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Prisotni: B. Zupančič, B. Šarler, L. Žlajpah, N. Hvala, P. Cafuta, R. Karba, J. Jerina, M. Simčič, V. Logar
Odsotni: M. Munih, M. Golob, B. Štok, J. Šink, I. Grabnar, M. Kljajić
Seja je potekala na UL FE med 17:00 in 17.45.
1. Poročilo o aktivnostih federacije Eurosim
Prof. Zupančič je podal kratek pregled delovanja društva Slosim v federaciji Eurosim.
10. 12. 2012 se je prof. Zupančič udeležil 35. sestanka odbora Eurosim v Berlinu. Povzetki so strnjeni v
naslednjih točkah:
• revija Simulation News Europe se je preimenovala v Simulation Notes Europe in sedaj izhaja le v
elektronski obliki,
• kosovsko simulacijsko društvo (KA-SIM) je zaprosilo za članstvo v federaciji Eurosim,
• mednarodna konferenca MathMod 2012 je bila organizirana pod okriljem federacije Eurosim,
• predsednik federacije Eurosim Khalid Al-Begain je podal poročilo o pripravah na kongres Eurosim
2013 v Cardiffu,
• naslednji kongres Eurosim 2016 bo organizirala skandinavska simulacijska zveza SIMS, in sicer v
Ouluju na Finskem.
6. 5. 2013 se je prof. Zupančič udeležil 36. sestanka odbora Eurosim na Dunaju. Povzetki so strnjeni v
naslednjih točkah:
• kosovsko simulacijsko društvo KA-SIM je postalo opazovalni član federacije Eurosim,
• društvo Liophant je postalo polnopravni član federacije Eurosim. Društvo je bilo opazovalni član od
februarja 2012.
11. 9. 2013 se je se je prof. Zupančič udeležil 37. sestanka odbora Eurosim v Cardiffu. Povzetki so strnjeni v
naslednjih točkah:
• imenovano je bilo novo vodstvo federacije Eurosim, in sicer je predsednik federacije postal Esko
Juuso (SIMS), tajnik federacije je Borut Zupančič (SLOSIM), blagajnik federacije pa Felix Breitenecker
(ASIM),
• novi predsednik društva, Esko Juuso, je opisal priprave na naslednji Eurosim kongres, ki bo 2016 v
Ouluju.

Med 9. in 12. 9. 2013 je bil organiziran kongres Eurosim 2013 (Cardiff), pod okriljem simulacijskega društva
UKSIM. Udeležba na kongresu je bila podpovprečna glede na predhodne kongrese (cca. 100 prispevkov).
Vzrok temu so najverjetneje slabe predpriprave. Sicer je bil kongres dobro organiziran, odpadlo je relativno
malo najavljenih člankov, kvalitetna predavanja in sekcije.
2. Kratek pregled delovanja društva SLOSIM
Prof. Zupančič je podal kratek pregled delovanja društva Slosim v obdobju od 20. 6. 2012. Povzetki so strnjeni
v naslednjih točkah:
• na kongresu Eurosim 2013 (9. - 12. 9. 2013) smo sodelovali z 9 prispevki. Naš član, prof. Aleš Belič, je
imel vabljeno predavanje: Modelling of Metabolic Processes – Bridging the Gap between Data and
Process Understanding,
• na konferenci ERK 2013 (16. - 18. 9. 2013) smo organizirali 2 sekciji s področja modeliranja in
simulacije (obe v angleškem jeziku), s skupaj 14 prispevki (7 so jih prispevali kolegi iz TU Dunaj),
• 18. 9. 2013 smo na FE organizirali enodnevni dogodek: Summer day event – Shaping the Future with
Engineering Simulation. Dogodek je bil zelo dobro obiskan (cca. 40 sodelujočih), udeleženci pa so bili
naši člani, študentje različnih letnikov FE in približno 25 kolegov iz TU Dunaj. Na dogodku so bila
organizirana naslednja predavanja (tudi nekateri naši člani):
o prof. B. Zupančič (FE, ULj): Multi-domain modelling – Modelica and some experiences from
education and industrial applications,
o prof. B. Šarler (UNG): Multiscale and multiphysics simulations based on meshless methods,
o prof. F. Breitenecker, N. Popper, S. Wassertheurer (TUV): Modelling and simulation in health
technology,
o prof. A. Belič (FE, ULj): Modelling of metabolic processes – system dynamics and control
engineering,
o J. Jerman, J. Cedilnik (ARSO): Numerical modellign of weather,
• ažurno smo vzdrževali spletno stran Slosim ter Eurosim.
3. Prihodki in odhodki društva
Blagajnik društva M. Simčič je podal kratek pregled finančnega stanja društva. Ugotovitve so strnjene v
naslednjih točkah:
• odhodki večje vrednosti: članarina Eurosim, poštni stroški za sodelovanje na sestankih, bančni
stroški,
• prihodki večje vrednosti: povrnjena članarina Eurosim s strani ARRS, prof. Zupančič za delovanje v
Eurosim (ARRS), donacije dohodnine, članarina,
• predvideni prihodki: članarina (zamudniki).
4. Bodoče aktivnosti društva
Aktivnosti društva v prihodnosti bodo zajemale:
• organizacijo zanimivih predavanj,
• obveščanje o dogodkih s področja modeliranja in simulacije,
• sodelovanje na konferenci ERK 2014 (sekcije in prispevki),
• organizacijo poletne šole,
• organizacijo strokovne ekskurzije,
• pregled in osvežitev članstva. Na zadnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da bomo poskušali pridobiti
nekaj novih članov. Na zadnjem letnem občnem zboru (29. 11. 2012) je društvo imelo 99 članov, kar
predstavlja povišanje za 21 članov od sestanka odborov (8. 6. 2012).
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