
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik seje odborov društva 
z dne 25. 11. 1999 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje odborov z dne 20. 5. 1999 na IJS 
2. Dejavnost v obdobju od zadnje seje odborov 
3. Finančno poročilo za leto 1999 in poročilo nadzornega odbora 
4. Program dela za leto 2000 
5. Finančni predračun za leto 2000 
6. Razno 
 
Prisotni: Cafuta, Fišer, Jarm, Karba, Kariž, Kljajić, Mrhar, Munih, Mušič, Zupančič. 
Opravičili so se: Divjak, Kolenko, Simčič, Žlajpah 
 
Ad 1) 
 
B. Zupančič je povzel vsebino zapisnika zadnje seje. Zapisnik je bil potrjen brez pripomb. 
 
Ad 2) 
 
B.  Zupančič je predstavil dejavnost društva v zadnjem obdobju: 
−. predstavitev Odseka za računalniško avtomatizacijo in regulacije na IJS, 
−. sodelovanje na konferenci ERK’99 (2 sekciji), 
−. prispevki v SNE, v zadnji številki predstavitev skupine z IJS, 
−. MZT je krilo stroške za reviji SNE in SIMPRA in del potnih stroškov B. Zupančiča na 

sejo odbora Eurosim v Parizu, 
 
Ad 3) 
 
V odsotnosti blagajnika je finančno poročilo predstavil G. Mušič. Trenutno stanje na žiro 
računu društva je 334.283,94 SIT in stanje v blagajni 17.027,50 SIT. 
 
Ad 4) 
 
B. Zupančič je podal nekaj predlogov za aktivnosti društva v naslednjem letu: 
- Predstavitev skupine za modeliranje in simulacijo v farmakokinetiki je zadnja v ciklu 

predvidenih predstavitev raziskovalnih skupin. Ena od možnosti za naprej je nov cikel 
predstavitev raziskovalnih skupin, v enakem vrstnem redu kot doslej, le z novo vsebino.  
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- Predvidoma bi spomladi pripravili predstavitev člani Laboratorija za modeliranje, simulacijo 
in vodenje ter Laboratorija za avtomatizacijo industrijskih procesov na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani, v jeseni pa skupina s Fakultete za strojništvo v Ljubljani. S to 
drugo predstavitvijo bi povezali tudi letni občni zbor društva. 

- Na konferenci ERK 2000 bi lahko organizirali sekcijo s tujimi predavatelji. 
- Društvo bi lahko organiziralo krajšo delavnico, kjer bi poskušali predstaviti metode 

reševanja prpblemov z modeliranjem in simulacijo širšemu občinstvu. 
 
Sledila je daljša razprava o bodočih predstavitvah in predlagani delavnici: 
Munih je predlagal, da bi se predstavile še druge skupine, npr. skupina z Odseka za 
avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na IJS. Cafuta je omenil možnost predstavitve s 
področja simulacij v elektroniki ter področje navidezne resničnosti. Karba je menil, da je 
smiselno v cikel predstavitev vključiti nove skupine, če so zato zainteresirane. Jarm je omenil 
skupino prof. Valenčiča na FE. Kljajić in Mrhar sta definirala področje dela, ki je za društvo 
zanimivo kot tisto, ki uporabljajo simulacijo kot metodo reševanja oz. eksperimentiranja z 
modelom. Munih je nato predlagal, da poskusimo podaljšati tekoči cikel predstavitev z novimi 
skupinami. Člani odborov so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep: Vsak bo poskušal v svojem okolju najti raziskovalne skupine, ki bi bile pripravljene 
pripraviti ustrezno predstavitev, in o tem obvestiti B. Zupančiča. Rezervna možnost ostaja nov 
krog predstavitev že znanih skupin. 
 
V zvezi s predlagano delavnico bi bilo potrebno definirati ciljno publiko, kateri bi bila 
delavnica namenjena. Trenutno ideja morda še ni zrela za izvedbo, člani odborov so pozvani k 
razmisleku in iskanju ljudi, ki bi jih stvar zanimala. 
 
Sklep: Vsak član odborov naj najde nekaj ljudi iz svojega okolja, za katere bi bila takšna 
delavnica zanimiva. Čas za razmislek je do naslednje seje, ki bo predvidoma spomladi. 
 
Munih in Zupančič sta nato odprla problem spletne predstavitve društva. Na strani Eurosim na 
Dunaju je sicer nekaj osnovnih podatkov, vendar je to premalo. Potrebno bi bilo postaviti 
lastno domačo stran z osnovnimi podatki o društvu, ciljih društva, članih, raziskovalnih 
skupinah ipd. V ta namen bi lahko zagotovili tudi nekaj finančnih sredstev. Potrebno bi bilo 
najti človeka, ki bi za takšno domačo stran skrbel. 
 
Sklep: Člani odborov naj predlagajo imena ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti skrb za 
izdelavo in vzdrževanje spletne strani društva ob primernem plačilu. 
 
Ad 5) 
 
Sredstva, ki jih prenašamo v novo leto, zadoščajo za predvidene aktivnosti. 
 
Ad 6)   
/ 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00. 
 
 
Zapisnikar:         
 
G. Mušič 


