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ZAPISNIK 
 

13. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR  

z dne 15. 6. 2010 ob 15.  uri 

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Voţarski pot 12 

 

 

Prisotni: dr. Janez Barle, prof. dr. Marija Bogataj, doc. dr. Vesna Čančer, viš. pred. mag. 

Samo Drobne, ddr. Vlado Lenart, doc. dr. Damjan Škulj, prof. dr. Lidija Zadnik 

Stirn, prof. ddr. Janez Ţerovnik 

Opravičili so se: prof. dr. M. Bastič, doc. dr. Liljana Ferbar, prof. dr. Srečko Devjak, doc. dr. 

Janez Kušar, doc. dr. Anka Lisec, dr. Bojan Peček, prof. dr. Janez Povh,  doc. 

dr. Petra Šparl,  prof. dr. Blaţ Zmazek 

Odsotni:  prof. dr. Joţe Balič, prof. dr. Anton Čizman, prof. dr. Miro Gradišar, dr. Marko 

Urh, prof. dr. Janez Usenik 

 

  

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

0. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 12. 5. 2008 

1. Poročilo o delu v okviru SDI-SOR 

2. Poročilo o delu SDI 

3. Poslovni načrt SDI-SOR za leto 2010 

4. Finančni načrt SDI-SOR za leto 2010 

5. Organizacija SOR'11 

6. Razno 

 

 

Ad 0. 

 

Člani UO SDI-SOR so soglasno potrdili zapisnik 12. redne seje UO SDI-SOR z dne 12. 5. 

2008. 
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Ad 1. 

 

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, je podala poročilo o delu v okviru SDI-

SOR:  

- IFORS – kot člani IFORS (The International Federation of Operational Research 

Societies) smo aktivno sodelovali na letnem srečanju društva julija 2009 v Bonnu. 

- EURO – kot člani EURO (Association of European Operational Research Societies) smo 

aktivno sodelovali na letnem srečanju društva julija 2009 v Bonnu. 

- DSI 2009 - člani SDI-SOR so aktivno sodelovali na Dnevih slovenske INFORMATIKE 

2009 v sekciji Sistemi in metode operacijskih raziskav za podporo odločanju; 

- EURO XXIII - Evropsko zdruţenje za operacijske raziskave EURO je organiziralo 

mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav (organizacijo je prevzelo nemško 

zdruţenje GOR) v Bonnu, 5.-8. julija 2009. Člani SDI-SOR so aktivno sodelovali s 13 

referati. SDI-SOR pa je tudi organiziral vabljeno sekcijo Dynamic Programming, s tremi 

podsekcijami.  

- SOR'09 - SDI-SOR je organizirala jubilejni, 10. simpozij iz operacijskih raziskav, ki je 

potekal 23.-25. septembra 2009 v Novi Gorici. Simpozija se je udeleţilo 73 

strokovnjakov s področja operacijskih raziskav iz univerz, inštitutov, podjetij in javne 

uprave. Izmed vseh udeleţencev je bilo 32 domačih in 41 tujih. Udeleţenci so 

predstavili 7 vabljenih predavanj in 54 recenziranih referatov, ki jih je napisalo 105 

avtorjev in soavtorjev. 

- IFIP TC7 - SDI-SOR je tudi član svetovne organizacije IFIP (The International 

Federation for Information Processing)  in sicer delovne skupine TC7 (System 

Modelling and Optimization), ki je julija 2009 organizirala mednarodno konferenco 

(The 24th IFIP TC7 conference took place in Buenos Aires, Argentina in July 27-31, 

2009). Na konferenci je SDI-SOR sodeloval na letni skupščini IFIP-TC7 in bila 

organizator sekcije (special session): Theory and applications of multicriteria decision 

models. 

- Poljsko društvo OR - V zadnjih dveh letih SDI-SOR tudi tesneje sodeluje s Poljskim 

društvom za OR. SDI-SOR je aktivno z vabljenim predavanjem, vodenjem sekcije ter 

delovnim sestankom za nadaljnje sodelovanje (bilateralni projekti) sodeloval na 3rd 

International workshop on Multiple Criteria Decision Making, ki je bil konec marca 

2009 v Ustronu na Poljskem. 

- Zbornik SOR09 - SDI-SOR je v letu 2009 izdalo Proceedings of the 10th International 

Symposium on Operational Research, 584 strani. 

- CEJOR - SDI-SOR je soizdajatelj mednarodne revije s SCI, njegovi člani so člani 

uredniškega odbora CEJOR; v letu 2009/2010 je SDI-SOR izdajatelj posebne tematske 

številke. 

Poročilo o delu SDI-SOR v letu 2009 je sestavni del tega zapisnika. 

 

 

Ad 2. 

 

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, je podala poročilo o delu SDI.  
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Ad 3. 

 

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, je podala poslovni načrt SDI-SOR za leto 

2010. V tem letu  nameravamo v okviru SDI-SOR intenzivno uresničevati v statutu SDI 

opredeljen namen in dejavnosti našega društva – še posebej pa tiste namene in dejavnosti, ki 

se tičejo operacijskih raziskav; to je: 

- razvijanje strokovnosti, medsebojnega sporazumevanja, strokovne kritike in 

popularizacije OR v Sloveniji (SDI-SOR šteje 79 članov, katerih večina aktivno sodeluje 

pri razvijanju strokovnosti in popularizaciji OR v Sloveniji); 

- povezovanje članov SDI-SOR z delom fizičnih in pravnih oseb tudi na sorodnih 

strokovnih področjih OR; 

- sodelovanje s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami (članstvo v CEJORE, 

članstvo v IFORS, članstvo v EURO, članstvo v organizaciji IFIP aktivno sodelovanje s 

Hrvaškim društvom za operacijske raziskave CRORS);  

- populariziranje in pospeševanje strokovnega usposabljanja kadrov na področju svojega 

delovanja in na sorodnih področjih (več kot polovica članov SDI-SOR sodeluje v 

sistemu visokega šolstva neposredno ali posredno pri usposabljanju novih kadrov na 

področju OR, aktivno sodelovanje na 17. konferenci Dnevi slovenske Informatike, v 

okviru katere smo člani SDI-SOR sodelovali v okviru Sekcije za operacijske raziskave, 

aktivno sodelovanje na KOI 2010, aktivno sodelovanje na 24. mednarodni EURO 

konferenci, izdaja posebne tematske številke mednarodne revije s SCI, CEJOR, do 

decembra 2010). 

 

Poslovni načrt SDI-SOR za leto 2010 je sestavni del tega zapisnika. 

 

 

Ad 4. 

 

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, in tajnik SDI-SOR, viš. pred. mag. Samo 

Drobne, sta podala finančni načrt SDI-SOR za leto 2010. Glede na pozitivno finančno stanje 

sekcije SDI-SOR po SOR'09 ter glede na planirane prihodke v letu 2010, kamor štejemo tudi 

članarine članov sekcije SDI-SOR (79 članov), je razvidno, da planiramo tudi v letu 2010 

pozitivno stanje na projektih SDI-SOR. 

 

Finančni načrt SDI-SOR za leto 2010 je sestavni del tega zapisnika. 

 

 

Ad 5. 

 

11. mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav SOR'11 bo potekal zadnji teden v mesecu 

septembru 2011, to je od 28. do 30. 9. 2011 v Dolenjskih Toplicah.  

 

So-predsednika programskega odbora SOR'11 sta prof. ddr. Janez Ţerovnik in prof. dr. Lidija 

Zadnik Stirn. 

 

Programski odbor SOR'11 sestavljajo: 

- prof. ddr. Janez Ţerovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana (so-

predsednik) 
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- prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana (so-

predsednica) 

- prof. dr. Zoran Babić, Univerza v Splitu, Ekonomska fakulteta, Split, Hrvaška 

- prof. dr. Majda Bastič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor 

- prof. dr. Marija Bogataj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 

Portoroţ 

- prof. dr. Katarina Cechlarova, Univerza P. J. Šafarik, Fakulteta za znanost, Košice, 

Slovaška 

- prof. dr Tibor Csendes, Univerza v Szegendu, Inštitut za informatiko, Szegend, 

Madţarska 

- prof. dr. Vesna Čančer, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor 

- viš. pred. mag. Samo Drobne, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo, Ljubljana 

- doc. dr. Liljana Ferbar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 

- prof. dr. Martin Gavalec, University v Hradec Králové, Fakulteta za informatiko in 

menedţment, Hradec Králové, Češka  

- prof. dr. Robert W. Grubbström, Univerza v Linköpingu, Oddelek za znanost in 

tehnologijo, Linköping, Švedska 

- prof. dr. Josef Jablonsky, Ekonomska univerza, Praga, Češka 

- prof. dr. Peter Köchel, Tehnološka univerza v Chemnitzu, Fakulteta za informatiko, 

Chemnitz, Nemčija 

- doc. dr. Janez Kušar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

- ddr. Vlado Lenart, Institut Joţef Štefan, Ljubljana 

- doc. dr. Anka Lisec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 

Ljubljana 

- prof. dr. Luka Neralić, Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta, Zagreb 

- doc. dr. Igor Pesek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 

Maribor 

- prof. dr. Janez Povh, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto 

- prof. dr. Marion Rainer, Univerza na Dunaju, Poslovna in ekonomska šola, Dunaj, 

Avstrija 

- prof. dr. Andrea Schaerf, Univerza v Udinah, Oddelke za elektrotehniko, menedţment in 

strojništvo, Udine, Italija             

- prof. dr. Moshe Sniedovich, Univerza v Melbournu, Oddelek za Matematiko in 

statistiko, Melbourn, Avstralija 

- doc. dr. Damjan Škulj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za druţbene vede, Ljubljana 

- prof. dr. Kristina Šorić, Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta, Zagreb 

- doc. dr. Petra Šparl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 

- prof. dr. Tadeusz Trzaskalik, Ekonomska univerza Karol Adamiecki, Oddelek za 

operacijske raziskave, Katowice, Poljska 

- prof. dr. Blaţ Zmazek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 

Maribor 
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- prof. dr. Di Yuan, Univerza v Linköpingu, Oddelek za znanost in tehnologijo, 

Linköping, Švedska 

 

Člani UO SDI-SOR predlagajo lokalno organizacijo simpozija SOR po regijah: v letu 2011 bo 

simpozij organiziran v Dolenjski regiji v so-organizaciji s Fakulteto za informacijske študije v 

Novem mestu. 

 

Predsednik organizacijskega odbora SOR'11 je prof. dr. Janez Povh. Organizacijski odbor 

SOR'11 sestavljajo: 

- prof. dr. Janez Povh, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto 

(predsednik) 

- viš. pred. mag. Samo Drobne, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo, Ljubljana 

- doc. dr. Anka Lisec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 

Ljubljana 

- Klavdija Macedoni, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto 

- Domen Mali, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto 

- prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana 

- prof. ddr. Janez Ţerovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

 

Kotizacija za člane SDI-SOR znaša 130 EUR, kotizacija za nečlane SDI-SOR 180 EUR, za 

študente pa 40 EUR. 

 

Plačilo kotizacij in ostale finančne transakcije potekajo preko računa SDI. 

 

Viš. pred. mag. Samo Drobne bo poskrbel za obliko in vsebino vabila na SOR'11. 

 

UO SDI-SOR predlaga, da bo so-organizator SOR'11, Fakulteta za informacijske študije v 

Novem mestu: 

- oblikovala in izvedla spletno stran, elektronsko registracijo ter rezervacijo hotelskih 

nočitev,  

- izvedla zbiranja prispevkov SOR'11 ter distribucijo programskemu odboru,  

- organizirala nočitvene kapacitete,  

- organizirala sejne dvorane z opremo (ena velika ter do dve manjši),  

- organizirala registracijske mize ter izvedla registracijo udeleţencev SOR'11, 

- organizirala pogostitve v odmorih, 

- izvedla tisk priponk udeleţencev, 

- kompletirala materiale SOR'11, 

- organizirala in izvedla ekskurzijo SOR'11, 

- vodila organizacijski odbor SOR'11. 

 

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, namestnik predsednice, prof. ddr. Janez 

Ţerovnik, tajnik SDI-SOR, viš. pred. mag. Samo Drobne, in namestnica tajnika, doc. dr. Anka 

Lisec, bodo pripravili vlogo na ARRS za sofinanciranje znanstvenega sestanka SOR'11.  
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Ad 6. 

 

Prof. dr. Marija Bogataj je predstavila izhodišča za medfakultetni doktorski študijski program 

Operacijske raziskave na Univerzi v Ljubljani. UO SDI-SOR podpira idejo o razširitvi 

programa z izvajalci, člani SDI-SOR, in izvedbo na medfakultetnem nivoju. Za koordinacijo 

med fakultetami se zadolţi prof. dr. Marijo Bogataj. UO SDI-SOR predlaga, da se oblikuje 

delovna skupina naslednjih članov posameznih fakultet za koordinacijo: 

- prof. dr. Marija Bogataj, Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet, 

Portoroţ (vodja skupine za koordinacijo) 

- prof. dr. Majda Bastič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor 

- prof. dr. Vladimir Batagelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Fakulteta za računalništvo 

in informatiko, Ljubljana 

- prof. dr. Srečko Devjak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana 

- prof. dr. Anuška Ferligoj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za druţbene vede, Ljubljana 

- prof. dr. Dušan Hvalica, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 

- prof. dr. Janez Povh, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Novo mesto 

- prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana 

- prof. ddr. Janez Ţerovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 

- prof. dr. Andrej Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Fakulteta za elektrotehniko, 

Ljubljana 

 

Člani UO SDI-SOR so imenovali prof. dr. Majdo Bastič, prof. dr. Lidijo Zadnik Stirn ter prof. 

ddr. Janeza Ţerovnika za člane v pridruţenem uredniškem odboru CEJOR. 

 

Glede članstva v UO SDI-SOR bo ddr. Lado Lenart kontaktiral prof. dr. Andreja Koširja, iz 

Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, viš. pred. mag. Samo Drobne pa bo 

kontaktiral prof. dr. Antona Čiţmana. 

 

Člani UO SDI-SOR so imenovali mag. Borisa Nemca za častnega člana UO SDI-SOR. 

 

Naslednja seja UO SDI-SOR bo v letu 2010 po KOI 2010. 

 

 

13. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 15.00 do 17.00 ure. 

 

 

Tajnik SDI-SOR:      Predsednica SDI-SOR:  

       
viš. pred. mag. Samo Drobne     prof. dr. Lidija Zadnik Stirn 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo   Biotehniška fakulteta    

Univerza v Ljubljani      Univerza v Ljubljani 


