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ZAPISNIK 
 

12. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR  

z dne 12. 5. 2008 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, mag. Samo 

Drobne, ddr. Vlado Lenart, dr. Anka Lisec, mag. Bojan Peček, prof. dr. Lidija 

Zadnik Stirn, prof. ddr. Janez Ţerovnik 

Opravičili so se: prof. dr. M. Bastič, prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. Anton Čizman, doc. dr. 

Liljana Ferbar, prof. dr. Miro Gradišar, doc. dr. Janez Kušar, doc. dr. Janez 

Povh, doc. dr. Damjan Škulj, prof. dr. Blaţ Zmazek 

Odsotni:  prof. dr. Janez Grad, prof. dr. Stane Indihar, mag. Matjaţ Jeran, prof. dr. Vesna 

Omladič, dr. Sašo Prešeren, dr. Marjan Simončič 

 

  

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red (glede na v vabilu predlagan dnevni red sta se točki 2 in 3 

zamenjali: novi člani UO SDI-SOR so dobili zadolţitve v okviru plana dela): 

1. Poročilo o delu v okviru SDI-SOR 

2. Novi člani UO SDI-SOR 

3. Plan dela v okviru SDI-SOR 

4. Razno 

 

 

Ad 1. 

 

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

SOR:  

- ustanovitev Sekcije za operacijske raziskave v okviru SDI leta 1992; njeni ustanovni 

člani so povabljeni kot častni člani UO SDI-SOR;  

- organizacija konferenc SOR'93 do SOR'07 (devet konferenc) in izdaja recenziranih 

zbornikov; 

- izdaja treh znanstvenih monografij; 

- včlanitev SDI-SOR v IFORS in plan za včlanitev v EURO; 

- souredništvo v CEJOR; 
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- vsakoletno sodelovanje članov na DSI; 

- povezave s tujimi OR društvi – HDOI, Hrvaška, DGOR, Nemčija, itd.; 

- obiski tujih profesorjev (prof. Jongen, itd.); 

- sodelovanje pri obeleţenju za SDI-SOR pomembnih obletnic; 

- naščanje števila članov v SDI-SOR. 

 

 

Ad 2. 

 

Prof. dr. Marija Bogataj je podala predlog o predsedniku, podpredsedniku, tajniku ter 

namestniku tajnika SDI-SOR. Prisotni člani UO SDI-SOR so soglasno potrdili prof. dr. Lidijo 

Zadnik Stirn za predsednico SDI-SOR, prof. ddr. Janeza Ţerovnika za namestnika 

predsednika SDI-SOR (podpredsednika), mag. Samota Drobneta za tajnika SDI-SOR ter dr. 

Anko Lisec za namestnico tajnika SDI-SOR. 

 

Člani UO SDI-SOR so: 

- prof. dr. Joţe Balič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor 

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

- dr. Janez Barle, NLB d. d., Ljubljana 

- prof. ddr. Ludvik Bogataj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 

- prof. dr. Marija Bogataj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 

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

- prof. dr. Anton Čiţman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 

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

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

Ljubljana 

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

- prof. dr. Miro Gradišar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 

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

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

- ddr. Vlado Lenart, Institut Joţef Štefan, Ljubljana 

- mag. Bojan Peček, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana 

- doc. dr. Janez Povh, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 

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

- doc.dr. Petra Šparl, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor 

- mag. Marko Urh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 

- prof. dr. Janez Usenik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Celje 

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

- prof. dr. Blaţ Zmazek, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 

- prof. ddr. Janez Ţerovnik, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 

 

Častni člani UO SDI-SOR so: 

- prof. dr. Janez Grad, Ljubljana 
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- prof. dr. Stane Indihar, Maribor 

- prof. dr. Ivan Meško, Maribor 

- prof. dr. Vesna Omladič, Ljubljana 

- prof. dddr. Viljem Rupnik, Ljubljana 

 

Častni član UO SDI-SOR je nekdanji član UO SDI-SOR, ki ima posebne zasluge za razvoj 

operacijskih raziskav v Sloveniji. Imenujejo ga člani trenutnega UO SDI-SOR na seji UO 

SDI-SOR. 

 

 

Ad 3. 

 

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je pozvala člane SDI-SOR k aktivnemu 

delu na področju OR ter popularizaciji tega področja v Sloveniji in širše. Prisotni člani UO 

SDI-SOR so razpravljali o moţnostih za povečanje števila članov SDI-SOR. Dr. Anka Lisec 

bo posredoval vsem zainteresiranim članom UO SDI-SOR seznam aktualnih članov SDI-SOR 

z namenom pridobivanja novih članov. 

 

10. mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav SOR'09 bo potekal od 23. do 25. 9. 2009 v 

Hit Hotelu in Casinoju Perla v Novi Gorici. 

 

Predsednik programskega odbora SOR'09 je prof. ddr. Janez Ţerovnik, so-predsednica pa 

prof. dr. Lidija Zadnik Stirn.  

 

Predsednik organizacijskega odbora SOR'09 je mag. Boris Nemec. Organizacijski odbor 

SOR'09 sestavljajo: 

- mag. Boris Nemec, HIT d.d., Nova Gorica (predsednik) 

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

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

Ljubljana 

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

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

- mag. Bojan Peček, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana 

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

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

- prof. ddr. Janez Ţerovnik, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana 

 

Kotizacija za člane SDI-SOR znaša 100 EUR, kotizacija za nečlane SDI-SOR 150 EUR, za 

študente je vstop na simpozij prost, lahko pa kupijo Zbornik del SOR'09 po ceni 25 EUR. 

 

Predsednika programskega odbora ter člani organizacijskega odbora SOR'09 bodo preučili: 

a) prednosti in slabosti izdaje prispevkov SOR'09 v obliki znanstvene monografije, 

klasičnega zbornika ali elektronske izdaje zbornika; 

b) moţnost prekvalifikacije prispevka na SOR'09, ki ne bo zadovoljil ţeleni znanstveni 

nivo, v kategorijo razširjenega izvlečka; 
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c) moţnosti povabila avtorjev izbranih, boljših znanstvenih prispevkov, za objavo v 

posebni številki ustrezne znanstvene revije (CEJOR, INFORMATICA, itd.).  

 

Od teh odločitev je odvisna vsebina in oblika vabila na SOR'09. 

 

Mag. Samo Drobne bo poskrbel za sestavo vabila na simpozij ter objavo oglasa in drugih 

informacij v zvezi s SOR'09 na spletnih straneh SDI-SOR. Vabilo bo sestavljeno in 

oblikovano po vzoru vabila na SOR'07. 

 

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je podala dva predloga doc. dr. Janeza Povha (v odsotnosti): 

1. da bi v seriji monografij SDI-SOR izdajali učbenike oziroma vadnice iz področja OR. 

Člani UO SDI-SOR podpirajo predlog izdaje učbenikov ter vadnic s področja OR v 

seriji monografij SDI-SOR ter pozivajo člane SDI-SOR h konkretnim predlogom 

vsebin s področij OR. 

2. predlog o SOR kot samostojnem društvu naj bi se obravnaval na kakšni od naslednjih 

sej OU SDI-SOR, ko bomo imeli več informacij o vseh (številnih) zakonskih zahtevah 

o ustanovitvi društva. 

 

 

Ad 4. 

 

Prof. dr. Marija Bogataj je podala izhodišča za prenovo študijskega programa Operacijske 

raziskave na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. UO SDI-SOR podpira idejo o 

razširitvi programa z izvajalci, člani SDI-SOR, in izvedbo na medfakultetnem oz. 

meduniverzitetnem nivoju. Za koordinacijo med fakultetami oz. univerzami se zadolţi prof. 

dr. Marijo Bogataj. 

 

 

12. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 15.00 do 18.15 ure. 

 

 

 

 

Tajnik SDI-SOR:      Predsednica SDI-SOR:  

       
mag. Samo Drobne      Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo   Biotehniška fakulteta    

Univerza v Ljubljani      Univerza v Ljubljani 


