Maribor, 12. 11. 2010
6. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA dne 21. 10. 2010 ob 17.
uri v sejni sobi na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19.
ZAPISNIK
Leon Cizelj (podpredsednik), Slavko Amon, Stanko Hočevar
(podpredsednik), Zdravko Kravanja (predsednik), Boris Pukl (tajnik),
Franc Smole.
Odsotni z opravičilom: Spomenka Kobe, Peter Butala, Damjan Zazula.
Seja se je začela ob 17:00.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
Prisotni:

1. Aktivnosti v letu 2010/11
2. Osnutek Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020: teze
pripravi prof. Leon Cizelj
3. Osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020: teze
pripravi prof. Zdravko Kravanja
4. Članarina za leto 2010
5. Razno.
Predsednik otvori 6. sejo Predsedstva in IO društva SATENA. Ugotovi sklepčnost IO.
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb.
Ad 1.
Predsednik odpre razpravo o neposrednih aktivnostih za leto 2010-11. Razprava je
potekala o določenih sklopih aktivnosti:
i) Posvetovanja: Organizirali bi posvetovanje o strateškem in trajnostnem
razvoju Slovenije. Aktivnosti bi pričeli čim prej. Dr. Boris Pukl pripravi
osnutek tez za posvetovanje, do decembra.
ii) Spletna stran: Postavitev spletne strani je zaradi prepoznavnosti društva
nujna. Zato predsednik društva dr. Kravanja Zdravko nemudoma pristopi k
postavitvi spletne strani.
iii) Novi člani: Najprej tajnik društva dr. Boris Pukl pregleda članstvo in uredi
podatkovno bazo članstva. Vsak član IO SATENA poda predlog za dva
nova člana, enega iz gospodarstva in enega iz akademske oz.
raziskovalne organizacije. Pobudo za članstvo lahko predlagajo tudi
nečlani SATENE. Zaželeno je tudi sodelovanje IAS. Pri predlogih bi
upoštevali enakomerno zastopanost strok iz tehnike in naravoslovja.
Ugotoviti je potrebno ali so po zakonodaji lahko člani društva tudi tujci.
iv) Administrativne zadeve: Razprava je pokazala, da je najenostavneje sedanji
sedež društva na KI ohraniti, s čemer se strinja tudi dr. Stanko Hočevar, ki
bo skrbel za prihajajočo pošto.
Sklep štev. 1:
V sklopu organizacije posvetovanja na temo strateški in trajnostni razvoj Slovenije dr.
Boris Pukl do decembra pripravi osnutek tez za posvetovanje.
Sklep štev. 2:
Dr. Zdravko Kravanja skupaj s svojimi študenti pripravi spletno stran.

Sklep štev. 3:
Dr. Boris Pukl novembra obnovi podatkovno bazo članstva.
Sklep štev. 4:
Vsak član IO SATENA poda predlog za dva nova člana, enega iz gospodarstva in
enega iz akademske oz. raziskovalne organizacije.
Sklep štev. 5:
Sedež društva ostane na KI, Hajdrihova 19, Ljubljana.
Ad 2
Dr. Leon Cizelj je podal nekaj misli o osnutku Raziskovalne in inovacijske strategije
Slovenije 2011-2020. Razprava je pokazala, da bi bilo potrebno teze dopolniti tudi z
nekaj kritičnimi pripombami prisotnih članov.
Sklep štev. 6:
Dr. Leon Cizelj dodela teze za osnutek Raziskovalne in inovacijske strategije
Slovenije 2011-2020. Teze pregledajo člani IO in jih po potrebi dopolnijo. Teze
pošljemo na MVZT.
Ad 3
Dr. Zdravko Kravanja je podal nekaj tez o osnutku Nacionalnega programa visokega
šolstva 2011-2020. Razprava je pokazala, da financiranje terciarnega šolstva in
raziskovalne dejavnosti že vsa leta bistveno zaostaja za nekim normalnim
financiranjem v EU.
Sklep štev. 7:
Dr. Zdravko Kravanja predlog tez o osnutku Nacionalnega programa visokega
šolstva 2011-2020 pošlje članom IO, da jih po potrebi dodelajo s svojimi pripombami.
Teze pošljemo na MVZT.
Ad 4
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19:00.

Dr. Zdravko Kravanja
Predsednik društva SATENA

