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15.30 do 19.40 v sejni sobi v pritlidju
Zapisnik redne letne skupidine SATENA, ki je potekala dne 23. 10. 2013 od
upravne zgradbe Gorenja, Partizanska t2,3320 Velenje'
Za skupidino

je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skuP5dine
2. lzvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije
3. UgotavljanjeskleP6nosti
4. Obvestilo skup5dini o izstopih iz dlanstva pogojih za dlanstvo
5. Sprememba pravilnika o izvolitvah - 6len 7 o
6. Podelitev listin o dlanstvu dlanom dru5tva SATENA
7. Porodilo predsednika o delu SATENE 2012113
8. Finandno Porodilo
9. Porodilo Nadzornega odbora
10. Razprava o poro6ilih in sprejem porodil
11. Razresitev predsednika in imenovanje novega predsednika
12. Beseda novega predsednika in program dela 2013114
13. Doloditev dlanarine za 2014
14. Volitve novega podpredsednika (bododega predsednika)
15. porodila kom-isij za'izvolitve in volitve novih 6lanov druitva SATENA
16. podelitev listin b dlanstvu novim dlanom drustva SATENA
17. Podelitev dastnega dlanstva
Ad 1.

prof' Damja nZazula. Ugotovil je, da glede na
Skupidino je uvodoma pozdravil predsednik dru5tva SATENA
kot polovica dlanov druStva (1a od 111)'
statutarna dolodila skupsdina nisklepdna, ker je bilo prisotnih manj
reda in nato prekinitev zasedanja
zato jev skladu , ,trtuior predlagal obravnavo prvih dveh todk dnevnega
prisotnost
najmanj desetih dlanov
zado5da
skupidine do 17.30 ure. pri drugem sklicu za sklepdnost skupsdine
d

ruStva.

nibilo pripomb'
Predsednik je predstavildnevnired skupSdine. Na dnevnired
Ad 2.
predsednik
predlog za imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev je predstavil
prof. Damja nZazula. Predlog je bil naslednji:

predsedujodi: dr. Boris Pukl, dlan lO
zapisnikar: prof. Peter Butala, tajnik dru5tva
overovatelja zapisnika: doc. Nikola Holedek, prof' lztok Tiselj
prisotni niso imeli pripomb ali dodatnih predlogov za organe skupsdine.
gostitelja skupSdine, podjetja Gorenje Velenje,
V dasu premora je udeleience skupidine pozdravil predstavnik
Sledil je ogled razstave
g. Boitjan pednik, izvr5ni direktor za razvoj, ki je v kratkem predstavil Gorenje.
gospodinjskih aparatov in visokoregalnega
proizvodov Gorenja v show room-u, ogled dela proizvodnje
skladiSda.

pridruzilo 5e nekaj dlanov drustva.
je
skupsdina je nadaljevala delo ob 17.50. Medtem se udeleiencem

Ad 3.
so
predsedujodi dr. puklje ugotovil, da je navzodih 19 dlanov druStva ter da je skupSdina sklepdna. Prisotni
ponovno soglasno potrdilidnevni red zasedanja in organe skup5dine.

Sklep 1: Sprejme se predlaganidnevni red skupSdine'

Sk|ep2:SkupSdinapotrjujepredlaganekandidatezaorganeskupSdine.
podpredsednika) in td. 15 (volitve novih dlanov)
Dr. puklje predlagal, da se volitve pod td. 14 (volitve novega
ni potrebno'
opravijo z javnim glasovanjem. s tem imenovanje volilne komisije
SkupSdina je soglasno sPrejela

javno'
Sklep 3: Glasovanje pri td' 14 in 15 se izvede
predsednik prof. Zazula je ponovno pozdravil udeleience in izpostavil svedanost trenutka ob 20. obletnici

ustanovitve druStva.
ustanovnih dlanovdruStva. Poudarilje potrebo po
V imenu IAS je udeleZence pozdravilprof. Emri, eden od
sodelovanju

IAS

-

SATENA.

Ad 4.

prof' dr' Janez
prof.Zazulaje skupsiino seznanil z izstopi Sestnajstih dlanov, ki so podali izstopne izjave:
prof'
Vojteh LeskovSek'
dr'
prof. dr' lgor Grabec,
Duhovnik, prof. dr. stanislava Jeler, prof. dr. MihaelJunkar,
prof' dr' Marko Petkovsek' prof' dr'
prof. dr. Andrej Likar, prof. dr. Dragan MaruSid, prof. dr. Janez Mozina,
prof. dr. Alojzij sluga, prof' dr' AleS stanovnik' prof'
Janez Pir5, prof. dr. lvan Rozman, prof. dr. Tomai Slivnik,
dr. Boris Zemva in prof' dr' lztok Zun.
tistim, ki so Ze bili dlani dru5tva' ponovno
V razpravi, kije sledila, se je izpostavil predlog, da bi se omogodilo
prof. poredos se je kot prihodnji predsednik druStva zavzel,
vdranitev v drustvo po poenostavrjenem postJpku.
in jih ponovno povabilo v dru$tvo'
da se bo novo vodstvo pisno zanvalilo nekdanjim dlanom
SkupSdina je sprejela (L glas vzdrZan) naslednji:

Ugotovitveni sklep 4: skupsdina se seznani z izstopi navedenih dlanov.
Ad 5.
uskladijo
predsedstvo je podalo predlog spremembe 7. dlena >Pravilnika o izvolitvah<, in sicer zato, da se
(predlog je podan v prilogi)'
pogoji za vstop v druStvo, ki so bolj zahtevni kot za vstop v IAS

mentorstvo
po daljSi diskusiji je bilo predlaga no, da se tretja alineja todke A glasi: >in izkazano zokliuieno
magistrandom in doktorandom.<
je sprejela (3 glasovi vzdriani, 1 glas proti)
Tako oblikovana sprememba je bila dana na glasovanje. skupSdina
naslednji
na osnovipredloga predsedstva zzgornio
sklep 5: sprejme se sprememba 7. dlena >pravilnika o izvolitvah<
dopolnitvijo.
Ad 5.

prisotnim dlanom,
predsednik prof. dr. Damjan zazulain tajnik prof.dr. Peter Butala sta podelila dlanske listine
ki jih 5e niso prejeli v lanskem letu'
Ad 7.
se je sestalo
predsednik prof. dr. Damjan zazulaje podal porodilo o delu drustva v zadnjem letu. Predsedstvo
in ideje na
znanje
niza dogodkov: (1)Znanost na cesti,
na 7 sejah (2 redni, 5 dopisnih). Organizirana sta bila dva
v jesenskem ciklusu); (2) dve
prepihu (6 poljudnoznanstvenih predavanjv pomladanskem ciklusu in 5
v Mariboru in junija v
(februarja
partnerji
predstavitvi dobrih praks raziskovarcev skupaj z industrijskimi
Ljubljani) (porodilo predsednika je v prilogi)'

niz
predsednik se je javno zahvalil doc. dr. Saii Novak Krmpotid in njeni ekipi, kije pripravila in organizirala
prepihu'
poljudnoznanstvenih predavanj Znonost no cesti, znonie in ideie na

Ad 8.

je bilo pozitivno (porodilo predsednika
Finandno porotilo je prodal predsednik prof .zazula. Poslovanje dru5tva
je v prilogi).
predsednik je izpostavilproblem odprtihterjatev, kiizhajajo iz nepladanih dlanarin za leti 2oLlin2ol2
odprtih terjatev'
(dlanarine ni poravnalo 34 dlanov). Predlagalje, da skupSdina sprejme sklep o odpisu
Ad 9.

porodilo Nadzornega odbora je podala prof. dr. Monika Jenko (porodilo je v prilogi).
je v prilogi)'
dastnega razsodiSda je podal dr. MiloS Komac (porodilo
Porodilo

Ad L0.
je tekla razprava o nepladnikih. Z ozirom na statut druitva
V okviru razprave o porodilih organov dru5tva
pa v preteklosti ni izvajalo'
nepladilo dlanarine pomeni avtomatiden izbris iz dlanstva, kar se

je bil soglasno sprejet'
Dr. Puklje predlagal sprejem porodilv paketu. Predlog
je soglasno sprejela naslednja sklepa:
sledilo je glasovanje o porodilih organov druStva. skupSdina
porodilo Nadzornega odbora in
skfep 5: skup5dina potrjuje porodilo predsednika o delu SATENE 2}t2/20t3,
porodilo eastnega razsodiSda.
v druStvenem knjigovodstvu, ker zaradi
skfep 7: odprte terjatve iz dlanarine 2011 in 2OI2 se zaprejo
poravnave ali zavrnitve'
objektivnih razlogov pri naslovnikih ni mogode dosedi njihove
Ad. 11
SATENA:
predsedujoii dr. pukl je skupsdino seznanil s pravili rotacije v predsedstvu, ki so opredeljena v statutu

(1)Skup5iinapredsednikaprof.dr.DamjanaZazularazre5iingaimenujezapodpredsednika.
predsednika druStva'
(2) Skupsdina podpredsednika prof. dr. Alojza PoredoSa razreii in ga imenuje za
(3)SkupSdinarazre5ipodpredsednikaprof'dr.LeonaCizlja'

premike v smeri razvidnosti druStva v
Dr. pukl se je zahvalil prof. zazuli za pozrtvovalno delo in doseiene
javnosti skozi cikel polirdnotnrnstvenih predavan in za sredanji raziskovalcev in industrije'

Ugotovitveni sklep 8:
in ga imenuje za podpredsednika.
SkupScina razreii predsednika prof' dr' Damja naZazula
jza poredoSa in ga imenuje za predsednika druStva SATENA.
Skupidina razreSi pod predsed nika prof' dr. Alo
SkupScina razreSi podpredsednika prof' d r. Leo na Ci zlja.
Ad 12.
poredoS se je zahvalil za zaupanje in predstavil program dela
Novi predsednik dru5tva SATENA prof. Alojz
druStva v letu 20L4 (program je v prilogi)'
Razprave o predstavljenem programu ni bilo'

Sklep 9: Skupidina potrjuje Program dela za leto 2014'

Ad 13.
(lane in
prof. Alojz poredos je pojasnil, da je lzvrini odbor predlagal enako dlanarino kot do sedaj (40 EUR za
EUR za upokojene dlane). Razprave o predlogu ni bilo.
Skup5tina je soglasno sprejela naslednji

40 EUR za dlane in 5 EUR za upokojene dlane
Sklep 10: SkupSdina doloca dlanarino za leto 2Ot4v znesku
d

ruStva.

5

Ad L4.
dru5tva, ki ga je predstavil predsednik
lzvrSni odbor drujtva je pripravil predlog za novega podpredsednika
podpredsednico dru5tva je bila predlagana prof. dr. Spomenka Kobe, ki se strinja
prof. dr. Alo jz Poredos . za
kandidaturo. Dodatnih predlogov ni bilo.
SkupSdina

s

je soglasno sprejela naslednji

Kobe.
sklep 11: Za podpredsednico dru5tva $ATENA se izvoli prof. dr' spomenka

Ad 15.

prof. dr' lgorja Papida'
Dr. Puklje predstavil kandidata za novega ilana druitva
VpraSanj za kandidata ni bilo'
V nadaljevanju se je kandidat sam predstavil prisotnim dlanom drustva.
Po kondani predstavitvije kandidat zapustil dvorano'

prof. dr. Leon cizelj. Komisija je ugotovila, da kandidat
V imenu komisije, kije ocenjevala kandidata, je porodal
sprejela
izpolnjuje vse pogoje za dlanstvo. Na tej osnovi je skup5dina soglasno
sklep 12: skupSdina izvoli prof. dr. lgorja Papida v dlanstvo SATENA'
Ad 16.
listino predsednik prof. Alojz PoredoS in
Novemu dlanu prof. tgorju papidu sta destitala in mu podelila dlansko
tajnik prof. Peter Butala.
Ad 17.
predsedniku
predsednik prof. dr. Alojz poredoS je prebral utemeljitev za podelitev dastnega dlanstva prvemu
prisoten,
se mu
ni
bil
prof.
je
Peklenik
pekleniku. Utemeljitev v prilogi. Ker
druStva akademiku prof. dr. Janezu
bo listina vroiila naknadno'
prvemu predsedniku dru5tva akademiku prof' dr' Janezu
sklep 13: eastno dlanstvo v dru5tvu SATENA se podeli
Pekleniku.
po seji je sledila svedana vederja ob 20. obletnici drustva v Vili Herberstein'
seja je bila zakljudena ob 19.40.
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V Ljubljani,
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Prof' dr' Peter Butala'
tajnik druStva SATENA
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Overovatelja zaPisnika
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prof. dr. lztok Tiselj
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Priloge:
o Predlog spremembe 7' dlena >Pravilnika o izvolitvah<
o Porodilo predsednika prof. DamjanaZazula
r Porodilo Nadzornega odbora
r Porodilo eastnega razsodi5da
o Program dela novega predsednika prof' Alojza Poredo5a
r Utemeljitev predloga za podelitev dastnega dlanstva
o Lista Prisotnih
o Seznam opravideno odsotnih dlanov
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