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Zapisnik za 19. (dopisno) sejo 
predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA 

 
Seja je bila sklicana kot dopisna v času od 17. do 21. 10. 2013. 
 
Seje so se udeležili:  prof. Peter Butala, prof. Leon Cizelj, prof. Zdravko Kravanja, dr. 

Boris Pukl, prof. Spomenka Kobe,  prof. Aleksandra Lobnik, prof. 
Rafael Martinčič, prof. Alojz Poredoš, prof. Marko Topič in prof. 
Damjan Zazula.  

Od 11 članov predsedstva in IO SATENA jih je glasovalo 10, kar pomeni, da je seja bila 
sklepčna. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev pozitivnega poročila za prof. Igorja Papiča  
2. Seznanitev s programom dela predsednika Satene v 2014 

3. Seznanitev s stroški za tisk plakatov  

  

  
Ad 1 

Poročevalska komisija v sestavi prof. Leon Cizelj kot predsednik in prof. Iztok Tiselj ter 
prof. Peter Butala kot člana je pozitivno ocenila vlogo prof. dr. Igorja Papiča za članstvo v 
Sateni. 

Udeleženci seje so glasovali o naslednjem sklepu: 
Predsedstvo in IO SATENA potrjujeta poročilo o primernosti kandidata prof. dr. 
Igorja Papiča za članstvo v Sateni in predlagata Skupščini društva, da ga na 
zasedanju 23. 10. 2013 izvoli. 

Vsi udeleženci seje so glasovali ZA, tako da je predlagani sklep potrjen. 
 

Ad 2 

Prof. Alojz Poredoš, naslednji predsednik Satene, je predložil program dela društva v letu 
2014. 

Udeleženci seje so glasovali o naslednjem sklepu: 
Predsedstvo in IO SATENA sta se seznanila s planom dela Satene, ki ga je za leto 
2014 pripravil prof. Alojz Poredoš. 

Vsi udeleženci seje so glasovali ZA, tako da je predlagani sklep potrjen. 
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Ad 3 

Firma Infokart je natisnila nove letake in plakate za 2. ciklus predavanj Znanost na cesti. 
Stroški so bili odobreni s sklepom na 18. seji IO SATENA. Sklep je predvideval tudi 
tiskanje enega ali dveh transparentov, čemur pa so se organizatorji odpovedali. Zato je 
bilo natisnjenih nekaj več plakatov in tudi samostoječi pano (“pingvin”). Izstavljen je bil 
račun z zneskom 409,42 evrov. 

Udeleženci seje so glasovali o naslednjem sklepu: 
Predsedstvo in IO SATENA sta se seznanila s stroški, ki so nastali s tiskanjem 
letakov, plakatov in samostoječega panoja za jesenski ciklus predavanj Znanost na 
cesti. 

Vsi udeleženci seje so glasovali ZA, tako da je predlagani sklep potrjen. 
 

 
Maribor, 21. 10. 2013       Zapisal: 
 
              Damjan Zazula 
 


