
Zapisnik 30. seje predsedstva in IO SATENA 

31.8.2018, Sejna soba IJS 

 

Pričetek ob 14.15, zaključek ob 15.45 

 

Prisotni: prof. Lobnik, prof. Novak, prof. Džeroski, prof. Cizelj, prof. Butala 

Dnevni red: 

1. Sodelovanje SATENE na konferenci »Krožno gospodarstvo«, Portorož, 5.9.7.9.2018 
(organizator FKKT in ŠGZ) 

2. Sodelovanje SATENE oz organizira okroglo mizo »Ženske v krožnem gospodarstvu« 
(oktober 2018-08-30) 

3. SATENA je povabljena v članstvo SRIP Krožno gospodarstvo (članarina cca 100 
EUR) kot član SRIP-a Krožno gospodarstvo sodeluje v projektih na področju 
podpiranja sodelovanja gospodarstva in raziskovalne sfere, žensk v tehniki, etike 

4. Aktivnosti SATENA. Kaj lahko vsak član IO prispeva k prepoznavnosti SATENE (novi 
člani, organizacija dogodka, vključevaje SATENE v obstoječe dogodke, priprava 
predavanj...) 

5. Posodobitev seznama članov SATENE (izključitev tistih, ki ne želijo biti več člani). 
Vključitev novih članov v SATENO in IO 

6. Pivo SATENA ni zaživelo. Poskušamo ponovno? 
7. Urediti formalnosti SATENA (predsednica) 

  

Ad 1. 

Predsednica prof. Lobnikova je seznanila prisotne, da se člani  SATENE lahko udeležijo 1. 
mednarodne konference Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo, ki bo od 
5.do 7.9 v Portorožu. Kotizacija za člane znaša 150 EUR.  

Ad 2. 

SATENA bo sodelovala pri pripravi delavnice Ženske v krožnem gospodarstvu predvidoma v 
oktobru 2018. Takšne delavnice lahko postanejo vir sredstev (od 3.000 do 5.000 EUR) če so 
organizirane v okviru SRIP. Zato je potrebno pripraviti plan za leto 2019. 

Ad 3. 

Predlaga se vključitev SATENE v SRIP Krožno gospodarstvo. Članarina je 150 EUR. 

Ad 4.  

Predsednica prof. Lobnikova je apelirala na bolj aktivno delovanje članov društva, predvsem 
članov IO. Kot primer je navedla sodelovanje SATENE v okviru konferenc, ki jih organizirajo 
člani. V odzivu je prof. Butala predlagal znanstveno sponzorstvo SATENE na mendarodni 
konferenci 52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems, ki jo organizira v Ljubljani v 
juniju 2019. 

Organizirano je bilo srečanje v Perutnini Ptuj, ki pa je bilo zaradi preslabega odziva 
odpovedano. Tudi akcija pogovor ob pivu ni uspela.   

Sama je stopila v kontakt z veleposlaništvom Madžarske in bo poskušala organizirati 
srečanje bilateralno srečanje s sorodnim madžarskim društvom. 



Predsednica se bo tudi povezala s predsednikom IAS prof. Pejovnikom za organizacijo 
predavanja na temo družbeni vidik znanosti. 

Spletna stran SATENA je v vmesnem času ugasnila zaradi poteka veljavnosti domene. 
Odprta je bila nova domena in sicer www.satena.org. Predlaga se še rezervacija domene 
www.satena.eu predlog skupnega poštnega predaja je znanost@satena.org. Stroški za 
otvoritev nove domene in prenos vsebine spletne strani so bili cca 270 EUR. 

Prof. Novakova je poročala o aktivnosti ZnC, ki potekajo sedaj pod okriljem zavoda. 
Izpostavila je tudi problem na RTV Slovenija, kjer se znanost ukinja. Predlaga, da se 
ustrezno reagira, tako da bi znanost dobila svojih pet minut po večernih Odmevih – tako kot 
kultura. 

Sklepi: 

1. Sklep: člane SATENA se obvešča o aktivnostih ZnC 
2. Posreduje se dopis na RTV s pozivom za ustanovitev uredništva za znanost 

(pripravi prof. Novakova) 
3. Posodobi se seznam članov (na sestanku 5.10.2018) kar bo osnova za 

obračun članarine za leto 2018 
4. Pripravi se predloge za nove člane društva in IO 
5. Satena bo “scientific sponsor” 52nd CIRP Conference on Manufacturing 

Systems, Ljubljana, junij 2019 
 

V nadaljnji diskusiji se je izpostavilo stališče, da bi SATENA lahko odprla širšo diskusijo na 
interdisciplinarno temo Science and Society z temami Etika v znanosti, Odgovorno 
raziskovanje in inoviranje, znanstveno komuniciranje, koristi znanosti za družbo. 

Naslednja seja IO bo v petek 5.10. ob 14.00 uri na IJS. 

Skupščina SATENE za leto 2018 bo predvidoma 3.12. ali 10.12. na reaktorju IJS.  

Skupščina je volilna! 

 

Zapisal: 

 

Peter Butala 

Tajnik društva 

 


