1. Zapisnik Skype sestanka članov Predsedstva in IO SATENA, ki je potekal dne 20.11.2019 ob 16.
uri – Skype sestanek.
Sestanka so se udeležili: prof.dr.Aleksandra Lobnik, prof.dr.Sašo Džeroski, prof.dr.Leon Cizelj, doc.dr.Saša
Novak, prof.dr.Mojca Škerget.
•

Prof dr. Aleksandra Lobnik je podala naslednje informacije:
̶
Predsedovanje društva SATENA bo prevzel prof.dr.Andrej Kitanovski, ki bo pripravil in predstavil
program dela.
̶
Izbrati bo potrebno novega podpredsednika društva SATENA, podan je bil predlog: doc.dr. Luka
Snoj.
̶
Za urejanje spletne strani je zadolžen g. Aleš Čuješ, plačilo je že prejel za l.2018 in 2019.
̶
Trenutno finančno stanje na računu je 2.524,22 EUR.
̶
SATENA je član SRIP Krožno gospodarstvo, letna članarina znaša 150 EUR.
̶
Na redni letni skupščini moramo imenovati delovno predsedstvo, zapisnikarja in overitelje
zapisnika.
̶
Predsednica bo na skupščini podala finančno poročilo.
̶
Članom nadzornega odbora, ki nadzira finančno in materialno poslovanje in delo organov društva,
je potekla mandatna doba, na skupščini bo potrebno podati predlog za nove člane.
̶
Člane IO društva SATENA se pozove, da podajo predloge za nove člane društva SATENA.

•

Članarine
̶
V mesecu novembru je potrebno pobrati članarine. Problem predstavlja pošiljanje položnic saj
PROR.I.S.K. d.o.o., ki izvaja računovodske storitve zaračuna 4 EUR/račun za izdajo računa, 2 EUR/
virman za tiskanje virmanov, 1,5 EUR/ virman za kreiranje virmanov za pošiljanje po elektronski
pošti ter znamke po ceniku Pošte Slovenije.
̶
Podan je bil predlog: vsem članom se po elektronski pošti pošlje poziv za plačilo članarine skupaj
s številko računa , sklicem, šifro.

•

Aktivnosti SATENA v letu 2019:
̶
Projekt Znanost na cesti (vodja projekta: Saša Novak ),
̶
SATENA je bila soorganizatorka mednarodne konference TBMCE 2019, International Conference
on Technologies and Business Models for Circular Economy, ki je potekala v mesecu oktobru v
Portorožu,

̶
̶

v decembru je načrtovan dogodek – okrogla miza na temo Nanotehnologije v soorganizaciji SRIP
Krožno gospodarstvo.
SATENA je bila soorganizatorka NANOAPP konference, ki je potekala med 3.6.in 7.6. v Hotelu Slon
v Ljubljani.

•

Predlogi za nadaljnje aktivnosti:
̶
1 x na mesec se posodabljajo novice na spletni strani društva SATENA (novice, dogodki,
članki,…zadolženi vsi člani IO društva SATENA). Novice, ki se objavljajo na spletni strani bo Aleš
poslal 1 x na mesec po el. pošti tudi članom društva SATENA kot Newsletter. Aleš bo spremljal,
kdo je Newsleter prebral ter bo pripravil statistiko.
̶
Organizacija predavanj za različna področja: predlaga se, da bi vsak član IO organiziral
predavanje (vabljen predavatelj), aktivnost bi potekala v sodelovanju društva SATENA z IAS,
ciljna skupina so člani SATENE in študenti.
̶
V spomladanskem terminu bo potrebno organizirati konferenco, ki je bila načrtovana v l.2019,
pa ni bila izvedena.
̶
Predlaga se, da bi organizirali okroglo mizo oz. konferenco na eno izmed aktualnih tem kot so
temeljna znanja za slovensko industrijo, klimatske spremembe in prilagajanje industrije
klimatskim spremembam (klimatska kriza, recikliranje, nove smernice za industrijo). Potrebno
bo najti kompetentne govorce.
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