SLOVENSKO AKADEMIJSKO
TEHNIŠKO-NARAVOSLOVNO DRUŠTVO

NIJE

7. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA
dne 10. marca 2011 ob 16. uri
v dekanatu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, Maribor.
ZAPISNIK
Prisotni: Peter Butala, Leon Cizelj (podpredsednik), Zdravko Kravanja (predsednik),
Boris Pukl (tajnik), Damjan Zazula
Odsotni z opravičilom: Slavko Amon, Stanko Hočevar, Spomenka Kobe, Marija
Kosec, Alojz Poredoš, Franc Smole
Vabljeni: Lidija Čuček
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.) Potrditev zapisnika 6. seje Predsedstva in Izvršnega odbora z dne 21.11. 2010
2.) Predstavitev internetne strani društva
3.) Kandidature za nove člane
4.) Posvetovanje o Trajnostnem razvoju Slovenije: teze pripravi dr. Boris Pukl
5.) Razno
Predsednik otvori 7. sejo Predsedstva in IO društva SATENA. Ugotovi sklepčnost IO.
Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1.
Sklep št. 1:
Potrdi se zapisnik 6. seje Predsedstva in IO društva SATENA z dne 21.11. 2010.
Ad 2.
Lidija Čuček je predstavila predlog spletne strani društva SATENA. Člani IO so podali
naslednje predloge:
- spletna stran naj ima domeno neodvisno od institucije predsednika oz.
institucije, kjer se spletno stran vzdržuje;
- spletna stran naj vsebuje fotografije članov, v kolikor bi se člani strinjali,
skupne fotografije in drug slikovni material;
- spletna stran naj bo urejena v slovenskem in angleškem jeziku;
- dodati bi bilo dobro meritev števila skupnih obiskov;
- nekoliko je potrebno dodelati tabelo članov;
- dodati na posebno stran akte društva in
- objavljali bi izvlečke zapisnikov.

Sklep št. 2:
Lidija Čuček dodela spletno stran skladno s podanimi predlogi.

Ad 3.
Člani so razpravljali o merilih za izvolitev v članstvo društva SATENA za kandidate iz
gospodarstva. Glede pravilnika je najprej dr. Boris Pukl predlagal, da bi vse alineje
lahko bile opcijske in bi se začele z ali.
Glede meril za raziskovalce iz akademskih in raziskovalnih institucij člani predlagajo
spremembo 1. točke 7A: »Najmanj 10 samostojnih del (prvi ali vodilni avtor)
objavljenih v strokovnih revijah z nadpovprečno citiranostjo na določenem
znanstvenem področju oz. podpodročju.«
Dogovorjeno je bilo, da vsak izmed članov Predsedstva in IO SATENA predlaga po
enega kandidata iz gospodarstva in po enega iz raziskovalno-akademskih institucij.
Za vsakega novega člana je potrebno pridobiti dve priporočili in sestaviti tričlansko
komisijo.
Sklep št. 3:
Imenuje se tričlanske komisije za predlagane nove člane društva SATENA.

Ad 4.
Dr. Boris Pukl je pripravil teze na razpravo »Strategije trajnostnega razvoja«.
Predstavil je stanje v Sloveniji, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju ter stanje
duha in vrednot v zadnjem času. Predlagal je nekatere potrebne strukturne reforme,
katerih izpeljava bo po njegovem mnenju izredno težka.
Dr. Leon Cizelj je povedal, da je po njegovem mnenju za trenutno stanje v Sloveniji in
v svetu kriva informacijska družba, želja in zahteva mnogih posameznikov po »biti
boljši oz. najboljši«, čemur pa mnogi niso kos.
Sklep št. 4:
- Potrebno je pregledati, kaj se dogaja z industrijo in visoko-tehnološkimi
produkti ter kako so trendi usmerjeni.
- Vsak član izvršnega odbora pregleda teze, ki jih je pripravil dr. Boris Pukl, in v
tednu dni pripravi mnenje in dopolnila.
Ad 5.
Dogovorjeno je bilo, da bo naslednja, 8. seja Predsedstva in Izvršnega odbora v
sredini maja 2011 na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani.
Posvet SATENE bo organiziran v sredini junija 2011, ki bo potekal kot okrogla miza.
Do takrat bo pripravljenih 10 ključnih tez glede Razvoja Slovenije s ključnim
sporočilom. Posvet bo razvojno naravnan.
Sklep št. 5:
Naslednjo sejo IO skliče predsednik v sredini maja na Institutu »Jožef Stefan«.
Sklep št. 6:
Posvet SATENA bo organiziran do sredine junija.

Sklep št. 7:
Skupščina SATENA bo organizirana v drugi polovici junija.
Seja je bila zaključena ob 19:00.
Maribor, 11. 04. 2011

Za zapisnik:
Lidija Čuček

Dr. Zdravko Kravanja
Predsednik društva SATENA

