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SLOVENSKO AKADEMIJSKO 
TEHNIŠKO-NARAVOSLOVNO DRUŠTVO

 
 
 

Zapisnik za 20. sejo 
predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA 

 
Seja je bila izvedena  11. 12. 2013 med 16.00 in 17.00 uro v Sobi dekanov, na Fakulteti 

za strojništvo UL, Aškerčeva 6, Ljubljana. 
 
Seje so se udeležili:  prof. Alojz Poredoš, prof. Zdravko Kravanja, prof. Brane Širok, prof. 

Marko Topič, prof. Damjan Zazula. in prof. Peter Butala, 

Od 11 članov predsedstva in IO SATENA jih je glasovalo 6, kar pomeni, da je seja bila 
sklepčna. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 19. (dopisne) seje IO 
2. Tekoče zadeve ( Evropska prestolnica Romov, Glasnik digitalnih tehnologij, 

Nadaljevanje ciklusa predavanj?, Aktivnost članov IO…) 
3. Razno  

  

Predsednik društva prof. Poredoš je pozdravil udeležence.  
  

Ad 1 
 

Predsednik društva prof. Poredoš je dopolnil to točko še s potrditvijo zapisnika 18. seje. 
Sklepi 18. in 19. seje so bili realizirani. Na zapisnika ni bilo pripomb. 

Sklep 20.1: 

Zapisnika 18. in 19. seje sta bila soglasno potrjena. 
 

Ad 2 
 

2.1 Predsednik je poročal o opravljeni primopredaji s prejšnjim predsednikom prof. 
Zazulo. Primopredaja je bila opravljena 13.11. Urejeno je tudi pooblastilo na Upravni 
enoti Ljubljana glede zastopanja društva. Prav tako je bil urejen prenos pooblastila na  
banki. 
 
2.2 Predsednik je poročal o prošnji za podporo združenju EPCA pri prijavi na razpis za 
romsko prestolnico kulture, na katero se društvo ni odzvalo. V diskusiji se je oblikovalo 
mnenje, da se društvo odziva na pobude vezane na tehniško-naravoslovno naravo 
društva. 
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2.3 Na prof. Zazulo se je obrnil prof. Solina z informacijo, da želi minister zamenjati 
glasnika digitalnih tehnologij. Mnenje je bilo, da društvo podpira stroko. V konkretnem 
primeru se poda individualno mnenje. 
 
2.4 Predsednik je postavil vprašanje glede aktivnosti Znanost na cesti – ali v prihodnje še 
podpirati to aktivnost. Za leto 2014 je previden program vsak petek v kavarni Union.  
Prof. Topič je izpostavil, da je aktivnost dvignila razpoznavnost SATENA in izrazil čestitke 
dr. Novakovi za prejeto Zoisovo priznanje.  
Prof. Kravanja je predlagal, da se kakšno predavanje izvede v Mariboru in drugod po 
Sloveniji ter da se odpre še kakšna aktualna tema. 
 
Sklep 20.2 

V letu 2014 se nadaljuje z aktivnostjo Znanost na cesti. 
 

Ad 3 
 
 

3.1 Skupščina v letu 2014 ni volilna. 
3.2 Predsednik bo pripravil pismo bivšim članom društva in jih povabil, da se ponovno 

pridružijo društvu SATENA. 
 
 

Po končani seji so se člani predsedstva in IO SATENA udeležili predavanja člana društva 
prof. Krainerja. 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 11. 12. 2013       Zapisal: 
 
              Peter Butala 
 


