
Zapisnik 31. seje predsedstva in IO SATENA 

31.8.2018, IJS 

Pričetek ob 14.15, zaključek ob 16.00 

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

 

Dnevni red: 

1. Potrditev sklepov oblikovanih na 30. seji   
2. Predlogi SATENE za članstvo v IAS 
3. Aktivnosti SATENE v prihodnem obdobju 
4. Organizacija konference z delovnim naslovom  Znanost in družba 
5. Predlogi za nove člane in nove člane IO 
6. Skupščina 2018 
7. Razno  

 

Ad 1. 

Ker na predhodni seji ni bilo prisotnih dovolj članov, je bilo potrebno glasovanje o sklepih, ki 
so bilo oblikovani na 30. seji.  Prisotni so soglasno potrdili naslednje sklepe:   

Sklep 1: Člane SATENA se obvešča o aktivnostih ZnC 

Sklep 2: Posreduje se dopis na RTV s pozivom za ustanovitev uredništva za znanost 
(pripravi prof. Novakova) 

Sklep 3: Posodobi se seznam članov (na sestanku 5.10.2018), kar bo osnova za obračun 
članarine za leto 2018 

Sklep 4: Pripravi se predloge za nove člane društva in IO 

Sklep 5: Satena bo “scientific sponsor” 52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems, 
Ljubljana, junij 2019 (organizator prof. Butala) 

Predsednica je poročala, da je bilo na konferenci na temo Krožnega gospodarstva 
udeleženih tudi nekaj članov Satene. Predlagala je potrditev sklepa, da se Satena vključi v 
SRIP Krožno gospodarstvo. Članarina je 150 EUR/leto. V okviru SRIP-a bo tudi organizirana 
delavnica Ženske v krožnem gospodarstvu (12. ali 13.12.2018), ki jo financira SRIP. 

Sklep 6: SATENA se včlani v SRIP Krožno gospodarstvo. 

Ad 2. 

V času od predhodne seje je prišel na predsednico poziv za posredovanje predloga 
SATENA za novega člana IAS. Člani IO so bilo o tem obveščeni preko elektronske pošte. 
Na osnovi glasovanja po e-pošti je bil s strani Satene predlagan prof. Kravanja. Po daljši 
diskusiji se bilo oblikovano mnenje, da SATENA pri naslednjem podobnem pozivu predlaga 
žensko kandidatko(e). 

Ad. 3 

SATENA bo v okviru konference Nanomaterials for Applications, ki bo potekala od 3. do 
7.6.2019 v Ljubljani, soorganizirala posvetovanje Ženske v krožnem gospodarstvu.  



Sklep 7: SATENA bo sodelovala pri organizaciji posvetovanja Ženske v krožnem 
gospodarstvu v okviru konference Nanomaterials for Applications. Stroški iz tega naslova ne 
bodo nastali. Člani SATENA bodo deležni znižane kotizacije za udeležbo na konferenci. 

Predsednica je podala poziv za bolj aktivno sodelovanje članov IO na sejah in širše. 
Predlagala je izmenjavo telefonskih številk članov predsedstva in IO za izboljšanje 
komunikacije. Telefonske številke članov predsedstva in IO so v prilogi zapisnika. 

Ad. 4 

Na osnovi diskusije na predhodni seji je predsednica predlagala, da SATENA prične z 
organizacijo konference z naslovom Znanost in družba. Vsebinsko bi konferenca pokrivala 
teme, kot so etika v znanosti, komuniciranje (tudi vprašanje GDPR v znanosti), položaj 
znanosti v družbi, znanost in gospodarstvo. Predsednica se bo povezala z GZS za 
eventualno soorganizacijo in dvorano za izvedbo ter z resornim ministrom dr. Pikalom.  

V diskusiji so bil izpostavljene: vsebina (nosilna tema ali več tematik), čas trajanja 
konference (pol dnevna, celodnevna), izvedba diskusije  (panel, okrogla miza), vabljena 
predavanja, moderatorstvo, ipd. Okoli kotizacije so se prisotni strinjali, da bi kotizacija morala 
biti za pokritje stroškov (predlog 65 EUR, za študente 20 EUR). Okvirni datum izvedbe 
marec ali april 2019. 

Ad. 5 

Predlagani so bili naslednje kandidatke za nove članice SATENA: Milena Horvat, Kristina 
Žužek, Lidija Franz Zemljič 

Predlogi za nove člane IO: Damjana Drobne (na skupščini 2018 je potrebno zamenjati 
najmanj 3 člane IO) 

Pregled trenutnega članstva v IO: prof. Kobe, prof. Cizelj, prof. Kravanja, prof. Džeroski, 
prof. Širok, prof. Kitanovski, dr. Ferčič 

Ad. 6 

Skupščina društva SATENA bo v ponedeljek, 17.12.2018 ob 17.00 uri v prostorih IJS – 
reaktorski center Podgorica. 

Ad. 7  

Sklep 8: Obračun članarine za leto 2018 bo izvedel Prorisk na osnovi očiščenega seznama 
članov društva. 

Vsem članom IO se pošlje v preverbo seznam članov SATENA za leto 2018.  

Prof. Novakova bo stopila v stik z RTV Slovenija glede nove oddaje o znanosti v okviru TV 
programa. 

Prof. Cizelj je predlagal informiranje v Državnem zboru glede vprašanj o znanosti. 

Prihodnja seja predsedstva in IO b v petek, 9.11. ob 14.30 v prostorih IJS. 

 

Zapisal: 

Peter Butala, tajnik 

 



Telefonske številke članov IO SATENA 

 

Predsednica prof. Aleksandra Lobnik: 

Podpredsednica (past president) prof. Saša Novak: 

Podpredsednik (elect): dr. Bojan Pahor: 

Tajnik: prof. Peter Butala: 041 773 142 

Člani IO 

prof. Spomenka Kobe:  

prof. Leon Cizelj:   

prof. Zdravko Kravanja:  

prof. Sašo Džeroski:  

prof. Brane Širok: 

prof. Andrej Kitanovski: 

dr. Jana Ferčič: 

 


