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Zapisnik 33. Odprte seje predsedstva in IO SATENA 
7.12.2018, IJŠ, 1000 Ljubljana 
Pričetek ob 14.30, zaključek ob 17.30 
 
Prisotni: prof. dr. Lobnik, prof. dr. Novak, , prof.dr. Kravanja, prof.dr. Ilija Dimitrievski, 
prof.dr. Boris Udovič, dr. Bojan Pahor, dr. Bojan Končar, prof.dr. Spomenka Kobe, 
prof.dr. Peter Glavič, 
 
 
Dnevni red: 
 

• Odprta diskusija, ki jo je oderirala prof.dr. Saša Novak na temo Znaost v 
družbi  

 
 
Skupina je v razpravi ugotovila,  
 

• da je znanost slabo prezentirana v medijih, da organizacije preslabo 
komunicirajo z novinarji in informativnimi službami. Najbolje deluje KI, ostale 
Inštitucije slabše delujejo. Mediji so pomembni za popularizacijo znanosti in 
dela raziskovalcev. 

 
• Promoviranje znanosti s pomočjo nobelovih nagrajencev (KI je tukaj dober 

vzor) 
 

• Vpis na naravoslovne in tehniške fakultete še vedno prenizek. 
 

• Pomembno je boljše in bolj strokovno obveščanje javnosti. Javnost je 
potrebno poučiti in ne plašiti. (primer so jedrske reakcije) 

 
• Večji vpliv na politike odločanja in ostale odločitve znanstvenikov z 

utemeljenimi dejstvi 
 
Porodila so se tudi naslednja vprašanja:  

• Ali IAS sporoča vladi svoje predloge? Odprta vprašanja vredna natančnejše 
opredelitve in razprave: klimatske spremembe in pregrevanje planeta; 
ekološko uravnoteženje;  

 
• Spreminjanje javnega mnenja; Vključevanje v politiko odločevanja? Kaj se 

predlaga? Še vedno manjakjo konkretni predlogi 
 

• Projekti za mlade. Kako jih vključevati. Predlogi konkretnih rešitev. 
 
Ni dovolj prepoznati problem, temveč podati predloge kako lahko to izboljšamo 
 



Društvo SATENA, Tomšičeva ul 4, 1000 Ljubljana,  
dav. št. 46700706, račun 0201-0001-4453-451 

 

• Stimulacija gospodarskih subjektov za R&R – preko davčne politike 
 

• Svoboda znanosti in raziskave v neznano – te temeljne resnice se v tem 
trenutku ne izvajajo 

 
• Mladi odhajajo iz SLO _ konkretne rešitve so štipendije, državni svet štipendije 

– zahteva, da se mladi vrnejo v državo, če so prejemali državne štipendije 
Primer LEK je pravi primer kako okrepiti R&R znotraj podjetja, ki omogoča 
zaposlovanje visoko izobraženea kadra 

• Razvojni centri v gospodarstvu. Prenos dobre prakse 
 
Sklep 1: Nagovoriti člane Satene iz gospodarstva 
 

• Preveriti Junkerjev sklad 
•  

Zaključki:  
1. Razvoj Slovenija – družba znanja – konferenca v marcu/april 2019 
2. Obrtna zbornica? 

 
Sklep 2: 5-10 konkretnih predlogov za izboljšanja na teme:   

 
1 Mladi odhajajo. Kako jih zadržati 
 

Sklep 3: Več kontaktov z mediji – pisanje za medije, na primer DELO – 
znanstvena rubrika  

 
Izpostaviti Key studies – na primer Lek glede zapčoslovanja mladega 
visokoizobraženega kadra 
 

Sklep 4: Poudariti Vizijo SLO: krožno gospodarstvo, klimatske spremembe, 
energetika, gozdovi, samooskrba 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aleksandra Lobnik,  
Predsednica Satene 
 
 


