Datum:

5. 7. 2018

Kraj sestanka:

GZS

Tema sestanka:

Zbor članov sekcije
ScienceTech

Datum sestanka:

3. 7. 2019

Sklicatelj:

mag. Janko Burgar

Ura pričetka:

9.00

Vrsta sestanka:

Letni sestanek

Ura zaključka:

10.30

Zapisnikar:

mag. Janko Burgar

Prisotni:

Prezenčna lista (priloga)

Zbor članov sekcije ScienceTech je potekal po naslednjih točkah dnevnega reda:

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled aktivnosti preteklega leta in Poročilo 2018 (Janko Burgar, Nenad Šutanovac)
Pregled predlogov in Program dela za leto 2019/20 (Janko Burgar, Vsi)
Poročanje iz CERNa (Samo Tuma, Tea Glažar)
Aktualne zadeve:
o
o
o
o

Širitev in možnosti za sodelovanje v okviru CTA (dr. Samo Stanič)
SIPTC in SEEIIST, kot priložnost za slovensko gospodarstvo (Janko Burgar, Tea
Glažar)
Olajšave za vlaganje v RR: priložnosti in izzivi za Sciencetech podjetja (Janko Burgar)
MIZŠ, MGRT: aktualne zadeve (Jernej Salecl, Tomaž Boh in Tea Glažar)

5. Razno in Predlogi članov
6. Dan slovenske industrije v CERN-u, 9. in 10. oktober 2019 (Tea Glažar, Petra Ambrožić,
Vanja Bele)
Ad 1: Pregled aktivnosti preteklega leta in Poročilo 2018
Poročilo je bilo članom posredovano pred srečanjem, na Zboru pa ga je na kratko predstavil mag. Janko
Burgar.
Člani so po kratki diskusiji potrdili Poročilo ScienceTech za leto 2018.

Sklep 1: Prisotni člani ScienceTech potrjujejo Poročilo ScienceTech za leto 2018 in se strinjajo z
objavo na spletni strani ScienceTech.
Ad 2: Program dela za leti 2019/20
Poročilo je bilo članom posredovano pred srečanjem, na Zboru pa ga je na kratko predstavil mag. Janko
Burgar.
Posebej je bilo poudarjeno:
1. „eKatalog“
2. S3 - Spremljati, Sodelovati, Soustvarjati CERN, CTA, SEEIIST, SKA, SIPTC, ASIPP, …
3. GZS promocija – priložnost za vse
4. SI Industry Day CERN 2019
5. Organiziranost Sciencetech – volitve skladno z 20.čl Statuta
Člani so po kratki diskusiji potrdili Program dela ScienceTech za leti 2019/20. Program dela je aktiven
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dokument in ga bomo na osnovi predlogov članov dopolnjevali.

Sklep 2: Prisotni člani ScienceTech potrjujejo Program dela ScienceTech za leti 2019/20 in ključne
poudarke in se strinjajo z objavo na spletni strani ScienceTech.
Ad 3: Poročanje iz CERNa
Prisotni smo se seznanili s predstavitvijo dosedanjih aktivnosti in izzivov v sodelovanju s CERN, ki sta jih
predstavila Tea Glažar (MIZŠ) in Samo Tuma (ILO).
Poudarki sledijo poudarkom predstavljenim v programu dela.
Sodelovanje s CERN je bila tudi tema predstavitve na obisku RECFA aprila 2019 v Ljubljani, kjer so bili
predvsem izpostavljeni izzivi razvojnega sodelovanja c CERN – saj takšnega sodelovanja praktično ni, slovenska
industrija pa je le-tega sposobna in je pripravljena na sodelovanje.

Ni bilo sprejetih sklepov.
Ad 4: Aktualne zadeve:
• Širitev in možnosti za sodelovanje v okviru CTA (Janko Burgar op. dr. Stanič je bil
odsoten)
• SIPTC in SEEIIST, kot priložnost za slovensko gospodarstvo (Janko Burgar, Tea Glažar)
• Olajšave za vlaganje v RR: priložnosti in izzivi za Sciencetech podjetja (Janko Burgar)
• MIZŠ, MGRT: aktualne zadeve (Jernej Salecl, Tomaž Boh in Tea Glažar)
• Širitev in možnosti za sodelovanje v okviru CTA (Janko Burgar)
o Točko bi po prvotnem dogovoru predstavljal dr. Samo Stanič, ki se je opravičil zaradi službene poti.
o CTA predstavlja novo priložnost za participacijo SI industrije v visokotehnološkem sodelovanju s tujino pri izgradnji CTA
o Način participacije je po načelu »in-kind« vložka države.
o ScienceTech je za slovensko industrijo že posredoval izkaz interesa, ki je bil na CTA sprejet z velikim
zanimanjem.
o Nadaljnje aktivnosti bodo usmerjene k usklajevanju na ravni gospodarstva in z MIZŠ in MGRT o
vzpostavitvi sodelovanja s CTA z in-kind vložkom.
• SIPTC in SEEIIST, kot priložnost za slovensko gospodarstvo (Janko Burgar in Tea Glažar)
o SIPTC in SEEIIST sta bila predstavljena kot komplementarna projekta, kjer je vzpostavitev SIPTC že zelo
napredovala in je…
o ..SEEIIST lahko odlična - komplementarna dopolnitev in priložnost za Slovenijo da pridobi vidno
evropsko raziskovalno ESFRI infrastrukturo..
o Oba projekta in nadaljnje aktivnosti bi bile predstavljene na posebnem dogodku/delavnici - jesen 2019.
• Olajšave za vlaganje v RR: priložnosti in izzivi za Sciencetech podjetja (Janko Burgar)
o Predstavljene so bile aktivnosti do FURS in MGRT za bolj transparentno in vzdržno obravnavanje IT
podjetij pri uveljavljanju RROlajšav.
o GZS v aktivnostih nudi zelo veliko podporo. Člani so podprli aktivnosti in so vabljeni, da morebitne izzive
posredujejo na ScienceTech ali GZS. Dodatna pojasnila o dosedanjih aktivnostih je podal tudi
Aleksander Bastl, s katerim skupaj peljemo aktivnosti.
• MIZŠ, MGRT- aktualne zadeve: zaradi odsotnosti članov ta točka ni bila obravnavana.

Sklep 3: Prisotni so se seznanili z aktivnostmi in podpirajo njihovo izvedbo.
Ad 5: Razno in Predlogi članov (VSI)
Ni bilo posebej izpostavljenih vprašanj, diskusija se je zaključila v konstruktivnem vzdušju ob 10.30.

Ni bilo sprejetih sklepov
Ad 6: Dan slovenske industrije v CERN-u, 9. in 10. oktober 2019 (Tea Glažar, Petra Ambrožić, Vanja
Bele)
Točka se je obravnavala izven vsebine Zbora članov in ni predmet tega zapisnika.
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Priloge:
o Ad.1, Ad.2: Dnevni red, Poudarki ter SIPTC (Janko Burgar)
o Ad.4: Predstavitev SIPTC in SEEIIST
o Poročilo o delu 2018
o Program dela za leti 2019/20

Direktor ZIT:
Nenad Šutanovac

Predsednik sekcije ScienceTech:
mag. Janko Burgar
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