
 

 

ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA BIOLOGIJO RASTLIN 

(27.3.2014 ob 14.30, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana) 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva  
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2013 in finančno poročilo za leto 2013 
3. Program dela za leto 2014 
4. Članarine v letu 2014 
5. Podelitev priznanja »častna članica« dr. Maji Kovač 
6. Razno  

 

Ad 1. Predsednica Slovenskega društva za biologijo rastlin (SDBR) Jasna Dolenc Koce je predstavila dnevni 

red letne skupščine in predlagala delovno predsedstvo v sestavo: Marina Dermastia (predsednica), Tine 

Grebenc (zapisnikar) ter Kristina Gruden in Dominik Vodnik (overovatelja zapisnika). 

1. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi predlagani dnevni red in delovno predsedstvo letne 

skupščine 

Skupščine se je udeležilo 20 članov SDBR (Priloga 1), tako da ob začetku skupščine (ob 14.30) le ta ni bila 

sklepčna. Po pretečenem roku 30 minut (oziroma ob 15h), je po 16. točki statuta bilo prisotnih 20 članov 

SDBR, tako da smo nadaljevali s skupščino in sprejeli sklep: 

2. Sklep: Skupščina SDBR soglasno ugotovi, da je sklepčna (Priloga 1) 

 

Ad. 2. Delovanje društva v letu 2013 je predstavila predsednica SDBR Jasna Dolenc Koce. Predstavila je 

poročilo o delo društva v letu 2013, ki bo oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

RS (Priloga 2). V poročilu je izpostavila vidnejše aktivnosti: 

- Soorganizacija in izvedba Dneva očarljivih rastlin (17.05.2013) 

- Izvedbo predavanj štirih priznanih strokovnjakov iz tujine in Slovenije 

- Članstva in aktivno sodelovanje v nekaterih nacionalnih in mednarodnih telesih. V mednarodnem 

združenju Evropskih društev za rastlinsko biologijo (FESPB) je sodeloval dr. Aleš Kladnik, v European 

Plant Science Organisation (EPSO) dr. Maruša Pompe Novak. Prek predstavnikov smo spremljali 

delovanje obeh združenj. 

Na poročilo skupščina ni imela pripomb. 

3. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Poročilu o delovanju društva v letu 2013 (Priloga 2) 

Ad 3. V letu 2014 so osnovne prioritete enake, kot v preteklosti, predvsem: 

- organizacija rednih društvenih predavanj, na katerih sodelujejo domači in tuji strokovnjaki 



 

 

- organizacija dogodkov v sklopu Dneva očarljivih rastlin. Osrednji slovenski dogodek bo potekal v 
ljubljanskem botaničnem vrtu 23. 5. 2014. vzpodbujanje članstva k čim kvalitetnejši znanstveno-raziskovalni 
in strokovni dejavnosti na področju biologije rastlin 

- s strokovnim delom in publiciranjem sodelovati pri oblikovanju javnega mnenja pri temah, ki so povezane 
z rastlinami 

- promocija znanosti o rastlinah širši javnosti 

- Organizacija 6. simpozija o biologiji rastlin z mednarodno udeležbo v letu 2014 

o Simpozij bomo organizirali na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v 
Mariboru), 11.-12.9.2014, v sodelovanju z Andrejo Urbanek Krajnc. Na fakulteti zagotavljajo 
ustrezne prostore (predavalnica, prostor za postre in pogostitve, možnost pogostitve), pomoč pri 
organizaciji namestitev (pridobili smo že ponudbi za dva hotela, s katerimi ima UM sklenjen 
dogovor za ugodnejše ponudbe v primeru tovrstnih srečanj), lokalne prevoze (tudi v dogovoru s 
hoteli) 

o Simpozij bo dvodnevni, z vabljenimi in rednimi predavanj, postersko sekcijo in slavnostno 
večerjo 

o Programski odbor (PO) je delno formiran, Jasna Dolenc Koce bo predsednica, ostali člani 
(domači in tuji) še niso dokončno izbrani, načelno pa bo PO ožji kot do sedaj in predvsem sestavljen 
iz aktivno sodelujočih ob ustrezni pokritosti področij. Organizacijski odbor sestavljajo: Tine Grebenc 
- predsednik, Andreja Urbanek Krajnc - tajnica, Aleš Kladnik - blagajnik, Jasna Dolenc Koce, Tina 
Demšar, Matevž Likar 

o Nedorečeno je še financiranje tujih predavateljev (poziv k izkoriščenju morebitnih 
sodelovanj za pokritje stroškov poti vabljenih predavateljev) 

 

4.  Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje Program dela SDBR za leto 2014 (Priloga 4) 

 

Ad. 4. Finančno poročilo za leto 2013 je predstavil blagajnik društva Aleš Kladnik. Finančno poročilo bo 

ravno tako oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS (Priloga 3). V poročilu je 

izpostavil skupne prihodke v letu 2013 (1.358,80 €), skupne odhodke (2.451,30 €). V letu 2013 nismo izvedli 

javnega razpisa za dodelitev denarne pomoči mlajšim raziskovalcem z namenom hranjenja denarja za 

izvedbo simpozija v letu 2014. Poleg tega je izpostavil tudi nepredvidene stroške v višini 1308 € za potrebe 

organizacije, izvedbe in materialov za sodelovanje na prireditvi Dan očarljivih rastlin in objavo osmrtnice. 

Na finančno poročilo skupščina ni imela pripomb. 

5. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Finančno poročilo za leto 2013 (Priloga 3) 

 

Ad 4. Članarina v letu 2014 ostaja enaka, kot v preteklem letu, torej 15 € za redne člane in 10 € za člane – 

študente 

6. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje članarino v letu 2014 

 



 

 

Ad 5. Dr. Maja Kovač je bila dolgoletna predsednica Društva za fiziologijo rastlin (zdaj SDBR) in je 

pomembno pripomogla k razvoju rastlinske fiziologije v Sloveniji. Zato IO SDBR predlaga, da se ji podeli 

priznanje »častna članica«. 

 

Ad 6. Zamenjava nacionalnega korespondenta za International association for plant biotechnology (IAPB). 

Namesto dr. Marjane Camloh je predlagana dr. Jana Ambrožič Dolinšek. 

7. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje dr. Jano Ambrožič Dolinšek za nacionalnega 

korespondenta za International association for plant biotechnology (IAPB).  

Pod točko razno ni bilo drugih predlogov s strani članstva. 

 

Skupščina SDBR se je končala ob 15.30. 

 

 

 

Predsednica delovnega predsedstva: Marina Dermastia 

 

Zapisal: Tine Grebenc 

 

Overovatelja:  Kristina Gruden    Dominik Vodnik 

 

 

 

Ljubljana, 27. 03. 2014 

 

Priloge: 

1. Seznam udeležencev 
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2013 
3. Finančno poročilo za leto 2013 
4. Program dela SDBR za leto 2014 


