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ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA BIOLOGIJO RASTLIN 

(27.3.2015 ob 13.00, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana) 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva  
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2014 in Finančno poročilo za leto 2014 
3. Program dela za leto 2015 
4. Članarine v letu 2015 
5. Razno  

 

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

red letne skupščine in predlagala delovno predsedstvo v sestavi: Jana Žel (predsednica), Sabina Anžlovar 

(zapisnikar) ter Marina Dermastia in Dominik Vodnik (overovatelja zapisnika). 

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

skupščine 

Skupščine se je udeležilo 15 članov SDBR (Priloga 1),  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 2014 je predstavila predsednica SDBR Jasna Dolenc Koce. Predstavila je 

poročilo o delo društva v letu 2014, ki bo oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS 

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

- Organizacija 6. Simpozija o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo (11.-12.9.2014) 

- Soorganizacija in izvedba Dneva očarljivih rastlin (23.05.2014) 

- Izvedbo predavanj treh 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. 

- Na lanski redni skupščini je bila za častno članico imenovana dr. Maja Kovač. 

Na poročilo skupščina ni imela pripomb. 

3. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Poročilu o delovanju društva v letu 2014 (Priloga 2) 

 

Finančno poročilo za leto 2014 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 
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skupne prihodke v letu 2014 (16.456,31 €) in skupne odhodke (14.901,14 €). Največ stroškov je bilo 

povezanih z organizacijo simpozija. 

Na finančno poročilo skupščina ni imela pripomb. 

4. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Finančno poročilo za leto 2014 (Priloga 3) 

 

Ad. 3. V letu 2015 so osnovne prioritete enake, kot v preteklosti, predvsem: 

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

- organizacija 4.  Dneva očarljivih rastlin, ki je v letu 2015 spet mednaroden. Osrednji slovenski dogodek bo 
potekal v ljubljanskem botaničnem vrtu 22.5.2015. 

- javni razpis za dodelitev denarne pomoči v primeru, da je SDBR uspešen na razpisu za sofinanciranje 
Dneva očarljivih rastlin 

- 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 

5.  Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje Program dela SDBR za leto 2015 (Priloga 4) 

 

Ad 4. Članarina v letu 2015 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 2015 

 

Ad 5. 

Pod točko razno je predsednica društva omenila, da so drugo leto volitve. Prof. Marina Dermastia je 

predlagala, da bi bilo smiselno premisliti, da bi se vodstvo društva preselilo izven Biotehniške fakultete.  

 

Skupščina SDBR se je končala ob 14.30. 

 

Zapisala: Sabina Anžlovar    Predsednica delovnega predsedstva: Jana Žel 

 

 

Overovatelja:  Marina Dermastia   Dominik Vodnik 
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Ljubljana, 27. 03. 2015 

 

Priloge: 

1. Seznam udeležencev 
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2014 
3. Finančno poročilo za leto 2014 
4. Program dela SDBR za leto 2015 


