ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA BIOLOGIJO RASTLIN
(15. 3. 2019 ob 13.15 uri v predavalnici B3, Oddelka za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana)

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2018 in finančno poročilo za leto 2018
3. Program dela za leti 2019 in 2020
4. Razpis za denarno pomoč članom društva
5. Razno
a. Oblikovalska rešitev priznanja NADA
b. Možnost organizacije simpozija FESPB 2022

Ad 1. Predsednica Slovenskega društva za biologijo rastlin (SDBR) Špela Baebler je predstavila dnevni red
letne skupščine in predlagala delovno predsedstvo v sestavi: prof. Dominik Vodnik (predsednik), dr. Tine
Grebenc (zapisnikar) ter dr. Tjaša Lukan in dr. Peter Železnik.
1. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi predlagani dnevni red in delovno predsedstvo letne
skupščine
Skupščine se je udeležilo 17 članov SDBR (Priloga 1). Ker ob začetku skupščine le-ta ni bila sklepčna, smo v
skladu z drugim odstavkom 16. člena Statuta SDBR zasedanje odložili za 30 minut. Po tem času je bilo
prisotnih več kot 10 članov, tako da je bila skupščina v skladu s Statutom sklepčna in smo lahko nadaljevali s
skupščino ter sprejeli sklep:
2. Sklep: Skupščina SDBR soglasno ugotovi, da je sklepčna (Priloga 1)

Ad. 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2018 in finančno poročilo za leto 2018. Delovanje društva v letu
2018 je predstavila predsednica SDBR Špela Baebler. Predstavila je poročilo o delo društva v letu 2018, ki bo
oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Priloga 2). V poročilu je izpostavila vidnejše
aktivnosti:
• Društveni simpozij - 7. slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo
• Dan očarljivih rastlin (25.5.2018)
• Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti
• 2 strokovni predavanji
• Sodelovanje v mednarodnih organizacijah (FESPB, EPSO, IAPB)
• Sodelovanje pri iniciativi za ureditev regulative glede genskega urejanja (pobuda VIB, Belgija)
Na poročilo skupščina ni imela pripomb.
3. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Poročilu o delovanju društva v letu 2018 (Priloga 2)
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Finančno poročilo za leto 2018 je pripravil blagajnik društva Aleš Kladnik in predstavila Špela Baebler.
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 2018 (14.790,56 €) in skupne odhodke (10.217,73 €).
Na finančno poročilo skupščina ni i mela pripomb.
4. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Finančno poročilo za leto 2018 (Priloga 3)

Ad. 3. Program dela za leti 2019 in 2020. V letu 2019 in 2020 so osnovne prioritete:
Leto 2019:
• Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day), 24. maj 2019, Biološko središče, Ljubljana, organiziran v
okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani spletna obvestila: https://www.plantslo.org/dan_rastlin/
• Izvedba razpisa za denarno pomoč
• Organizacija strokovnih predavanj
• Vzpodbujanje članstva k čim kvalitetnejši znanstveno-raziskovalni in strokovni dejavnosti na področju
biologije rastlin
• S strokovnim delom sodelovati pri oblikovanju javnega mnenja pri temah, ki so povezane z rastlinami
• Razpis za denarne pomoči članom društva

Leto 2020:
• Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day), maj 2020, Biološko središče, Ljubljana
• Organizacija strokovnih predavanj
• Vzpodbujanje članstva k čim kvalitetnejši znanstveno-raziskovalni in strokovni dejavnosti na področju
biologije rastlin
• S strokovnim delom sodelovati pri oblikovanju javnega mnenja pri temah, ki so povezane z rastlinami
Članarina v letu 2019 in 2020 ostaja 20 EUR – redni člani, 10 EUR – podiplomski študenti (3. stopnja) in 0 EUR
(brezplačno) – dodiplomski študenti (1. in 2. stopnja)
5. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje Program dela SDBR (Priloga 4) in članarino za leto 2019
in 2020 (Priloga 4)

Ad. 4: Razpis za denarno pomoč članom društva:
V letu 2019 se razpiše 3 štipendije po 300 EUR, namenjen mlajšim kandidatom, za mlajše člane društva za
namen obiska kongresa, delavnice ali obisk laboratorija. Aktivnost mora biti izvedena do konca 2019. Rok za
prijavo bo 19.4., rezultati pa predvidoma objavljeni do 10.5.
6. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje razpis za tri (3) denarne pomoči članom društva v višini
300 € za navedene aktivnosti.

Ad. 5: Razno:
a. Oblikovalska rešitev priznanja NADA
Udeleženci skupščine dobijo na vpogled prototip oblikovalske rešitve priznanja NADA.
7. Sklep: Skupščina SDBR predlaga dopolnitve oblikovalske rešitve priznanja NADA
b.

Možnost kandidature za organizacijo simpozija FESPB 2022
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Udeleženci skupščine razpravljajo o možnosti kandidiranja SDBR za organizacijo simpozija FESPB 2022.
Skupščina SDBR predlaga, da do konca meseca pridobimo dodatne informacije glede izvedbe (datum) in
finančnega aspekta kandidature in se do oddaje dokončnega predloga kandidature za organizacijo simpozija
FESPB 2022 odločimo ob morebitnih novih informacijah.

Skupščina SDBR se je končala ob 14.20.

Predsednik delovnega predsedstva:
Dominik Vodnik

Zapisal:
Tine Grebenc

Overovatelja:
Tjaša Lukan

Peter Železnik

Ljubljana, 15. 03. 2019
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