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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA BIOLOGIJO RASTLIN 

(26.3.2021, ob 10:00 virtualno) 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2020  

3. Program dela za leti 2021 in 2022 

4. Članarina v letu 2021 

5. Razno 

 

Ad 1. Predsednica Slovenskega društva za biologijo rastlin (SDBR) Špela Baebler je predlagala delovno 

predsedstvo v sestavi: dr. Peter Železnik (predsednik), dr. Tine Grebenc (zapisnikar), Dominik Vodnik in dr. 

Paula Pongrac (overovatelja). Delovno predsedstvo je predstavilo dnevni red letne skupščine. 

 

1. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi predlagano delovno predsedstvo letne skupščine in 

predlagani dnevni red in delovno predsedstvo letne skupščine 

 

Skupščine se je preko spletne aplikacije udeležilo 17 članov SDBR. Skupščine so se preko spletne aplikacije 

ZOOM udeležili: Špela Baebler, Peter Železnik, Aleš Kladnik, Andreja Urbanek Krajnc, Anna Coll, Franc 

Pohleven, Jana Ambrožič-Dolinšek, Marina Klemenčič, Kristina Gruden, Maja Križnik, Maruša Pompe Novak, 

Mojca Milavec, Paula Pongrac, Dominik Vodnik, Maja Kovač, Tjaša Lukan in Tine Grebenc (Priloga 1 – 

posnetek zaslona z aplikacije). Po pretečenem roku, ki ga določa Statut SDBR, smo nadaljevali s skupščino in 

sprejeli naslednji sklep: 

 

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

 

 

Ad. 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2020 in finančno poročilo za leto 2020. Delovanje društva v letu 

2020 je predstavila predsednica SDBR Špela Baebler. V poročilu je izpostavila vidnejše aktivnosti: 

• Strokovna predavanja  

• Predavanja štipendistke Eve Praprotnik (feb. 2020) 

• Predavanje na skupščini: dr. Peter Železnik (jun. 2020) 

• Poljudnoznanstveni dogodki – namesto DOR 

• Frekvenca X (Val 202, Marina Dermastia) 

• predavanje O razvoju rastlin, njihovih napadalcih in kako se v tej zgodbi znajdejo hrana, 

netopirji in koronavirusi 

• Sodelovanje v mednarodnih organizacijah (FESPB, EPSO, IAPB) 

• Sodelovanje pri iniciativi za ureditev regulative glede genskega urejanja (EU-SAGE, pobuda VIB) 

• Vprašalnik o novih genomskih tehnikah 

• Priključitev Global Plant Council (https://globalplantcouncil.org/about/members/slovenian-society-

of-plant-biology/) 

Na poročilo skupščina ni imela pripomb. 

https://globalplantcouncil.org/about/members/slovenian-society-of-plant-biology/
https://globalplantcouncil.org/about/members/slovenian-society-of-plant-biology/
https://globalplantcouncil.org/about/members/slovenian-society-of-plant-biology/
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3. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Poročilu o delovanju društva v letu 2020 

 
Finančno poročilo za leto 2020 je pripravil in predstavil blagajnik društva Aleš Kladnik. Finančno poročilo bo 

ravno tako oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS. V poročilu je izpostavil 

skupne prihodke v letu 2020 (1.431,66 €) in skupne odhodke (1.253,56 €). 

Na finančno poročilo skupščina ni i mela pripomb. 

 

4. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Finančno poročilo za leto 2020 

 
 
Ad. 3. Program dela za leto 2021. V letu 2021 so osnovne prioritete: 

 

Program dela za leto 2021: 

• Ker izvedba dogodkov v živo ne bo možna, bomo Dan očarljivih rastlin obeležili z izdajo knjige Očarljivi 

eksperimenti z rastlinami, ter predavanjem o pomenu rastlin + predstavitev knjige ( v organizaciji National 

Geographic, 18.5.2021) 

• 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 

 
Program dela za leto 2022: 

• Dan očarljivih rastlin v živo 
• Organizacija simpozija SDBR  
• Organizacija strokovnih predavanj v živo in virtualno 
• 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 

 
 
Ad. 4. Članarina v letu 2021 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 za leti 2021 in 2022 in članarino za 

leto 2021 

 

 

Ad. 5. Razno: 

• Možnost organizacije simpozija FESPB 2024: Aleš Kladnik kot predstavnik v FESPB na srečanju junija 

preveri kakšne so možnosti. Za organizacijo potrebujemo organizacijski odbor z 20 aktivnimi člani 

• Podeljevanje štipendij v 2021: Zaradi epidemije so potovanja trenutno zelo omejena, zato bomo 

štipendije podelili takoj, ko bodo organizirani dogodki v živo oziroma bo možno obiskovanje tujih 

laboratorijev. 

• Navajanje avtorstev posameznih eksperimentov v knjigi: Preverili bomo tako možnosti s stališča 

oblikovanja kot tudi zahteve glede vpisa v COBISS.   



 

3 

 

 

 

Skupščina SDBR se je končala ob 11.29. 

 

 

Predsednik delovnega predsedstva:    Zapisal: 

Peter Železnik      Tine Grebenc 

 

 

 

 

 

 

Overovatelja: 

Paula Pongrac      Dominik Vodnik 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 26. 03. 2021 
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Priloga: Posnetek zaslona s prisotnimi na skupščin (17 članov društva SDBR in 6 nečlanov), 26.3.2021 ob 10.06 
in poimenski seznam udeležencev: Špela Baebler, Peter Železnik, Aleš Kladnik, Andreja Urbanek Krajnc, Anna 
Coll, Franc Pohleven, Jana Ambrožič-Dolinšek, Marina Klemenčič, Kristina Gruden, Maja Križnik, Maruša 
Pompe Novak, Mojca Milavec, Paula Pongrac, Dominik Vodnik, Maja Kovač, Tjaša Lukan in Tine Grebenc 
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