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ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA BIOLOGIJO RASTLIN 

(18. 6. 2020 ob 9.30 uri v veliki predavalnici GIS, Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 

Ljubljana in virtualno preko Zoom) 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Poročilo o delovanju društva v letu 2019 in finančno poročilo za leto 2019 

3. Program dela za leto 2020 

4. Volitve organov društva 

5. Razno 

 

 

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 Katja Stare in Katarina Šoln kot overovatelja zapisnika. 

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

skupščine 

 

Skupščine se je fizično udeležilo 9 članov SDBR (Marina Dermastia, Dominik Vodnik, Jasna Dolenc Koce, Špela 

baebler, Tine Grebenc, Aleš Kladnik, Peter Železnik, Marko Chersicola, Katarina Šoln) ter še dodatnih 8 članov 

preko spletne aplikacije Zoom (Matevž Likar, Andreja Urbanek Kranjec, Anna Coll, Hojka Kraigher, Katja Stare, 

Vladimir Meglič, Paula Pongrac, Maruša Pompe Novak). 

  

2. Sklep: Skupščina SDBR soglasno ugotovi, da je sklepčna 

 

Ad. 2. Poročilo o delovanju društva v letu 2019 in finančno poročilo za leto 2019. Delovanje društva v letu 

2019 je predstavila predsednica SDBR Špela Baebler. Poročanje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport RS je predvideno šele naslednje leto. V poročilu je izpostavila vidnejše aktivnosti: 

 

• Dan očarljivih rastlin – maj 2019 

• Podelitev 3 denarnih pomoči za mlajše raziskovalce 

• 3 strokovna predavanja  

• Sodelovanje v mednarodnih organizacijah 

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

 

Na poročilo skupščina ni imela pripomb. 

 

3. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Poročilu o delovanju društva v letu 2019 

 
Finančno poročilo za leto 2019 je pripravil in predstavil blagajnik društva Aleš Kladnik. Finančno poročilo bo 

ravno tako oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS).  V letu so 2019 so skupni prihodki 

znašali 1.769,57 € in skupne odhodki 3.299,04 €. 
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Na finančno poročilo skupščina ni i mela pripomb. 

 

4. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Finančno poročilo za leto 2019. 

 
 
Ad. 3. Program dela za leto 2020. Program je bil na MIZŠ oddan že v letu 2019. V letu 2020 so osnovne 

prioritete: 

 

 Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day), (odpovedan zaradi epidemije) 

 Organizacija strokovnih predavanj (eno smo izvedli v februarju) 

 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 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 in članarino za leto 2020  

 

Ad. 4: Volitve organov društva:  

5. Sklep: Vsi kandidati so bili soglasno izvoljeni in zasedli naslednje funkcije v organih društva: 

Predsednica:     dr. Špela Baebler, NIB 

Tajnik:  dr. Tine Grebenc, GIS 

Blagajnik:  dr. Aleš Kladnik, UL BF 

  

Izvršni odbor: dr. Špela Baebler, NIB 

dr. Tine Grebenc, GIS 

dr. Aleš Kladnik, UL BF 

dr. Marina Dermastia, NIB  

dr. Andreja Urbanek Krajnc, UM 

  

Nadzorni odbor: dr. Peter Železnik, GIS 

   dr. Marjana Regvar, UL BF 

   dr. Jaka Razinger, KIS 

 

Častno razsodišče: dr. Dominik Vodnik, UL BF 

dr. Hojka Kraigher, GIS 

dr. Maruša Pompe Novak, NIB 

 

Ad. 4: Razno: 

- Poziv k sodelovanju na noč raziskovalcev (v organizaciji Hiše eksperimentov), Marina Dermastia poda 

informacije v zvezi z dogodkom in pozove k udeležbi 

- Vprašanje Jasne Dolenc Koce v zvezi z vplivom aktualnimi dogajanji glede NVO in društva v javnem 

interesu – trenutno na društvo v zvezi s tem ni prišlo nobene informacije o kakšnem koli vplivu na 

delovanje društva. 

- Možnost organizacije simpozija FESPB 2024 – odločitev lahko sprejmemo še v naslednjem letu. 



Skupščina SDBR se je končala ob 11.00. 

Predsednik delovnega predsedstva: 
--

Dominik Of!��_::-
--
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Overovatelja: 
Katja Stare 
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Wubijana,18.06.2020 

Zapisal: 
Tine Grebenc 

Katarina Šoln 
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