
 
 
 
 

 
 
 

ZAPISNIK LETNE SKUPŠ ČINE 
 

DRUŠTVA ZA RASTLINSKO FIZIOLOGIJO SLOVENIJE Z DNE 4 . 5. 2009 
 

Prisotni: Marina Dermastia, Jasna Dolenc Koce, Aleš Kladnik, Dominik Vodnik, Hojka Kraigher, 
Maja Kovač, Jaka Razinger, Alexis Zrimec, Marjana Regvar, Tine Grebenc, Dejan Štebih, 
Špela Baebler, Matjaž Hren, Peter Železnik, Franc Batič 
  
Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva  
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2008 in finančno poročilo za leto 2008 
3. Program dela za leto 2009 
4. Članarine in denarne pomoči v letu 2009  
5. Predlog IO DRFS za preimenovanje DRFS 
6. Razno 

 
 
Ad 1 : Predlagano in potrjeno delovno predsedstvo sestavljajo: predsednica Marjana Regvar, 
zapisničarka Jasna Dolenc Koce ter overovitelja zapisnika Matjaž Hren in Tine Grebenc. 

1. SKLEP: Skupš čina DRFS soglasno potrdi delovno predsedstvo letne skupš čine. 

 
Ad 2 : Delovanje društva v letu 2008 je predstavil predsednik DRFS Dominik Vodnik. Poročilo o 
delu DRFS v letu 2008 je bilo oddano na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(gl. Prilogo 1). 
Izvedene aktivnosti: 

- Objava prispevkov članov DRFS v Acta Biologica Slovenica ob 70-letnici častne članice 
DRFS prof. dr. Nade Gogala. 

- Predavanja: Andreja Urbanek (UM) in prejemniki denarnih pomoči za leto 2008 (Irena 
Maček, Jože Hladnik, Paula Pongrac – vsi UL, BF; Tine Grebenc – GIS, Petra Nikolić – 
NIB). 

- Komisija za delo z gensko spremenjenimi organizmi (Dominik Vodnik) 

- FESPB – udeležba na kongresu, Tampere, Finska (Aleš Kladnik)  

Prisotni niso imeli pripomb. 

2. SKLEP: Skupš čina DRFS soglasno potrdi Poro čilo o delovanju društva v letu 
2008. 

 
Finančno poročilo je predstavil blagajnik DRFS Aleš Kladnik (gl. Prilogo 2). Poročilo je bilo 
oddano na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
Prisotni niso imeli pripomb. 

3. SKLEP: Skupš čina DRFS soglasno potrdi Finan čno poro čilo za leto 2008. 

 
Ad 3 : Osnovne prioritete društva bodo podobne kot do sedaj. Dominik Vodnik je predstavil 
program dela v letu 2009. 

- Jeseni 2010 DRFS organizira 5. simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, 
zato že letos začnemo z nekaterimi aktivnostmi: imenovanje organizacijskega in 
znanstvenega odbora.  



 
 
 
 

 
 
 

- Organizacija strokovnega izpopolnjevanja članov DRFS. V letošnjem letu so bila 
organizirana že 3 predavanja. 

- Skrb za razvoj podmladka. DRFS je pripravil javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v 
letu 2009 (točka 4 tega zapisnika). 

- Oblikovanje javnega mnenja. 

Prisotni niso imeli pripomb. 

4. SKLEP: Skupš čina DRFS soglasno potrdi Program dela za leto 2009.  

 
Ad 4 : Izvršni odbor DRFS (Dominik Vodnik) predlaga letno članarino v višini 15 EUR oz. 10 
EUR za člane–študente. 
Prisotni niso imeli pripomb. 

5. SKLEP: Skupš čina DRFS soglasni potrdi predlagano višino članarin za leto 2009. 

DRFS je dne 1.4.2009 objavil javni razpis za dodelitev denarnih pomoči raziskovalcem za 
izpopolnjevanje v tujih laboratorijih, za aktivno udeležno na mednarodnih raziskovalnih šolah in 
na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Gre za tri pomoči v višini 300 EUR. Prijave na razpis se 
bodo sprejemale do 15.6. in 31.9.2009. Dodeljevanje pomoči bo potekalo do končne porabe 
razpoložljivih namenskih sredstev.  

 

Ad 5 : IO DRFS (Dominik Vodnik) predlaga preimenovanje društva v Društvo za biologijo rastlin 
Slovenije zaradi večje širine področja in pridruževanja vseh raziskovalcev, ki se ukvarjajo z 
raziskavami rastlin. Tudi v svetu je že pred leti prišlo do preimenovanja evropskih idr. združenj v 
zveze za biologijo rastlin (npr. FESPB). Skladno s preimenovanje je potrebno spremeniti statut 
društva. Po razpravi in glasovanju je skupščina sprejela naslednja sklepa. 

6. SKLEP: Skupš čina DRFS soglasno sprejme sklep o preimenovanju v S lovensko 
društvo za biologijo rastlin - SDBR.  

7. SKLEP: Skupš čina v skladu s 5. sklepom o spremembi imena soglasn o sprejme 
spremembe statuta društva in sicer se staro ime nad omesti z novim. Novi statut 
do 15. 05. 2009 pošljemo vsem članom društva in ga, po koresponden čni 
obravnavi, dokon čno potrdimo do konca maja 2009.  

 
Ad 5 : IO DRFS (Dominik Vodnik) je sprejel sklep, da ob spremembi imena društvo posodobi 
celostno podobo (Matevž Likar – spletna stran, Petra Korenjak – grafična podoba). Na ta sklep 
ni bilo pripomb. 
 
 
Zapisala: Jasna Dolenc Koce 
 
 
Overovila: Matjaž Hren     Tine Grebenc 

 
 
V Ljubljani, 4. 5. 2009 
 
Priloge: 

− 1. Poročilo o delovanju društva v letu 2008 
− 2. Finančno poročilo za leto 2008 


