ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA BIOLOGIJO RASTLIN
(29. 3. 2017 ob 11.00, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana)

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev delovnega predsedstva
Poročilo o delovanju društva v letu 2016 in finančno poročilo za leto 2016
Program dela za leto 2017
Razno

Ad 1. Predsednica Slovenskega društva za biologijo rastlin (SDBR) Špela Baebler je predstavila dnevni red
letne skupščine in predlagala delovno predsedstvo v sestavi: Jasna Dolenc Koce (predsednik), Tine Grebenc
(zapisnikar) ter Denis Kutnjak in Polona Kogovšek (overovatelja zapisnika).
1. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi predlagani dnevni red in delovno predsedstvo letne
skupščine

Skupščine se je udeležilo 18 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. Delovanje društva v letu 2016 je predstavila predsednica SDBR Špela Baebler. Predstavila je poročilo
o delo društva v letu 2016, ki bo oddano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Priloga 2). V
poročilu je izpostavila vidnejše aktivnosti:





Tri strokovna predavanja
Dan očarljivih rastlin (27. 5. 2016)
Izvedba javnega razpisa za dodelitev treh denarnih pomoči mlajšim raziskovalcem v višini 300€ v
letu 2016
Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih organizacijah (FESPB, EPSO, IAPB)

Na poročilo skupščina ni imela pripomb.
3. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Poročilu o delovanju društva v letu 2016 (Priloga 2)
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Finančno poročilo za leto 2016 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
skupne prihodke v letu 2016 (3.408,44 €) in skupne odhodke (3.896,97 €).
Na finančno poročilo skupščina ni imela pripomb.
4. Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrdi Finančno poročilo za leto 2016 (Priloga 3)

Ad. 3. V letu 2017 so osnovne prioritete enake, kot v preteklosti, predvsem:









»Zelena čudesa« je sklop dogodkov, ki bodo organizirani spomladi 2017. Dogodek
sofinancira Mestna občina Ljubljana v okviru Javnega razpisa za sofinanciranju programov
in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
ter prostem času otrok.
Dan očarljivih rastlin bo potekal v Ljubljani v Biološkem središču 19. 5. 2017.
organizacija rednih strokovnih predavanj, na katerih sodelujejo domači in tuji strokovnjaki
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 v širši javnosti
pričetek aktivnosti v zvezi z organizacijo kongresa v letu 2018
o člani se strinjajo s povezovanjem kongresov SDBR in SGD. Člani podpirajo idejo o
povezovanju oziroma delnem prekrivanju vsebin obeh kongresov, ob hkratnem
ločevanju prijav in kotizacije.
o pred poletjem 2017 bi formirali organizacijski odbor
o predvidoma bo kongres v septembru 2018

Članarina v letu 2017 ostaja 20 EUR – redni člani, 10 EUR – podiplomski študenti (3. stopnja) in 0 EUR
(brezplačno) – dodiplomski študenti (1. in 2. stopnja)
Povračilo članarin v mednarodnih društvih: ARRS financira le tiste, višje od 200€, kar pomeni da ena
članarina IAPB ni upravičena do sofinanciranja s strani ARRS, zato člane SDBR pozivamo, da se včlanijo v
IAPB in s tem dvignili skupno članarino in posledično omogočijo doseganje minimalne skupne vrednosti
članarine za sofinanciranje s strani ARRS.

5.

Sklep: Skupščina SDBR soglasno potrjuje Program dela SDBR za leto 2017 (Priloga 4)
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Ad. 4: Razno
Pod točko razno ni bilo diskusije ali sprejetih sklepov.

Skupščina SDBR se je končala ob 11.50.

Zapisal:

Tine Grebenc

Overovatelja: Denis Kutnjak

Predsednik delovnega predsedstva: Jasna Dolenc Koce

Polona Kogovšek

Ljubljana, 29. 03. 2017
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