
 
 

Zapisnik redne letne skupščine SFD z dne 2.03.2018 

Začetek ob 13.00 uri, lesena predavalnica MF UL, Zaloška 4, Ljubljana.  

Na skupščini je prisotnih 19 članov. Vabila so bila ustrezno in pravočasno (15.2.) posredovana vsem 

članom preko spletne pošte in tudi preko spletne strani.  

 

Najprej so se zvrstila seminarji SFD: 

 

asist. dr. Boštjan Rituper, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo: 

" Načini slikanja in aplikacije mikroskopije na atomsko silo v celični biologiji” 

 

doc. dr. Nejka Potočnik, Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo: 

" Mikrocirkulacija " 

 

Predavanja so bila izredno zanimiva in razvila se je živahna diskusija. Sledil je uradni del skupščine. 

Začetek ob 14.20 uri. Po 2. in 3. odstavku 20. člena statuta je skupščina bila sklepčna.  

 

Dnevni red: 

1.  Sprejetje in potrditev letnega finančnega poročila za leto 2017. 

2.  Sprejetje in potrditev finančnega načrta za leto 2018. 

3.  Razno. 

 

K1. Sprejetje in potrditev letnega finančnega poročila za leto 2017. 
Predsednica povzame finančne tokove na računu SFD v letu 2017:  
Stanje 1.1.2017:       1844.42 Eur 
Stanje 31.12.2017:      1384.66 Eur.   
Prihodki: 1280.13 

- iz pridobitne dejavnosti (kotizacija DF):  800 Eur  

- iz nepridobitne (članarine):    480 Eur 
Odhodki: 1700 Eur:  

- nagrade SFD:      400 
- davek in akontacije:     335 
- bančni stroški      111  
- Dan fiziologije:     539 (+333 še v 2018) 
- skupščina:      95 
- članarine (IUPS, FEPS):    220  

 
V finančnem poročilu 2017 za AJPES ter poročilu za davčno upravo so zajeti vsi ti podatki in podrobno 
razdelani. Finančno poročilo je pripravila ga. Irena Zarnik. Na skupščini finančno poročilo soglasno 
potrdimo. 
 
K2. Sprejetje in potrditev finančnega načrta za leto 2018. 



Trenutna sredstva SFD: 1.040,13 Eur  
 
a) Predvideni odhodki:  
- Članarine v IUPS in FEPS 2 x 220 Eur  
- Stroški skupščine:   100 Eur 
- Dan fiziologije   1000 
- Nagrade (sponzorstva?):  400 
- Bančni stroški:   100 Eur 
Skupaj obveznosti:   2040 Eur 
 
b) Predvideni prihodki:  
članarine:    600 
sofinanciranje ARRS  2 x 220 
kotizacije:    1000 
sponzorstva:    500 (?) 
 
Prijava na razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih združenjih: ko bo razpis, se bomo prijavili za 
sofinanciranje 2-letnih članarin (letos izpolnjujemo pogoj – status DJV). 
 
K3. Razno.  
V letu 2017 je društvo sodelovalo pri pripravah 2 pomembnih dogodkov:  
- so-organizator srečanja FEPS, na Dunaju 13-15. sept.  
- so-organizator kongresa regionalnih fizioloških društev in hrvaškega fiziološkega društva, Dubrovnik 
21.-.24. 9.;  
samostojno pripravilo en dogodek:  
- Dan fiziologije, ob podelitvi Nobelove nagrade, predavanja namenjena širši javnosti, pedagoškim 
delavcem in fiziologom, 8.12.2017, 
ter organiziralo več krajših predavanj: 
14.3.2017: Znanstveni seminarji s področja fiziologije:  

T. Petan: »Lipidne kapljice in uravnavanje stresa v rakavih celicah«;  
A.Horvat: »Meritve citoplazemske vzdražnosti v astrocitih po aktivaciji adrenergičnih receptorjev«;  
L. Žiberna: »Bilirubin kot endogeni antioksidant«.  

17.5.2017: prof. dr. Kenneth L. Moya, CIRB) Collège de France, Paris, France: »Wiring, maintaining and 
rebuilding the visual system: the role of homeoprotein transcription factors.« 
18.08.2017: dr. Nicolas Vitale, Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI), Strasbourg  
»Role of phospholipase D-derived phosphatidic acid in neuroendocrine secretion.« 
12.09.2017: prof. dr. Jørgen Jensen, Norwegian School of Sport Sciences, Norway »Muscle metabolism 
during exercise and regulation of insulin sensitivity.« 
22.09.2017: dr. Saturnino Luz, University of Edinburgh:  »Monitoring cognitive decline through vocal 
features« 
07.11.2017: prof. dr. Jens R. Coorssen, Brock University, Canada: »First & foremost  ̶  it’s about the 
biology: quantitative high resolution top-down proteomics« 
 

Druge aktivnosti v 2017:  
- Društvo je v juliju 2017 poslalo vlogo za pridobitev status društva , ki deluje v javnem interesu. 

V septembru smo dobili podeljen status. Obveznosti glede taga so vsakoletno pročanje o 
aktivnostih društva, povezanih z javnim interesom; ugodnosti pa, da lahko letos kandidiramo 
za sofinanciranje članarin v mednrodnih društvih 

- Skupaj s FEPS-om in 5 fiziološkimi društvi iz drugih držav smo se prijavili za organizacijo 
kongresa IUPS, ki bo v primeru, da bo prijava zbrana, potekal poleti 2025, v Munchnu, v 
Nemčiji. Predvideni so tudi satelitski sestanki, med drugim tudi v Ljubljani. Predvidena 
udeležba: 700 udeležencev z vseh kontinentov. 



Predvidene aktivnosti v 2018:  
- Prijava na razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih združenjih (marec, 2018). 

- Letno poročilo o delovanju društva v javnem interesu (marec, 2018). 

- Letno finančno poročilo društva (marec, 2018). 

- V sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS bomo na Ministrstvo za izobraževanje predložili vlogo 

za nov izbirni predmet Fiziologija živčevja (marec, 2018). 

- organizirali bomo izobraževanja za učitelje biologije osnovnih in srednjih šol. Izobraževanja 

bodo potekala bodisi v obliki 1- ali 2-dnevnih seminarjev in/ ali na Dnevu fiziologije. 

- Konec junija 2018 bomo so-organizator srečanja mladih nevroznanstvenikov v Ljubljani (YNM).  

Srečanje ima dolgoletno tradicijo z namenom sodelovanja in pretoka znanja in izkušenj med 

raziskovalnimi skupinami s področja fiziologije in nevroznanosti s predstavitvami 

študentov/mladih raziskovalcev Univerze v Ljubljani, Univerze v Trstu, Mednarodne šole za 

napredne znanosti v Trstu (SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Univerze 

v Mariboru, Univerze v Zagrebu, Univerze na Reki itd.  Predvideno število udeležencev: 50 – 

80, predvideno število predstavitev študentov: 32. 

-  8.12. bomo organizirali Drugi dan fiziologije. 

- Letos jeseni bomo ponovno sklicali skupščino SFD zaradi volitev upravnega odbora. 

 

Formalni del skupščine smo zaključili ob 14.40. Po tem smo imeli družabno srečanje. 
 

Zapisnik pripravila: 

Predsednica SFD: Helena Haque Chowdhury 

 

Ljubljana, 2. 3. 2018 

 


