
 

 

ZAPISNIK 
 

Zbora članov SPD dne 14. 3. 2018 

ob 16h, predavalnica Ž1, Biotehniška fakulteta 
 

Število prisotnih:  70 (priloga: Seznam prisotnih) 

 

Dnevni red:  
1. Otvoritev in izvolitev organov zbora članov (Žlender):  

2. Sprejem dnevnega reda zbora članov  

3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti. 

4. Strokovno predavanje »Trans maščobe v prehrani« (izr. prof. dr. Blaž Cigić in  doc. dr. 

Tomaž Polak) 

5. Predstavitev rezultatov testa ZPS »Preverjanje dvojne kakovosti živil« (Marjana 

Peterman, univ. dipl. inž. živ. tehnol.)  

6. Poročilo o delu društva v letu 2017 (Žlender) 

7. Finančno poročilo za leto 2017 (Žlender) 

8. Načrt aktivnosti za leto 2018  (Žlender) 

9. Zaključek z zakusko (donator: mesarstvo Faganel – kratka predstavitev) 
 

Ad 1 

 predsedujoči: prof.dr. Rajko Vidrih, Gašper Svetel, izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj  

 verifikacijska komisija : dr. Saša Piskernik, Saša Kugler  

 zapisnikar: Katja Japelj  

 overovatelja zapisnika : Terezija Jovanovski, Alenka Rotar   

 

Člani delovnih organov zbora so bili soglasno potrjeni. 

Ad 2 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad 3 

Verifikacijska komisija je potrdila sklepčnost zbora SPD. 

Ad 4 

Strokovno  predavanje »Trans maščobe v prehrani« sta predstavila izr. prof. dr. Blaž Cigič in 

doc. dr. Tomaž Polak. Po predavanju je sledila diskusija. 

Ad 5 

Rezultate testa na Zvezi potrošnikov Slovenije »Preverjanje dvojne kakovosti« je na kratko 

predstavila Marjana Peterman, univ.dipl.inž.živ.tehnol. Predstavitev rezultatov je dosegljiva 

tudi na spletni strani: 

https://issuu.com/ursa_smid/docs/projektna_naloga_dvojna_kakovost___ 

https://issuu.com/ursa_smid/docs/projektna_naloga_dvojna_kakovost___


Ad 6. Poročilo o delu društva v letu 2017 (Žlender) 

 21. 4. 2017: 1. Simčičev prehranski dan na BF: organizatorji študenti Prehrane v 

sodelovanju s Slovenskim prehranskim društvom. Sedem predavanj z različnimi 

temami: 

o vpliv genetskih dejavnikov na debelost in vitkost (S. Horvat, BF) 

o izvajanje nacionalnega programa o prehrani (MZ –M. Recek) 

o didaktični pristopi pri prehranskem opismenjevanju (S. kostanjevec, PF) 

o prehransko programiranje (E. Benedik, UKC) 

o izzivi in priložnosti prehranske oskrbe v vrtcih (J. Pohorec, vrtec Velenje) 

o prehranske strategije za maksimalno povečanje beljakovinske sinteze v 

mišicah (Ž. Zupančič) 

o sprememba prehrane-odgovor na povečano težo (A. Pristavec) 

 

 15. 6. 2017: BŽD »Aditivi v živilih«, BF in SPD. Okrog 120 udeležencev. 

 9. 9. 2017:  Izlet v Kobarid: ogled Mlekarne Planika (tovarniški muzej + degustacija 

izdelkov). Vrsno –ogled rojstne hiše- muzeja pesnika Simona Gregorčiča. Ogled 

sirarne na planini Kuhinja in pohod do planin Leskovca in Zaslap. Udeleženih je bilo 

35 članov. 

 23. 11. 2017: Predavanje »Evolucija prehrane« prof. dr. Janeza Salobirja, 

Biotehniška fakulteta. Prisotnih je bilo preko 100 udeležencev. 

 Tri seje UO SPD. 

Poročilo o delu je bilo sprejeto. 

 

Ad 7. Finančno poročilo za leto 2017 (Žlender) 

 Stanje na TRR 1.1.2017: 507,14 EUR 

 Število plačanih članarin: 36 (545 EUR) 

 Stroški (postavitev spletne strani-Adinvest, izlet, stroški vodenja računa): 562,66 EUR 

 Stanje na TRR 31.12.2017: 489,48 EUR 

 Trenutno stanje na TRR: 270,98 EUR (že poravnan račun za spletno stran) 

 

Finančno poročilo je bilo sprejeto. 

 
Ad 8. Načrt aktivnosti za leto 2018 (Žlender)  

 

 2. Simčičev simpozij, ki bo potekal v četrtek, 19. 4. 2018 ob 15.00 na Biotehniški 

fakulteti. Osrednja tema dogodka je namenjena prehranskim mitom, v okviru 

katerega bo potekalo tudi predstavljanje posterjev s strani študentov. 

Dogodek organizirajo študentje Prehrane iz Biotehniške fakultete pod okriljem 

Slovenskega prehranskega društva, v katerem so oblikovali skupino aktivnih 

študentov SPD, pod mentorstvom asistentke dr. Mihaele Skrt. 

 Organiziranje strokovnih predavanj –jesen/zima 2018 

 Strokovni izlet – predlogi: 

- Sejem Triest Espresso Expo, ki je med 25. in 27. 10. 2018. Možnost je ogleda z 

vlakom (Lj.-Trst) v kombinaciji s tramvajem (Opčine-Trst) ali z avtobusom. 



- Pivovarna Laško in Etol Celje. Vesna Veljanovski je poudarila, da ETOL Celje 

ogledov firme ne omogoča. 

- Sejem CIBUS Parma od 7.-10. 5. 2018 je vsebinsko zelo zanimiv, vendar bi za 

obisk sejma potrebovali 2 dni - prevelik strošek za udeležence. 

- Sejem AGRA v Gornji Radgoni, zadnji teden v avgustu. Večina meni, da termin ni 

najbolj ustrezen, ker so še mnogi na dopustu. 

Na aprilski seji bo UO SPD sprejel odločitev o izvedbi izleta, ki bo najverjetneje v 

jesenskem terminu. 

 Članarina SPD za leto 2018. Za normalno funkcioniranje društva bi potrebovali vsaj 

60 plačanih članarin, oziroma okrog 500 €. Prisotni so bili naprošeni, da čim prej 

osebno plačajo članarino na transakcijski račun društva. Razdeljeni so bili tudi listki s 

podatki, ki jih je treba vpisati pri nakazilu sredstev. 

Ad 9 

Zaključek z zakusko se je ob koncu zbora odvijal v preddverju predavalnice, kjer nam je 

lastnik mesnice Faganel iz Prvačine najprej predstavil svoje podjetje in predelavo mesa, nato 

pa nas pogostil z odličnimi izdelki: kraški pršut, suha salama, kuhana šunka. V imenu SPD se 

gospodu Faganelu iskreno zahvaljujemo za degustacijo, naši članici Mariji Merljak pa se 

zahvaljujemo za predlog in organiziranje zakuske. 

 

 

 

Zapisnikar:                                                        Overovatelja zapisnika: 

 

Katja Japelj                                                        Terezija Jovanovski 

                                          

                                                                           Alenka Rotar 
 

 

 

                                                                        V Ljubljani, 21. 03. 2018 


