
Slovensko prehransko društvo     Ljubljana, 15. marec 2017 

Jamnikarjeva 101 

Ljubljana 

 

Z A P I S N I K 

 

zbora članov društva, dne 15. marca 2017 ob 16 h na Jamnikarjevi 101, 

Ljubljana 

 

 

Prisotnih je bilo 35 članov društva in študentov (priloga: Seznam prisotnih) 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Otvoritev in izvolitev  organov zbora članov: 

              - delovno predsedstvo (3) 

              - verifikacijska komisija (2) 

              - zapisnikar (1)  

              - overovatelja zapisnika (2) 

2. Sprejem dnevnega reda zbora članov. 

3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti. 

4. Strokovno predavanje: Alergije in hrana (Prof.dr. Mitja Košnik, 

    Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergije, Golnik). 

 5. Poročilo predsednika o delu društva od junija 2016 do marca 2017. 

 6. Finančno poročilo za leto 2016 (Lušnic Polak M.). 

 7. Načrt dela društva v letu 2017 (podpredsednica Vesna Veljanovski). 

8. Razno – kadrovske zadeve: 

                - Mlekarna Planika, Kobarid – predstavitev in degustacija na zboru 

 

 

Ad 1. 

Delovno predsedstvo 

Na predlog predsednika društva je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo in 

ostali organi zbora v sestavi: 

 prof. dr. Blaž Cigić, predsedujoči 

 Janez Praprotnik 

 Anja Pristenik 

 

Zapisnikar: 

 dr. Mateja Lušnic Polak 

 

Overovatelja zapisnika: 

- prof. dr. Lea Demšar 

- dr. Saša Piskernik 

 



 

Verifikacijska komisija: 

- mag. Vesna Veljanovski 

- dr. Mihaela Skrt 

 

Ad 2. Sprejem dnevnega reda zbora članov  

Na predlog predsedujočega je zbor soglasno sprejel dnevni red.  

 

Ad 3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 35 članov in študentov. Zbor je 

bil formalno sklepčen. 

 

Ad 4. Strokovno predavanje 

Prof.dr. Mitja Košnik z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije, Golnik, 

je na povabilo SPD izvedel strokovno predavanje z naslovom Alergije in hrana.  

Vsebina predavanja je v prilogi zapisnika. Posredovana bo tudi na spletno stran SPD. 

 

Sledila je krajša diskusija po predavanju. 

 

 

Ad 5. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2016 (B. Žlender) 

Upravni odbor je imel 5 sej, ki so bile namenjene realizaciji načrta dela:  

- Strokovne prireditve: 15.6.2017: Bitenčevi živilski dnevi z naslovom Aditivi 

v živilih – Prednosti in tveganja, ki bodo potekali na Biotehniški fakulteti, 

Oddelku za živilstvo (točen program je objavljen tudi na spletni strani 

društva). 

 

- Članstvo: 
- plačanih 50 članarin v letu 2016 (zaposleni, upokojenci, študenti);  

- načrt  za leto 2017: plačanih vsaj 75 članarin;  

- višina letne članarine ostane nespremenjena: 15 € (zaposleni), 10 € (upok.), 5 

€ (študenti) 

 

Aktivnosti študentov (mentorica dr. Mihaela Skrt)               

1. V okviru dejavnosti namenjenim študentom SPD je bila 19.12.2016 organizirana 

prva debata na temo »Trans maščobne kisline« z vabljenim predavateljem doc.dr. 

Tomažem Polakom. Vabilo je bilo poslano vsem študentom Živilstva in prehrane, na 

vseh stopnjah, tudi MSc stopnji Živilstva in Prehrane.  

2. Študenti 2.letnika MSc študija Prehrane organizirajo 1. Simčičev Prehranski dan, ki 

bo 21.4.2017. Namen tega dogodka je počastiti spomin na pokojnega profesorja 

Marjana Simčiča, pobudnika in nosilca študija Prehrane na Biotehniški fakulteti, želja 

pa je, da bi ta dan postal tradicionalni Prehranski dan na Biotehniški fakulteti. 

V okviru te dejavnosti smo povabili in imamo že potrjeno sodelovanje naslednjih 

predavateljev: prof. Simon Horvat (Biotehniška fakulteta), dr. Marjeta Recek 

(Ministrstvo za zdravje), doc. dr. Stojan Kostanjevec (Pedagoška fakulteta) in dr. 

Evgen Benedik (Pediatrična klinika). Predavatelji bodo imeli predavanja s svojega 

strokovnega področja. prof. Simon Horvat bo imel predavanje na temo njegove 

najbolj odmevne publikacije o genu za debelost, dr. Marjeta Recek na temo 

slovenskega nacionalnega programa za prehrano za nadaljnjih 10 let, kot doktor 



znanosti s področja Živilstva in prehrane bo Evgen Benedik predstavil svoje 

raziskovalno delo na Pediatrični kliniki na UKC-ju, doc. dr. Stojan Kostanjevec pa 

svoje delo kot docent za področje prehranskega izobraževanja. 

Prodekanjo prof. Natašo Poklar Urlih in izr. prof. Tomaža Požrla smo prosili za 

otvoritveni in  uvodni govor o prof. Simčiču. 

Za dogodek, ki bo 21.4.2017 potekal v popoldanskih urah, smo že rezervirali 

predavalnico D1.  

Študenti so trenutno aktivni na zbiranju sponzorskih sredstev in objavi prijavnice na 

Googlu. 

V tem tednu bi morali poslati tudi uradna vabila vabljenim predavateljem s prošnjo, 

da nam posredujejo tudi naslov in povzetek predavanja, da bomo lažje sestavili vabila, 

ki bodo posredovana tako po elektronski pošti kot tudi na Facebook-u. 

3. Glede objave diplomskih in mag. nalog pa smo se dogovorili, da zaprosimo 

mentorje na študijih Živilstva in prehrane za priporočilo o odličnih nalogah, potem pa 

bi na internetni strani SPD društva napisali le dva, tri stavke, zakaj je naloga zanimiva 

in odlična ter za dotične naloge podali povezavo na digitalno knjižnico. 

 

Spletna stran SPD je aktivna (naslov: www.prehranskodrustvo.si). Za objavljanje 

vsebin na spletni strani je odgovoren Tomaž Polak v sodelovanju z Vesno 

Veljanovski in Marijo Merljak. 

     

Strokovni izlet:  3. decembra 2016 je društvo organiziralo strokovni izlet v Belo 

krajino. Ogledali smo si tri domačije: 

- Domačija Raztresen (Rim) -domače kmečke obrti (izdelava lanenega platna, 

belokranjska pogača)  

- Turistična kmetija Filak (Griblje) – kosilo, ogled kmetije, prodaja mesnin in 

drugih izdelkov. 

- Ekološko čebelarstvo – Bojan Pavlin (Semič). 

 

Sklep zbora: Poročilo je  potrjeno brez razprave in dodatnih predlogov. 

 

 

Ad 6. Finančno poročilo blagajnika za leto 2016 (podal predsednik SPD v imenu 

Lušnic Polak M.): 

 

• Stanje na računu 29.4.: 165,10 EUR 

• Stanje na računu 30.12.: 507,14 EUR 

• Stroški: 90,38 EUR (izlet) 

• Število plačanih članarin: 50 

• Trenutno stanje na TRR (15.3.2017):  263,96 EUR  

 

Sklep zbora: Potrdi se finančno poročilo (soglasno sprejeto). 

 

 

Ad 7. Načrt dela društva v letu 2017 (predloge poda podpredsednica Vesna 

Veljanovski): 

- Aktivno delovanje spletne strani društva (aktualne teme). 

- Objavljanje najuspešnejših in z vidika društva zanimivih magistrskih in 

diplomskih del študentov (povezava na digitalno knjižnico). 

- Organiziranje strokovnega izleta za člane društva. 



 

Sklep zbora: Zbor SPD z danimi dopolnili soglasno potrdi načrt dela društva. 

 

Ad. 8. Razno  

 

Kadrovske zadeve: 

- V odbor društva se vključi tudi dr. Mihaelo Skrt kot mentorico študentom in 

Marijo Merljak, ki naj bi bila odgovorna za stike z javnostjo. 

- Kot sponzor srečanja se na kratko predstavi Mlekarna Planika iz Kobarida, ki 

na koncu poskrbi tudi za degustacijo svojih najbolj prepoznavnih izdelkov. 

 

 

 

 

Zapisnik sestavila:                                                        Zapisnik overovila: 

 

- dr. Mateja Lušnic Polak                                       -    prof. dr. Lea Demšar 

 

 

- dr. Saša Piskernik 

 

  

 

 

 

 

Priloga 1: Seznam prisotnih 

Priloga 2: predavanje prof. dr. Mitje Košnika 

 

 

 

 


