
Zapisnik redne letne skupščine SiNAPSE, Slovenskega društva za 
nevroznanost, 12. januar 2007

Srednja predavalnica Medicinske fakultete v Ljubljani, Korytkova 2, petek, 12. januarja 2007, ob 
15:30.

Prisotni:
David B. Vodušek, Mara Popović, Janez Sketelj, Marko Živin, Mojca Kržan, Senta Frol, Zvonka 
Rener Primec, Zoran Grubič, Samo Ribarič, Tomaž Marš, Urška Puh, Eva Žerovnik, Grega Repovš, 
Mateja D. Novak, Nina Mohorko, Vita Štukovnik, Maja Bresjanac.

Po 20. členu Statuta društva je skupščina sklepčna ob 16:00 in prične z zasedanjem.

Predlog dnevnega reda

1. Volitve delovnega predsedstva
2. Sprejetje dnevnega reda
3. Poročila o delu
4. Predlog sprememb statuta
5. Načrt dela za leto 2007
6. Razno

1/ Volitve delovnega predsedstva

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi: 

Jure Bon (delovni predsednik), 
Nina Mohorko (zapisnikarica).

2/ Sprejetje dnevnega reda

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet brez sprememb.

3/ Poročila o delu

Redno letno poročilo o delu društva je bilo v pisni obliki podano nadzornemu odboru društva, ki 
ga je soglasno potrdil. Poročilo je priloženo zapisniku.

Poročilo Upravnega odbora
Poročilo Upravnega odbora je podala Maja Bresjanac. Poročilo je bilo sprejeto z večino glasov.



Finančno poročilo
Finančno poročilo je podala Mateja Drolec Novak. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Poročilo projektne skupine Teden možganov ’06
Poročilo je podala Maja Bresjanac. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Poročilo projektne skupine Slovenski svet za možgane
Poročilo je podal David B. Vodušek. Dodatno je poudaril, da je tako iz praktičnih razlogov, kot 
zaradi prekrivanja poslanstev SiNAPSE in predlaganega SSM, slednjega smiselno ustanoviti kot 
projektno skupino v okviru SiNAPSE. Projekti SSM naj bi bili sinergični s projekti SiNAPSE. 
Ustanovitev naj bi bila izpeljana s sklicem sestanka ustanovnih članov, na katerem se predstavi in 
obravnava oblikovani predlog statuta.

Jure Bon je kot primerno priložnost za ustanovitev SSM predlagal Teden možganov ’07.

Maja Bresjanac je poudarila, da je ustanovitev dobro izpeljati pred slovenskim prevzemom 
predsedovanja EU.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Poročilo projektne skupine SiNAPSINA nevroznanstvena konferenca ’07
Poročilo je podal Grega Repovš. Dodal je, da so svoje sodelovanje potrdili že nekateri ugledni 
znanstveniki, med njimi Richard Frackowiak, Richard Morris, Evzen Ruzicka in Tim Shallice. V 
pripravi je tudi spremljajoča učna delavnica, ki naj bi jo pripravili v sodelovanju z Združenjem 
za kognitivno nevrologijo in nevropsihologijo, ki je v preteklosti že organiziralo podobno 
izobraževalno srečanje. Delavnica naj bi za razliko od siceršnjih predavanj podajala teoretična in 
praktična znanja, ki mladim strokovnjakom omogočajo kvalitetnejše delo v svojem poklicu. 
Primarna ciljna skupina delavnice naj bi bili mladi specializanti psihologije, nevrologije in 
psihiatrije. Pri izvedbi delavnice naj bi sodelovali tudi tuji predavatelji, ki so že potrdili svoje 
sodelovanje. 

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

4/ Predlog sprememb statuta

Tajnik društva, Grega Repovš je predlagal sprejetje sprememb statuta. Predlagane spremembe 
izhajajo iz novosti v Zakonu o društvih in potrebe po ureditvi nekaterih odprtih vprašanj. 
Predlagane so spremembe na naslednjih področjih:

a) Podrobnejša opredelitev namena, ciljev in dejavnosti društva. Podrobnejše in jasnejše 
opredelitve so pomembne z vidika pridobitja statusa društva v javnem interesu za področja na 
katerih društvo deluje.

b) Izenačitev pravic študentskih članov, ki bi odslej imeli pravico glasovati o odločitvah društva 
ter voliti v njegove organe, še vedno pa nimajo možnosti biti izvoljeni v organe društva. Kljub 
temu, da ne morejo biti voljeni člani organov, pa lahko v Upravnem odboru sodelujejo kot vodje 
projektne skupine, za katere je članstvo v UO avtomatično.



c) Skupščino društva je odslej možno sklicati na predlog 1/5 (prej 2/3) članov društva.

d) V statutu se podrobneje opredeli delovanje korespondenčnih sej, glasovanja in pisanja sklepov 
UO.

e) Podrobneje se opredeli vodenje finančnega poslovanja ter doda možnost pridobivanja sredstev 
za delovanje društva s pomočjo opravljanja pridobitne dejavnosti.

Glede na zahtevo 16. člana statuta, da je za sprejem spremembe statuta potrebno, da zanje 
glasujeta najmanj 2/3 vseh članov društva, skupščina o sprejemu predlaganih sprememb ni 
mogla odločati. Podan je bil predlog, da se glasovanje o spremembi statuta izvede dopisno.

Predlog sprememb statuta in izvedbe dopisnega glasovanja je bil soglasno sprejet. 

5/ Načrt dela za leto 2007

Teden možganov ’07
Maja Bresjanac je v sodelovanju z Nino Mohorko in Grego Repovšem predstavila načrtovan 
program aktivnosti v sklopu Tedna možganov 2007. Slednji naj bi med drugim obsegal:

• Predavanja in delavnice v Ljubljani.
• Vzdrževanje in razvoj spletnih strani Razgibajmo možgane.
• Širjenje delavnic in predavanj izven Ljubljane v okviru pobude Nevroznanstveniki na kolesih.
• Izvedba natečajev na temo “Možgani - zrcalo sveta”, ki naj bi obsegali likovni natečaj za 

prvi dve triletji osnovne šole, natečaj za najboljšo križanko za učence tretjega triletja 
osnovne šole in literarni natečaj za najboljši haiku za dijake srednjih šol.

• Organizacijo obiska skupine osnovnošolcev v vrtcu in domu za ostarele, kjer bi skušali zbrati 
znanje in predstave o možganih.

• Izdelava promocijskih razglednic.
• Povezovanje s centri v sosednjih državah.
• Organizacijo predstavitve društev bolnikov z boleznimi možganov.
• Organizacijo predvajanja dokumentarnega filma na televiziji ter spremljajoče okrogle mize.
• Organizacijo predvajanja celovečernih filmov s spremljajočimi predavanji in okroglo mizo.
• Prevod knjižice “Neuroscience: Science of the Brain” v slovenščino.
• Pripravo zbornika materialov s tekočega in preteklih Tednov možganov.

David B Vodušek je pozdravil predstavljene iniciative in posebej izpostavil predstavitev 
pacientov. Kot možno temo za naslednje leto je predlagal možgansko kap.

Predlagani načrt je bil soglasno sprejet.

Slovenski nevroznanstveni leksikon
Grega Repovš je predlagal projekt oblikovanja slovarja nevroznanstvenih izrazov, ki bi bil 
tehnično izpeljan preko spletnih strani. Oblikoval naj bi se odbor, ki bi sprejemal predloge za 
nove izraze in prevode tujih izrazov, jih sprejemal in svetoval uporabnikom o njihovi uporabi.

Za urednika je bil predlagan prof. dr. Janez Sket.



Prevod knjige DANA Guide to Brain Health
Grega Repovš je predlagal projekt prevoda knjige “DANA Guide to Brain Health”. Prevod bi 
potekal s pomočjo sodelovanja večjega števila slovenskih strokovnjakov. Prevodi bi se tekoče 
objavljali na spletnih straneh, na koncu pa bi jih izdali tudi v tiskani obliki.

Sledila je diskusija o potrebi po tovrstni publikaciji in možnih načinih izvedbe projekta. David B. 
Vodušek je predlagal, da bi k sodelovanju pritegnili specializante nevrologije. Poudaril je, da je 
prevod obstoječe knjige lažji in bolj smiseln kot poskus priprave lastne publikacije.

Možgani v umetnosti
Maja Bresjanac je predstavila pobudo, da bi k promociji nevroznanosti in Tedna možganov 
privabili slovenske umetnike. Njihova dela bi prodali na dražbi, sredstva pa namenili osveščanju 
javnosti o možganih in nevroznanosti.

Sklad za štipendije
Maja Bresjanac je predlagala osnovanje internega finančnega sklada namenjenega zbiranju 
sredstev za financiranje potovalnih štipendij za kritje aktivne udeležbe mladih raziskovalcev na 
mednarodnih srečanjih ter potovalnih štipendij za kratkoročne delovne obiske na raziskovalnih 
ustanovah v tujini.

Predlog sklada je bil soglasno sprejet.

Zapisala Nina Mohorko



Zapisnik dopisnega glasovanja o sprejemu sprememb statuta 
društva

Korespondenčno glasovanje o sprejemu sprememb statuta je izpeljal Grega Repovš, Tajnik 
društva. Vsi redni in študentski člani SiNAPSE so 15. januarja 2007 po elektronski pošti prejeli 
poziv, da glasujejo za ali proti sprejemu sprememb statuta društva. Pozivu je bila priložena 
kratka obrazložitev ter povezava na PDF verzijo predlaganega statuta. Poziv je bil članom, ki še 
niso posredovali odgovora ponovno posredovan 22., 26. in 29. januarja 2007.

Do 21. marca je prispelo skupaj 65 odgovorov, od tega 63 glasov za, en vzdržan glas in en glas 
proti. 27 članov društva ni podalo odgovorov. Predlog sprememb statuta je sprejet.

Prejete odgovore hrani Tajnik društva.

Grega Repovš

Saint Louis, 21. 3. 2007


