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Zapisnik sestanka redne SiNAPSINE skupščine 2019 

21. 9. 2019, Medicinska fakulteta UL 

1) Letna poročila

Upravni odbor 2019 

Člani: Maja Bresjanac (predsednica društva), Blaž Koritnik (pretekli predsednik 

društva), Boštjan Rituper (tajnik), Mina Ličen (blagajničarka), Jure Bon (član), Rok 

Berlot (član), Andraž Matkovič (član), Grega Repovš (član).  

UO je izpeljal 9 sej in spletno korespondenco.  

Društvo je v letu 2019 sprejelo 10 novih članov, trenutno je vseh članov 128. 

Potrebno je preveriti bazo članov in ugotoviti, kateri so neaktivni.  

Upravni odbor je sprejel predlog spremembe pravilnika o častnem članstvu: kateri koli 

član SiNAPSE lahko kadar koli predlaga častnega člana. Pravilnik bo objavljen na 

spletni strani SiNAPSE v zavihku »za strokovnjake«.  

Sprejeli smo Richarda Frackowiaka za častnega člana SiNAPSE. 

12. 3. 2019 je SiNAPSA prejela listino podpore predsednika RS Boruta Pahorja. 

Finančno poročilo za leto 2019 

Za nadaljevanje projekta p3z smo pridobili 8750 eur.  

Oddali smo dve vlogi, pri katerih čakamo na rezultate: eno na ambasado ZDA, drugo 

na Ministrstvo za zdravje.  

Prihodki: 6000 eur 

Stroški: 12000 eur  

Štipendijski sklad 

Letos ni bilo razpisa za štipendije. Ena štipendija v vrednosti 1500 eur še ni bila 

izplačana, ker še ni bil vložen zahtevek za izplačilo.  



Predlog spremembe pravilnika o štipendiranju: zahtevek za izplačilo mora štipendist 

izstaviti 6 mesecev od datuma zaključka obveznosti, za katero je bila podarjena 

štipendija. Predlog je bil na skupščini sprejet.  

eSiNAPSA 

V letu 2019 smo izdali 2 številki. Tema naslednje številke bo Možgani in vesolje. 

Teden možganov 

Načrt dela za naprej in finančni načrt so podobni kot prejšnje leto. 

SiNAPSINI seminarji 

Izvedli smo dva dogodka. V sezoni 2019/20 se bodo seminarji združili s Hvala za 

nevrone, ki jih organizira študentska sekcija Društva za kognitivno znanost. 

Razmislimo o osnovanju formalnega dokumenta o sodelovanju med SiNAPSO in 

HZN.   

Zdravaglava 

V letu 2019 smo lansirali spletno stran www.zdravaglava.si 

SiNAPSINA nevroznanstvena konferenca 

Izvedena, finančno uspešna 

2) Program dela za 2019

Štipendije: če bo dovolj finančnih sredstev, bosta podeljeni 2 štipendiji. 

Mandat upravnega odbora se izteka. Organizirali bomo volitve za naslednji dve leti. 

Volilna komisija: Kristina Kolle, Ana Dolinar in Boris Rogelj.  

3) Razno

Organizacija dogodkov z Narodno galerijo 

Težava je, da Narodna galerija za svoje dogodke računa vstopnino in plača 

predavatelje. To ni v skladu s SiNAPSINIMI vrednotami  - želimo organizirati 

brezplačne dogodke, ki se jih lahko udeleži najširša javnost.  

Sklep: dogovorimo se za sestanek z Narodno galerijo, na katerem bodo prisotni 

predsednica društva Maja Bresjanac, vodji Gub Nastja Tomat in Kristina Kolle ter 

vodja skupine Narodna galerija Ines Žabkar. Imamo več možnosti za nadaljnje 

sodelovanje z NG:  

1) skupaj pridobimo projektna sredstva, iz katerih se pokrije stroške, ki jih ima NG z

organizacijo dogodkov (plačilo zaposlenih) 

2) NG kot samostojni organizator pobira vstopnino. SiNAPSA ni soorganizator,

temveč strokovni svetovalec. NG SiNAPSI v znak podpore donira določeno letno 

vsoto.  



3) SiNAPSA kot samostojni organizator najame prostore NG in pokrije ostale stroške, 

ki nastanejo. Omogočimo brezplačne dogodke, vendar bi bilo potrebno poiskati 

donatorje.  

4) SiNAPSA samostojno organizira dogodke na podobno tematiko brez sodelovanja 

NG – preusmerimo se v format seminarjev ali iščemo druge partnerje.   

 

Težave z e-maili 

E-maili, poslani na SiNAPSINO mailing listo, pristanejo v spam-u.  

Naredimo svojo domeno za neprofitno organizacijo prek gSuite. To bo teklo prek 

ARRS-ja, Grega Repovš bo rešitev implementiral v 14 dneh.  

 

Sodelovanje s Spominčico 

V Novi Gorici ima lahko SiNAPSA novembra stojnico.  

Vodji Gub kontaktirata Spominčico in se dogovorita glede sodelovanja.  

 

Svet Za možgane 

Izpostavljeno je, da bi moral slovenski svet za možgane v večji meri pomagati 

European Brain Council-u in pripomoči k temu, da se v Evropi razmišlja o raziskavah 

na področju možganov.  
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