
 
 
 

Zapisnik 46. seje Upravnega odbora SBD 16. januarja 2014 
 

Prisotni: Janko Kos, Aleš Berlec, Marko Goličnik 

 

Dnevni red:  

 

1. Konstituiranje Upravnega odbora 

2. Razpis štipendij mlajšim članom SBD za udeležbo na mednarodnih znanstvenih 

srečanjih 

3. Višina članarine v letu 2014 

4. Organizacija FEBS3+ srečanja v Portorožu 2015 

5. Priprava virtualne SBD številke FEBS Letters ob 50. letnici FEBS 

6. Razno 

 

Ad. 1: 1. Seje Upravnega odbora so se udeležili trije člani, kar je zagotovilo sklepčnost. 

Dogovorili smo se o opravljanju funkcij blagajnika in tajnika društva. Aleš Berlec bo še 

vnaprej blagajnik, Marko Goličnik pa bo tajnik društva. Marko Goličnik bo z Gregorjem 

Anderluhom uredil vse v zvezi s prenosom  pristojnosti. Aleš Berlec poskrbi za ureditev 

pooblastila na banki. Arhiv društva bo prenešen na IJS v prostore Odseka za biotehnologijo. 

 

Ad 2:  Upravni odbor je sklenil, da v letu 2014 podeli 10 štipendij članom, mlajšim od 35 let 

za udeležbo na mednarodnih znanstvenih srečanjih ali delavnicah. Vrednost posamezne 

štipendije znaša 400 EUR.  Zaradi problemov, ki so nastali pri nakazovanju teh sredstev 

raziskovalnim organizacijam ali posameznikom, bodo sredstva nakazana z donacijsko 

pogodbo. Če bo donacijska pogodba sklenjena s posameznikom, se bo ob prenosu obračunala 

akontacija dohodnine, za ta snesek se bo zmanjšalo nakazilo. 

Razpisali bomo tudi sredstva za podporo domačih znanstvenih srečanj v vrednosti 1000 EUR. 

 

Ad 3: Upravni odbor sklene, da višina članarine v letu 2014 ostane nespremenjena; tj 10 €.

  

Ad 4: Janko Kos je seznanil člane s pobudo za organizacijo srečanja FEBS3+ v Portorožu v 

septembru 2015. Sečanje bi SBD organiziralo v sodelovanju z madžarskim, hrvaškim in 

srbskim biokemijskem društvom, mogoče bo sodelovalo tudi Slovaško biokemijsko društvo.  

Rok za oddajo vloge na FEBS za odobritev sofinanciranja je 1. april 2014. FEBS sofinancira 

taka srečanja v višini 20.000 EUR, polovica tega zneska pripade društvu, ki organizira 

srečanje. Upravni odbor potrjuje kandidaturo, Janko Kos bo nadaljeval z aktivnostmi glede 

priprave prijave. Če FEBS ne bo sofinciral srečanja, bo v istem terminu v Portorožu redno 

srečanje SBD.  

 

Ad 5: FEBS namerava ob 50. letnici pripraviti elektronske številke FEBS Letters, ki bodo 

predstavile nacionalna društva. Vsaka nacionalna številka bo vsebovala 25 izbranih člankov, 

ki so bili objavljeni v FEBS Letters ali FEBS Journal. Poleg izbora člankov je potrebno 

pripraviti tudi Editorial in naslovnico. Rok za oddajo je 1. april 2014.  Nataša Ulrih Poklar 

pripravi seznam vseh člankov, ki smo jih objavili v omenjenih revijah.  

 



Ad 6:  Aleš Berlec je člane UO seznanil s predlogom računovodskega servisa  Unija, ki 

opravlja računovodske storitve za naše društvo, da storitve za naše društvo prenese na firmo 

Razvid, d.o.o., ki je specializirana za delo z društvi. Sklenili smo, da ta predlog sprejmemo. 

Predlagali smo datum naslednejga sestanka: 7. Marec 2014 ob 14:30 v predavalnici B220 na 

IJS. 

 

Ljubljana, 18. Januar 2014 

 

Zapisal: Janko Kos 

 

 


