
47. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 

7. 3. 2014 

Prisotni: Janko Kos, Marko Goličnik, Aleš Berlec, Brigita Lenarčič, Nataša Poklar Ulrih 

  

Dnevni red 

 

1. Potrditev zapisnika 46. Seje 

2. Pregled statusa in zastopstva društva 

3. Poročila 

4. Sprejemanje novih članov v SBD 

5. Razpisi za leto 2014 

6. Razpis za Lapanjetove nagrade 

7. Skupščina FEBS (Paris 2014) 

8. Prijava za FEBS3+ 

9. Priprava FEBS publikacije ob 50. obletnici 

10. Organizacija dogodka Biomolekularec.si 

11. Razno (Terminološka komisija, terminološki slovar, register SBD, LinkedIn etc) 

 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 46. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 46. Seje, ki je potekala 16.1.2014. 

 

Ad. 2: Pregled statusa in zastopstva društva 

 

UO je ugotovil, da je sprememba zastopstva društva urejena in prijavljena na UE Ljubljana in NLB. 

O spremembi vodstva oz. UO SBD sta bila obveščena tudi obe združenji v katerih sodeluje SBD: t.j. 

FEBS (prof. I. Pecht) in IUBMB (prof. M.P. Walsh). 

 

Ad. 3: Poročila 

 

UO je sklenil, da Marko Goličnik pripravi vsebinsko poročilo za leto 2013 in načrt dela SBD za leto 

2014, Aleš Berlec pa pripravi finančno poročilo društva za leto 2013. S poročili seznanita 

predsednika SBD in preostale članice UO, da lahko dodajo pripombe. Do konca marca 2013 bodo 

poročila odposlana na MIZŠ ter posredovana računovodskemu servisu, da lahko pripravi poročilo za 

AJPES. 

 

Ad. 4: Sprejem novih članov v društvo 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Teja Bajt (IJS) 

 Jana Ferdin (MF UL) 

 Pia Pužar Dominkuš (MF UL) 

 Aljaž Gaber (FKKT UL) 

 Piotr Sosnowski (IJS) 

 

Piotr Sosnowski, ki ni državljan R Slovenije, je po statutu SBD tudi predložil dve priporočili članov 

društva (dr. Miha Renko, dr. Aleksandra Usenik). UO je sklenil, da se kandidatura odobri vsem 

kandidatom. Z današnjim dnem imenovani postanejo člani SBD.  



Ad. 5: Razpisi za leto 2014 

 

Na razpis za 10 štipendij mlajšim članom društva je prispelo 18 prijav. Na podlagi prejetih vlog je 

UO sklenil, da štipendije za mlajše člane društva podeli naslednjim kolegicam in kolegom: Tanja 

Petelinc (BF UL), Maša Sinreih (MF UL), Simon Žurga (IJS), Matej Skočaj (BF UL), Petra 

Zadravec (FFA UL), Tjaša Vižin (FFA UL), Omar Naneh (KI), Matija Rijavec (Klinika Golnik), 

Marija Rogar (MF UL) in Boštjan Markelc (IPBS Toulouse). 

 

Na razpis za pomoč pri organizaciji srečanj sta prispeli dve prijavi, ki se nanašata na organizacijo 

simpozija Yeast Fermentation (Vipava, 9.-12.10.2014) oz. njegove post-aktivnosti Functional 

Genomics workshop (Ljubljana, 15.-16.10 2014). UO je sklenil, da društvo podpre obe aktivnosti v 

višini 500 €.  

 

Ad. 6: Razpis za društvene nagrade 

 

SBD bo tudi letos izvedel razpis za društvene nagrade. Vsebinsko bo razpis enak kot prejšnja leta. 

Prijave bodo potekale preko interneta do 31.5.2014. Na naslednji seji, ki bo maja 2014, se bo UO 

odločal o tem ali bo na razpis prijavil kakšnega kandidata za Lapanjetovo nagrado oz. plaketo. 

 

Ad 7: Skupšina FEBS (Paris, 2014) 

 

Skupščina FEBS bo med 30.9 in 4.9. 2014 v Parizu, Francija. Delegat Slovenskega biokemijskega 

društva bo predsednik društva prof. Janko Kos, kar je bilo že javljeno na FEBS (prof. I. Pecht). Na 

skupščini FEBS bo delegat predlagal naslednje člane SBD kot kandidate za komisije v sklopu FEBS: 

- FEBS Fellowships Committee: Dr. Maja Ravnikar (ali dr. Kristina Gruden) 

- FEBS Publications Committee: Dr. Gregor Anderluh 

- FEBS Integration Working Group: Dr. Marinka Drobnič Košorok 

 

Ad 8: Prijava na razpis FEBS3+ 

 

Predsednik društva prof. Janko Kos je seznanil člane UO z aktivnostmi, ki potekajo v zvezi s 

pripravo srečanja FEBS3+ v Portorožu jeseni 2015. Do 31. 3. 2014 je rok za oddajo prošnje za FEBS 

finančno podporo tega srečanja. Prof. Janko Kos bo pozval predsednike sorodnih društev iz 

Madžarske, Hrvaške in Srbije, da pripravijo potrebno dokumentacijo, ki jo je potrebno oddati ob 

prijavi. V mednarodni znanstveni odbor FEBS3+ UO SBD predlaga naslednje člane: dr. Janko Kos, 

dr. Damjana Rozman, dr. Boris Turk in dr. Roman Jerala.  

Organizacijo srečanja FEBS3+ bodo prevzeli naši člani iz Biotehniške fakultete UL ob pomoči 

kolegov iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. Listo razširjenega lokalnega 

znanstvenega odbora bo predlagala prof. Nataša Ulrih Poklar. Če FEBS ne podpre srečanja FEBS3+, 

se bo v jeseni 2015 v Portorožu organiziralo 11. srečanje SBD. Tudi v tem primeru bodo za 

organizacijo poskrbeli člani iz omenjenih fakultet. 

 

Ad. 9: Priprava FEBS publikacije ob 50. obletnici 

 

UO se je strinjal s predlogom (oz. ključem) predsednika društva po katerem se predlaga 25 člankov 

slovenskih avtorjev, ki so bile objavljene v FEBS-ovih publikacijah. V izbor se uvrsti prva 

objavljena članka v obeh revijah, ki sta iz leta 1970 (Župančič; Škerjanc, Doleček, Lapanje). Po 

institucijah pripadata UL-MF in UL-FKKT). Za ostalih 23 pa se predlaga sledeča razdelitev: IJS 13, 

UL-MF 2 (+1), UL-FKKT 1 (+1), UL-BF 2, KI 2, UL-FFA 1, UL-FERI 1, UM-PF 1. Razdelitev je v 

skladu z deležem člankov, ki so jih objavili avtorji iz posameznih inštitucij. Člani UO pošljejo prof. 



Janku Kosu predloge člankov avtorjev iz posameznih inštitucij. Prof. Kos do 31. 3. 2014 pošlje 

seznam izbranih člankov in pripravi uvodnik k izdaji FEBS jubilejne publikacije. Skupaj s prof. 

Brigito Lenarčič bosta izbrala tudi primerno sliko za naslovnico.  

 

Ad. 10: Priprava organizacije dogodka Biomolekularec.si 

 

UO je sklenil, da ponovno podpre pobudo prof. Marka Dolinarja, da se letos jeseni že drugič 

organizira dogodek Biomolekularec.si. Organizacijo dogodka bo prevzel prof. Marko Dolinar, ki si 

bo izbral še ostale člane organizacijskega odbora iz različnih inštitucij. Skupaj s tem dogodkom bo 

potekala tudi letna skupščina društva. SBD bo finančno podprlo organizacijo tega dogodka.   

 

Ad. 11: Razno 

 

Marko Goličnik se bo pozanimal o delu Terminološke komisije pri predsednici komisije prof. Mariji 

Žakelj Mavrič. UO SBD je mnenja, da bi društvo predvsem podpiralo prizadevanje komisije za 

pripravo biokemijskega leksikona. 

Marko Goličnik bo v prihodnje posodobil register članov SBD. V registru bodo evidentirani vsi, ki 

so se v SBD vpisali. Aktivnost članov (t.j. tistih, ki poravnavajo članarino) se bo preverjala po 

potrebi (npr. ob prijavi za štipendije, sklepčnosti volilnih skupščin ipd). 

UO SBD podpira aktivnosti članov preko katerih bi lahko društvo dodatno informiralo in se 

predstavljalo. Zato med drugim podpira zamisel prof. Marka Dolinarja, da med članstvom SBD 

razširi svojo zamisel o ustanovitvi interesne skupine SBD na LinkedIn. 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma 22. 5. 2014 ob 14h. 

 

Ljubljana, 7.3.2014 

 

Zapisal Marko Goličnik 


