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Ad. 1: Potrditev zapisnika 47. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 48. seje, ki je potekala 22. 5. 2014. 

 

Ad. 2: Predlogi za Lapanjetova priznanja 

 

UO se je seznanil s sklepom Odbora za društvena priznanja. Odbor je v zvezi s podelitvijo priznanj 

Slovenskega biokemijskega društva zasedal 2-krat. Na razpis za društvena priznanja je v letu 2014 

bilo poslanih 6 kandidatur: 1 kandidatura za Lapanjetovo nagrado, 3 kandidature za Lapanjetovo 

priznanje in 2 kandidaturi za Lapanjetovo plaketo. UO SBD je potrdil predlog Odbora za društvena 

priznanja in s tem bodo v letu 2014 podeljena naslednja priznanja: 

 

 Lapanjetova nagrada: prof. ddr. Boris Turk 

 Lapanjetovo priznanje: doc. dr. Marko Novinec 

 Lapanjetovo priznanje: doc. dr. Matej Butala 

 Lapanjetova plaketa: prof. dr. Marinka Drobnič Košorok 

 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD, ki bo potekala v okviru 

dogodka Biomolekularec.si (Dan biomolekulskih znanosti 2014) dne 25. 9. 2014 na Biotehniški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Vse nagrajence bo tajnik SBD preko e-pošte pisno obvestil o prejemu priznanj. Ob tem se jih povabi 

na podelitev. Na podelitvi bo obrazložitve Odbora za društvena priznanja predstavila predsednica 

odbora prof. dr. Tamara Lah Turnšek. V primeru njene odsotnosti bi za to funkcijo prosili člana 

odbora prof. dr. Petra Mačka. Dobitnike Lapanjetove nagrade in Lapanjetovih priznanj se pozove, da 

ob podelitvi predstavijo svoje delo. Predlagatelje kandidatov, ki niso prejeli priznanj, se prav tako po 

e-pošti obvesti o predlogu Odbora za društvena priznanja.  

Tajnik bo novico o dobitnikih nagrad v letu 2014 objavil na spletni strani SBD in sporočil preko 

seznama e-naslovov članov SBD.    

 

Ad. 3: Priprave na dogodek Biomolekularec.si in letno skupščino SBD 

 

UO se je seznanil s programom dogodka Biomolekularec.si in z okvirnimi stroški, ki bodo potrebni 

za organizacijo. Spremembe programa, ki se nanašajo na izvedbo letne skupščine v okviru 

celodnevnega dogodka, se bodo sporočile prof. B. Cigiću, ki predseduje Organizacijskemu odboru 

Biomolekularec.si.  

Letno poročilo, finančno poročilo, načrt za prihodnje leto 2015 bo UO SBD pripravil takoj po 

končanem FEBS kongresu in zasedanju FEBS skupščine. Finančno poročilo bo pripravil blagajnik, 



letno poročilo tajnik, načrt dela za prihodnje leto pa predsednik in tajnik. Ko bo omenjena 

dokumentacija pripravljena, se jo bo posredovalo Nadzornemu odboru društva. Ob tem se bo pozvalo 

ostale društvene odbore in komisije, da pripravijo potreben material za letno skupščino SBD. Tajnik 

bo nekaj dni pred skupščino zbral material in o njem obvestil članstvo SBD, da se lahko pred 

skupščino seznani z vsebino poročil.  

 

Ad. 4: Priprave na skupščino FEBS (Paris, 2014) 

 

UO se je seznanil s pripravami na skupščino FEBS, ki bo v letu 2014 potekala v Parizu. SBD bo na 

skupščini zastopal predsednik Janko Kos. V letu 2014 poteče v FEBSu mandat nekaterim članom na 

najvišjih položajih organizacije (generalni sekretar in blagajnik oz. zakladnik) kot tudi v odborih oz. 

delovnih telesih FEBSa. UO je pregledal seznam kandidatov za vsa mesta na katerih poteče mandat 

dosedanjim članom in se bo za zapolnitev prostih mest volilo nove člane. Nominaciji za dva člana 

SBD, ki bi lahko prevzela funkcije v delovnih telesih FEBS-a, je poslalo tudi društvo: Gregor 

Anderluh ponovno kandidira za člana v Publications Committee, Kristina Gruden pa za članico v 

Fellowships Committee.  

UO je sklenil, da se predsednik SBD, ki ima volilno pravico, pred FEBS skupščino osebno posvetuje 

o podpori posameznim kandidatom predvsem s predsedniki društev iz sosednjih držav s katerimi 

društvo že goji dobre odnose oz. si tudi v prihodnje želi sodelovanja na skupnih projektih kot je npr. 

FEBS3+. Med potekom skupščine bo predsednik poskušal navezati tudi stik z odgovornimi osebami 

FEBS-a, ki odločajo o financiranju FEBS3+ projekta in izvedeti kakšne so možnosti, da FEBS 

podpre našo prošnjo za sofinanciranje srečanja, ki bi potekalo leta 2015 v Portorožu. Ko bo znano ali 

bo FEBS pripravljen financirati skupen kongres, se prične z organizacijskimi pripravami dogodka. 

UO nima zadržkov, da predsednik SBD na skupščini FEBSa podpre stanovsko društvo iz Gruzije, ki 

je zaprosilo za sprejem v zvezo FEBS.  

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Tea Lenarčič (KI) 

 Marjeta Cerovac (posameznik) 

 Jan Zrimec (Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije) 

 

UO je sklenil, da se kandidatura odobri vsem kandidatom. Z 21. 8. 2014 imenovani postanejo člani 

SBD. Tajnik jih o članstvu obvesti po e-pošti in jim sporoči reg. št. člana. 

 

Ad. 7: Razno 

 

Aleš Berlec se je pozanimal kakšni bi bili stroški društva, če bi se SBD pridružilo še eni krovni 

evropski organizaciji European Federation of Biotechnology. UO je sklenil, da bi zadevo (stroške in 

ugodnosti iz tega naslova) predstavili na letni skupščini članstvu in bi se UO na podlagi razprave 

med članstvom odločil ali se SBD pridruži omenjeni evropski biotehnološki zvezi. 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma 6. 11. 2014 ob 15h. 

 

Ljubljana, 22. 8. 2014 

 

Zapisal Marko Goličnik 


