
51. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
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Prisotni: Janko Kos, Aleš Berlec, Marko Goličnik, Brigita Lenarčič, Nataša Poklar Ulrih 

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 50. seje;  

2) Razpis štipendij mlajšim članom SBD in finančna podpora za organizacijo srečanja;  

3) Razpis za Lapanjetove nagrade 2015;  

4) Priprava poročil društva;  

5) Skupščina IUBMB in nominacije v strukture FEBS; 

6) Sodelovanje pri pripravi ‘IAAS dneva’; 

7) Pregled priprav na srečanje FEBS3+; 

8) Višina članarine za leto 2015; 

9) Sprejem novih članov SBD   

10) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 50. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 50. seje, ki je potekala 6. 11. 2015. 

 

Ad. 2: Razpis štipendij mlajšim članom SBD  
 

UO se je odločil, da v letu 2015 razpiše 5 štipendij mlajšim članom SBD v višini 400€ za udeležbo 

na mednarodnih konferencah in šolah v tujini. Hkrati pa je razpisal še 15 štipendij mlajšim članom 

SBD za udeležbo na srečanju FEBS3+, ki bo potekalo od 16.-19. 9. 2015 v Portorožu. Dobitnikom 

štipendij za udeležbo na FEBS3+ srečanju bo društvo pokrilo stroške kotizacij. Oba razpisa sta 

odprta do 28. 2. 2015, a sta izključujoča v smislu, da se pozameznik lahko prijavi le na enega od 

razpisov. 

UO se je odločil, da bo tudi v letu 2015 financiral organizacijo srečanja na ozemlju R Slovenije, ki jo 

bodo organizirali člani društva. Za ta namen bo društvo namenilo 1000€. Rok za prijavo na ta razpis 

je prav tako 28. 2. 2015. 

Tajnik društva bo pripravil ustrezne razpise in dokumentacijo ter novico o razpisih objavil na 

spletnih straneh SBD. Članstvo društva bo o razpisih obvestil tudi po e-pošti.     

 

Ad. 3: Razpis za Lapanjetove nagrade 2015 

 

UO bo tudi v letu 2015 objavil razpis za društvene nagrade. Tajnik bo razpis objavil na spletnih 

straneh društva in o tem obvestil članstvo po e-pošti. Razpis za Lapanjetove nagrade bo odprt do 31. 

5. 2015. 

 

Ad. 4: Priprava poročil društva 

 

UO se je seznanil s pripravo poročil društva. Do konca marca je potrebno pripraviti in poslati na 

MIZŠ finančno in vsebinsko poročilo za leto 2014 ter načrt dela za leto 2015.  

Finančno poročilo bo skupaj za računovodskim servisom pripravil blagajnik društva. Tajnik bo 

pripravil vsebinsko poročilo in načrt dela. Dokumentacijo bosta pripravila do naslednje seje UO, ki 

bo predvidoma v začetku marca. 

 

  



Ad. 5: Skupščina IUBMB in nominacije v strukture FEBS 

 

UO se je seznanil za vabilom na skupščino IUBMB, ki bo potekala 28. 8. 2015 v Foz do Iguacu v 

Braziliji. SBD lahko na skupščino delegira 1 kandidata. Zaradi visokih stroškov, ki bi bili povezani z 

udeležbo predstavnika našega društva, se je UO odločil, da se predsednik SBD pozanima pri 

predsednikih stanovskih društvev iz sosednjih držav, ki bodo sodelovala pri organizaciji FEBS3+ 

srečanja v Portorožu  (npr. Z. Kovarik, Hrvaška), če se bodo IUBMB skupščine v Braziliji udeležili 

predstavniki njihovih društev. V tem primeru bi se pozanimali, če bi lahko njihovi predstavniki 

zastopali tudi naše društvo. 

 

Iz FEBS sekretariata so pozvali nacionalna biokemijska društva, da pošljejo predloge za skupščino. 

Vse predloge, ki bi jih želeli obravnavati na FEBS skupščini (Berlin, 9.-10. 7. 2015) moramo poslati 

na FEBS sekretariat do 31. 3. 2015.  

Do 10. 3. 2015 je na isti naslov potrebno poslati imena in podatke nominirancev v FEBS komisije. 

Na letošnji skupščini se bodo volili člani v 4 komisije (Finance, Advanced Courses, Fellowships in 

Education). V dveh od teh komisij SBD že ima predstavnika (D. Rozman in K. Gruden). UO se je 

odločil, da bi predlagal kandidata M. Dolinarja za člana Komisije za izobraževanje. M. Dolinar se s 

kandidaturo strinja. Tajnik mu bo poslal ustrezen formular, ki ga bo društvo potem posredovalo na 

FEBS. 

Do 10. 6. 2015 bo potrebno na FEBS sekretariat poslati tudi ime delegata, ki bo zastopal SBD na 

FEBS skupščini. Skupščine se bo udeležil predsednik društva prof. dr. Janko Kos, a je hkrati 

predlagal, da bi se skupščine udeležila tudi članica UO prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, ki je 

predsednica OO FEBS3+ srečanja, da se v Berlinu napravi še zadnja usklajevanja z ostalimi 

sodelujočimi društvi. 

O vseh gradivih, ki jih bo potrebno poslati na FEBS bo UO razpravljal še na naslednji seji, ki bo 

predvidoma v začetku marca.      

 

Ad. 6: Sodelovanje pri pripravi ‘IAAS dneva’ 

 

Studentka biokemije (FKKT) Angelika Vižintin je 18. 12. 2014 na SBD naslovila prošnjo, da bi 

društvo sodelovalo pri pripravi IAAS dnevov, ki jih v letu 2015 pripravlja Društvo študentov 

agronomije in sorodnih ved Slovenije. To društvo se želi prijaviti na razpis MOL za finančna 

sredstva za mladinske aktivnosti. Pri tem iščejo več sorodnih društev, ki bi sodelovala pri njihovem 

projektu (npr. SBD – skupna organizacija okrogle mize o GSO). Do razpisnega roka 12. 1. 2015 

želijo s takimi sorodnimi društvi podpisati Obrazec sporazuma o sodelovanju. 

UO se je strinjal, da SBD pristopi k sodelovanju pri pripravi IAAS dnevov na način, da člani društva 

na teh dnevih sodelujejo kot vabljeni predavatelji oz. gosti, a hkrati SBD ne more finančno podpreti 

tega dogodka. 

Tajnik bo po seji UO o sklepih na to temo obvestil Angeliko Vižintin, ki bo ustrezno dokumentacijo 

dostavila predsedniku društva v podpis. 

 

Ad. 7: Pregled priprav na srečanje FEBS3+   
 

Predsednica OO FEBS3+ je poročala o poteku organizacije FEBS3+ srečanja. UO je sklenil, da je 

organizacija srečanja že v fazi, da se srečanje prične oglaševati preko e-medijev. Tajnik bo na 

spletnih straneh društva pripravil novico o FEBS3+ srečanju, pripravil povezave na spletno stran 

srečanja in o tem obvestil člane SBD preko e-pošte. Prav tako bo naslov spletne strani srečanja po e-

pošti sporočil vodstvom ostalih društev, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, da bodo informacijo 

o srečanju posredovali članstvu svojih nacionalnih društev. 



Predsednik SBD je UO seznanil, da je v stiku s tajnikom FEBS I. Pechtom, da bo dobil pisna 

zagotovila FEBS o sofinanciranju srečanja FEBS3+. Znanstveni odbor srečanja FEBS3+ bo imel 

sestanek 14. 2. 2015 v Ljubljani (IJS). Sestanek bo vodil predsednik ZO prof. Janko Kos.  

 

 Ad. 8: Višina članarine za leto 2015 

 

UO je potrdil sklep skupščine društva, da višina članarine v letu 2015 ostane 10€. Tajnik bo o tem 

obvestil članstvo po e-pošti. Članarina se poravnava do 30. 4. v tekočem letu. 

 

Ad. 9: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Zorica Latinović (IJS) 

 Tamara Knific (MF UL) 

 Maja Križnik (NIB) 

 Mojca Žorž (UNG) 

 Mateja Prunk (IJS) 

 

UO je sklenil, da se kandidatura odobri vsem kandidatom. Z današnjim dnem imenovani postanejo 

člani SBD. Tajnik jih bo obvestil o članstvu in njihove e-naslove dodal na SBD listo. 

UO se je tudi seznanil z izstopno izjavo dr. Franje Šulek (Ortopedska bolnišnica Valdortra) brez 

navedenega vzroka izstopa. Tajnik je njene podatke v registru članov zavedel pod rubriko bivši člani 

in odstranil njen e-naslov iz SBD liste.  

 

Ad. 10: Razno 

 

Na 50. redni seji 6. 11. 2014 je UO razpravljal o prošnji prof. dr. Uroš Petroviča za priporočilo h 

kandidaturi za komisarja v International Commission on Yeasts, ki deluje kot član International 

Union of Microbiological Societies. UO je že na seji 6. 11. 2014 sklenil, da kandidata lahko 

neformalno priporoči le v primeru, da ga formalno sicer podpre oz. priporoči tudi Slovensko 

mikrobiološko društvo.  

Predsednik društva se je o zadevi še dodatno informiral pri kandidatu, a dokončen sklep UO v tej 

zadevi je bil, da SBD ne more neodvisno predlagati kandidature prof. Petroviča za komisarja ICY. 

Tajnik bo o tem seznanil kandidata. 

 

Do naslednje seje UO se bo Aleš Berlec še pozanimal kakšni so formalni postopki za pridružitev 

našega društva v Evropsko združenje za biotehnologijo (European Federation of Biotechnology). 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v začetku marca. Sredi februarja se bodo člani dokončno 

dogovorili za termin, ko bodo že znani urniki predavanj na UL. 

 

Ljubljana, 21. 1. 2015 

Zapisal Marko Goličnik 


