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Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 51. seje;  

2) Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD;  

3) Poročila društva za MIZŠ;  

4) Kandidature oz. delegacije za skupščino FEBS/IUBMB;  

5) Možni predlogi UO za društvene nagrade; 

6) Pregled priprav na srečanje FEBS3+; 

7) Sprejem novih članov; 

8) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 51. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 51. seje, ki je potekala 8. 1. 2015. 
 

Ad. 2: Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD  
 

Na razpis za 5 štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini je prispelo 10 
prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije za mlajše člane društva podeli 

naslednjim kolegicam in kolegom: Jana Ferdin (MF UL), Katarina Pegan (IJS), Anja Kejžar (MF 
UL), Maruša Novak (BF UL) in Lucija Kadunc (KI).  
 

Na društveni razpis za pokritje stroškov kotizacije mlajšim članom SBD na srečanju FEBS3+ v 
Portorožu je prispelo 10 prijav. UO je sklenil, da se stroški kotizacije plačajo naslednjim 

kandidatom: Maša Sinreih (MF UL), Ana Mitrović (FFA UL), Simon Žurga (IJS), Marko Novinec 
(FKKT UL), Pia Pužar Dominkuš (MF UL), Nežka Kavčič (IJS), Maja Anko (MF UL), Sofia 
Dashko (UNG), Marina Klemenčič (FKKT UL) in Miha Modic (Helmholtz Zentrum, Munchen). 

 
Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R Slovenije sta prispeli 

dve prijavi: Genetika 2015 in European Cytoskeleton Forum 2015. UO je sklenil, da bo društvo v 
letu 2015 finančno podprlo organizacijo znanstvenega srečanja European Cytoskeleton Forum 2015, 
ki bo potekalo od 30. 8. do 4. 9. 2015 v Postojni. 

 
Tajnik društva bo na spletnih straneh SBD objavil novico o prejemnikih štipendij in denarne pomoči 

ter članstvo društva o tem obvestil preko SBD e-liste. 
 
 

Ad. 3: Poročila društva za MIZŠ 

 

UO se je seznanil s poročilom o delu v preteklem letu in načrtu dela za leto 2015. Tajnik bo 
dokumenta posredoval blagajniku, ker je poročilo o preteklem delu tudi sestavni del finančnega 
poročila, ki ga bo pripravil knjigovodski servis. Ko bo pripravljeno finančno poročilo, bo blagajnik 

poskrbel za podpis dokumentov s strani predsednika in do 31.3. poslal dokumentacijo na MIZŠ.  
 

 



Ad. 4: Kandidature oz. delegacije za skupščino FEBS/IUBMB 

 

UO se je na 51. seji odločil, da bi predlagal kandidata M. Dolinarja za člana Komisije za 

izobraževanje. M. Dolinar se je s kandidaturo strinjal in izpolnil zahtevan formular, ki ga je tajnik 
poslal na FEBS sekretariat. UO je na seji še enkrat potrdil, da se bo redne letne skupščine FEBS 

(Berlin, 9-10.7.2015) udeležil predsednik društva. Zato bo tajnik na FEBS posredoval ustrezen 
formular. Predsednik društva je predlagal, da bi se FEBS konference v Berlinu udeležila tudi 
predsednica OO FEBS3+ srečanja Nataša Poklar Ulrih, da bi se lahko tam opravile še zadnje 

uskladitve z ostalimi soorganizatorji iz sosednjih držav. UO se je strinjal, da društvo pokrije del 
stroškov v zvezi s tem tudi Nataši Poklar Ulrih.   

 
UO je še enkrat razpravljal o vabilu na skupščino IUBMB, ki bo potekala 28. 8. 2015 v Foz do 
Iguacu v Braziliji. Zaradi visokih stroškov, ki bi bili povezani z udeležbo predstavnika našega 

društva, se je UO odločil, da društvo v letu 2015 ne bo poslalo svojega predstavnika izključno z 
namenom udeležbe na IUBMB skupščini v Braziliji. V primeru, da bodo člani UO izvedeli, da se bo 

kakšen od članov SBD udeležil same IUBMB konference, ga bo predsednik društva prosil, če bi 
lahko zastopal društvo še na skupščini. 
 

  
Ad. 5: Možni predlogi UO za društvene nagrade  

 

UO je razpravljal o tem, da bi morda tudi v letu 2015 predlagal kandidata za Lapanjetovo nagrado. 
Rok za prijavo je 31.5. Člani so se strinjali, da o možnih kandidatih razmislijo do naslednje seje, ki 

bo predvidoma v drugi polovici maja.  
 
 

Ad. 6: Pregled priprav na srečanje FEBS3+; 

 

UO se je seznanil z vsebino sestanka ZO FEBS3+ srečanja, ki je potekal 14. 2. 2015 v Ljubljani, in 
potekom organizacije kongresa. UO je naklonjen ideji, da bi se del predavateljev prosilo, da bi iz 
svojega prispevka na srečanju pripravili tudi članek. Zbirko člankov bi potem objavili v eni od 

številk revije Acta Chimica Slovenica (ACSi). Za usklajevanje glede objave člankov v reviji bo 
poskrbela Damjana Rozman, ki je članica uredniškega odbora ACSi.  

Člani UO so se strinjali tudi s predsednico OO FEBS3+, da se novica o srečanju objavi v eni od 
prihodnjih številk FEBS Newsletters.   
 

 
Ad. 7: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 
 

 Maja Grundner (MF UL) 

 Larisa Tratnjek (MF UL) 

 Andreja Erman (MF UL) 

 Saša Rezelj (KI) 

 Milica Perišić Nanut (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. 

 



Ad. 8: Razno 
 

UO je razpravljal o tem, da bi za predavatelja oz. nosilca sekcije na FEBS konferenci 2016 v Izmirju 

predlagali člana SBD. Člani UO so se strinjali, da se za sekcijo z naslovom Liver metabolism and 
nonalcoholic fatty liver disease predlaga Damjano Rozman, za sekcijo Proteolysis pa Janka Kosa. 

 
Naslednja seja bo predvidoma po 17. 5. 2015. Člani UO se bodo o dokončnem terminu dogovorili v 
začetku meseca maja. 

 
 

Ljubljana, 6. 3. 2015 

 
Zapisal Marko Goličnik 


