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

19. 5. 2015 
Prisotni: Janko Kos, Aleš Berlec, Marko Goličnik, Brigita Lenarčič, Nataša Poklar Ulrih 

  
Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 52. seje;  

2) Društvene nagrade;  

3) FEBS3+ srečanje;  

4) Volitve v komisije FEBS;  

5) Pobude za peticije; 

6) Sprejem novih članov; 

7) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 52. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 52. seje, ki je potekala 2. 3. 2015. 
 

Ad. 2: Društvene nagrade 
 

UO je razpravljal o razpisu za društvene nagrade, ki je odprt do 31.5. 2015. Do seje UO (19.5.2015) 
je na naslov društva prispela ena vloga za Lapanjetovo priznanje. UO se je odločil, da se v letu 2015 

za Lapanjetovo nagrado v imenu UO predlaga prof. dr. Damjano Rozman. Prav tako se je UO 
strinjal, da se pozove predlagatelje, ki so lani za Lapanjetovo plaketo predlagali prof. dr. Marino 

Dermastia, da še enkrat pošljejo vlogo v letu 2015. 
Tajnik društva bo poskrbel, da od Damjane Rozman pridobi ustrezno dokumentacijo (CV, 
bibliografijo itd) in napisal obrazložitev ter do konca razpisa oddal vlogo. Tajnik bo tudi obvestil 

predlagatelje Marine Dermastia za Lapanjetovo plaketo, da ponovno oddajo vlogo. 
 

Ad. 3: FEBS3+ srečanje 

 

UO se je seznanil s potekom priprav na srečanje FEBS3+. Do seje UO je bilo na srečanje FEBS3+ 

prijavljenih 64 udeležencev (+ preprijavljeni kandidati za štipendije), od tega 2 vabljena predavatelja. 
Predsednica OO FEBS3+ je predlagala, da se rok za prijavo s povzetkom podaljša do 25.6. UO je 

sklenil, da se s prijavo vabljenih predavateljev počaka do 15.6. Po tem datumu se vabljene 
predavatelje kontaktira, da se registrirajo in pošljejo povzetke predavanj. OO FEBS3+ srečanja se bo 
sestal še 28.5., da se uskladijo še zadnje podrobnosti v zvezi s srečanjem.  

 

Ad. 4: Volitve v komisije FEBS 

 

Predsednik društva je UO predstavil listo kandidatov, ki kandidirajo za funkcije v različnih komisijah 
in delovnih telesih FEBS. Med temi je UO SBD v letu 2015 nominiral tudi prof. dr. Marka Dolinarja 

v FEBS komisijo za izobraževanje. Predsednik društva bo kontaktiral dosedanjo predsednico te 
komisije prof. dr. Gül Güner Akdogan (, ki ponovno kandidira za predsedstvo v komisiji), da M. 

Dolinarja predlaga v ožji izbor članov, ki bi v naslednjem mandatu sodelovali v FEBS komisiji za 
izobraževanje. S tem bi naš kandidat imel boljše možnosti, da bi bil izvoljen na skupščini FEBS. 
Skupščine FEBS v Berlinu se bo udeležil predsednik društva, ki bo pred samo skupščino poskušal še 

prepričati kolege iz sosednjih držav, da podprejo našega kandidata M. Dolinarja. FEBS kongresa se 
bo v letu 2015 udeležila še ena članica UO prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, ki se bo v Berlinu kot 

predsednica OO FEBS3+ srečanja sešla še z ostalimi soorganizatorji iz Hrvaške, Srbije in 



Madžarske, da se uskladijo še zadnje podrobnosti pred srečanjem. Zaradi tega ji bo društvo pokrilo 
potne stroške. 
 

Ad. 5: Pobude za peticije  

 

Od 18.4.2015 do 22.4.2015 je preko SBD e-liste potekala burna razprave med člani o tem, da bi se v 
okviru društva napisala izjava oz. organiziralo podpisovanje peticije o perečih dogajanjih, ki se v 
zadnjem času pojavljajo na področju znanosti in visokošolskega izobraževanja. Druga pobuda o 

organizirani razpravi v okviru društva je preko SBD e-liste prišla v zvezi s pripravo zakonodaje o 
gensko spremenjenih organizmih. 

Predsednik društva je takrat pozval pobudnike, da pripravijo osnutek izjave, ki bi jo UO na svoji 
redni seji lahko obravnaval. UO je na svoji redni seji 19.5.2015 ugotovil, da ni prejel nobenega 
osnutka oz. predlogov v zvezi z omenjenima zadevama in o njih ni mogel razpravljati. UO pa je v 

zvezi s tem zavzel stališče, da morajo o organizaciji takšnih akcij, ki bi se odvijale v okviru oz. 
imenu društva najprej izvedeti člani UO, ki se potem opredelijo do načina in izvedbe.  

 

Ad. 7: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 
 

 Nika Kruljec (FFA UL) 

 Jernej Luzar (FFA UL) 

 Tanja Cvitanović (MF UL) 

 Urša Kovač (MF UL) 

 Velerija Vezočnik (BF UL) 

 Klemen Hrovat (Genialis doo) 

 
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 

 

Blagajnik društva doc. dr. Aleš Berlec je UO obvestil, da bo od junija 2015 odšel za 8 mesecev 

raziskovalno delati na Dunaj. V tem času bo za vse blagajniške posle društva, ki jih bo mogoče 
opravljati preko e-medijev, skrbel z Dunaja. Za vsa ostala opravila, ki zahtevajo fizično prisotnost 
(npr. žigosanje dokumentov, oddaja na pošto, izdaja naročilnic, izdaja društvenih plaket ipd), bo v 

tem času skrbel tajnik društva.  
 

Naslednja seja bo predvidoma 26. 8. 2015.  
 
 

Ljubljana, 22. 5. 2015 

 
Zapisal Marko Goličnik 


