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

19. 1. 2016 

Prisotni: Janko Kos, Marko Goličnik, Nataša Poklar Ulrih 

Aleš Berlec se seje ni mogel udeležiti zaradi dela v tujini, Brigita Lenarčič pa zaradi obveznosti na 

FKKT. 

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 55. seje;  

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

3) Razpis za Lapanjetove nagrade 2016;  

4) Priprava poročil društva;  

5) Potrditev predsednikov OO in ZO 12. srečanja SBD v letu 2017; 

6) Biomolekularec.si 2016;  

7) Višina članarine za leto 2016; 

8) Sprejem novih članov SBD   

9) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 55. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 55. seje, ki je potekala 10. 11. 2015. 

 

Ad. 2: Razpis štipendij mlajšim članom SBD  
 

UO se je odločil, da v letu 2016 razpiše 10 štipendij mlajšim članom SBD v višini 500€ za udeležbo 

na mednarodnih konferencah in šolah v tujini. Rok za prijavo na razpis je 28. 2. 2016. 

UO se je odločil, da bo tudi v letu 2016 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. 2016. 

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 2016 

 

UO bo tudi v letu 2016 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. 2016. 

 

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 2015 ter načrt dela za leto 2016.  

Finančno poročilo bo skupaj z 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: Potrditev predsednikov OO in ZO 12. srečanja SBD v letu 2017  

 

UO se je seznanil s kandidati za predsednika Organizacijskega in Znanstvenega odbora 12. srečanja 

SBD, ki ga bo jeseni 2017 organiziral Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani. UO se 



strinja in sprejme sklep, da bo predsednica OO prof. dr. Ana Plemenitaš in predsednica ZO prof. dr. 

Damjana Rozman. Tajnik društva ju bo o sklepu obvestil.       

 

Ad. 6: Biomolekularec.si 2016 
UO se je seznanil s pripravo organizacije Biomolekularec.si 2016. Do sedaj so potrdili pripravljenost 

sodelovanja pri organizaciji prof. dr. Aljoša Bavec (MF), prof. dr. Blaž Cigić (BF) in doc. dr. Aleš 

Berlec (IJS). Izvedbo dogodka se skupaj s skupščino društva planira organizirati v letu 2016 na MF. 

UO je sklenil, da se poskuša v organizacijo pritegniti še predstavnike iz drugih inštitucij (KI, FFA, 

FKKT). Ko in če bodo potrdili pripravljenost še predstavniki iz ostalih inštitucij, bo tajnik društva 

pozval Aljošo Bavca iz MF, ki bo koordiniral pripravo, da se člani OO srečanja sestanejo in si 

postavijo časovnico za pripravo programa.  

 

Ad. 7: Višina članarine za leto 2016 

 

UO je potrdil sklep skupščine društva, da višina članarine v letu 2016 ostane 10€. Tajnik bo o tem 

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

 

Ad. 8: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Helena Volk (BF UL) 

 Helena Sabina Čelešnik (FKKT UL) 

 Timotej Žvanut (FFA UL) 

 

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. 9: Razno 

 

a) UO se je seznanil s povabilom FEBS, da SBD pošlje predstavnika na FEBS »Ambassadors 

on Education Meeting« ki bo potekal 8. in 9. 4. 2016 v Pragi. FEBS bo predstavniku pokril 

stroške bivanja, SBD pa je pripravljeno pokriti stroške potovanja. UO je sprejel sklep, da se 

tajnik društva dogovori s predsednikom Komisije za izobraževanje (prof. dr. Blaž Cigić, BF 

UL) kdo bi lahko bil predstavnik iz Slovenije. 

 

b) UO se je seznanil z informacijo prof. dr. Damjane Rozman, da bo predvidoma v drugi 

polovici maja 2016 potekal na Bledu FEBS Advanced Courses Meeting. Na srečanje bodo 

predvidoma povabljeni tudi trije predstavniki UO. Več o tem dogodku bo UO razpravljal na 

naslednji seji, ko bo znanih več informacij. 

 

c) UO se je seznanil s trenutnim dobrim finančnim stanjem društva. V zvezi s tem je sprejel 

sklep, da se finančna sredstva v višini 20.000€ (, ki so bila vezana na banki in so se sprostila) 

ponovno veže za dobo dveh let. Blagajnik društva bo poskrbel, da se vezava uredi z banko. 

 

d) UO je sprejel sklep, da se stroške pošiljanja plakatov v zvezi s srečanjem FEBS3+, ki so bili 

plačani iz naslova BF UL v višini 400,82€ (račun priložen zapisniku v arhivu), povrne prof. 

dr. Nataši Poklar Ulrih v obliki plačila letalske karte v letu 2016.  

 

  



 

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, 20. 1. 2016 

Zapisal Marko Goličnik 


