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

7. 3. 2016 

Prisotni: Janko Kos, Aleš Berlec, Marko Goličnik, Brigita Lenarčič, Nataša Poklar Ulrih 

  

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 56. seje UO;  

2) Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD;  

3) Poročila društva za MIZŠ;  

4) Kandidature oz. delegacije za skupščino FEBS;  

5) Možni predlogi UO za društvene nagrade; 

6) Pregled priprav na srečanje Biomolekularec.si; 

7) Sprejem novih članov; 

8) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 56. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 56. seje, ki je potekala 19. 1. 2016. 

 

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

Na razpis za 10 štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini je prispelo 17 

prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije za mlajše člane društva podeli 

naslednjim kolegicam in kolegom: Tanja Cvitanović (MF UL), Katja Škrlec (IJS), Barbara Breznik 

(NIB), Simona Darovic (IJS), Mojca Brložnik (IJS), Maja Grundner (BF UL), Saša Rezelj (KI), 

Valerija Vezočnik (BF UL), Jelena Rajković (IJS) in Matic Kisovec (KI).  

 

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R Slovenije so prispele 

štiri prijave za organizacijo: XV. International Symposium on Proteases, Inhibitors and Biological 

Control (Portorož, 17.-21. 9. 2016), Genomic Medicine (Portorož, 3.-7. 5. 2016), Molecular life of 

embyonic stem cells (Ljubljana, 30. 9. - 1. 10. 2016) in Mikrobiološka poletna šola z naslovom 

Cepiva (Ljubljana, 26.-30. 9. 2016). 

 

UO je sklenil, da bo društvo v letu 2016 finančno podprlo organizacijo srečanja XV. International 

Symposium on Proteases, Inhibitors and Biological Control (Portorož, 17.-21. 9. 2016) v višini 500€ 

in mednarodne poletne šole Genomic Medicine (Portorož, 3.-7. 5. 2016) v višini 500€. 

 

UO je sklenil, da bo dodatno finančno podprl tudi organizacijo simpozija Molecular life of embyonic 

stem cells (Biotehniška fakulteta UL, 30. 9. - 1. 10. 2016) v višini 250€ in Mikrobiološke poletne 

šole z naslovom Cepiva (Biotehniška fakulteta UL, 26.-30. 9. 2016) v višini 250€. 

 

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 2016. Tajnik bo 

dokumenta posredoval blagajniku, ker je poročilo o preteklem delu tudi sestavni del finančnega 
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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 

 

UO je sklenil, da bi na FEBS skupščini v komisije FEBS nominirali naslednje člane SBD: dr. Boris 

Turk (Publication Committee), dr. Damjana Rozman (Advanced Courses Committee – ponovna 

kandidatura, če bo mogoča), dr. Marko Dolinar (Science & Society Committee) in dr. Blaž Cigić 

(Education Committee). Če se bodo predlagani kandidati strinjali z nominacijami, jim bo tajnik 

poslal ustrezen FEBS formular, da ga izpolnijo. Tajnik bo zbrano dokumentacijo poslal na FEBS 

sekretariat do izteka roka 9. 5. 2016. 

UO je na seji potrdil, da se bo redne letne skupščine FEBS (Kusadasi, 8-9.9.2016) udeležil 

predsednik društva. Zato bo tajnik na FEBS posredoval ustrezen formular za delegacijo.  

 

 

Ad. 5: Možni predlogi UO za društvene nagrade  

 

UO je razpravljal o tem, da bi morda tudi v letu 2016 predlagal kandidata za Lapanjetovo nagrado in 

plaketo. Rok za prijavo je 31.5. Člani so se strinjali, da bi se pozanimali ali bi se z nominacijo 

strinjala prof. dr. Peter Maček (Lapanjetova nagrada) in prof. dr. Marija Žakelj Mavrič (Lapanjetova 

plaketa). V primeru njune privolitve, se bo do 31. 5. pripravila ustrezna dokumentacija in vloga na 

razpis. 

 

 

Ad. 6: Pregled priprav na srečanje Biomolekularec.si 

 

UO se je seznanil s pripravami na srečanje Biomolekularec.si, ki bo potekalo 22. 9. 2016 na 

Medicinski fakulteti v Ljubljani. To bo že 3. srečanje, ki bo potekalo s podobnim programom kot je 

bilo do sedaj. UO se je strinjal, da predsednik OO Biomolekularec.si dr. Aljoša Bavec na MIZŠ 

sproži postopek, da bi srečanje bilo zavedeno tudi v katalogu KATIS (Katalog programov nadaljnega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 

2016/17), ki je dostopen vsem srednješolskim profesorjem. V katalogu bo zaradi administrativnih 

ovir kot organizator navedena inštitucija na kateri se bo srečanje Biomolekularec.si odvijalo (v letu 

2016 MF UL). Na spletni strani in vsej ostali dokumentaciji/korespondenci bo kot organizator 

navedeno Slovensko biokemijsko društvo.        

 

 

Ad. 7: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Sara Redenšek (MF UL) 

 Katarina Uršič (MF UL) 

 Špela Alič (NIB) 

 Dr. Živa Ramšak (NIB) 

 Dr. Anna Coll Rius (NIB) 

 Tjaša Lukan (NIB) 

 Eva Lucija Kozak (FKKT UL) 

 Valter Bergant (FKKT UL) 



 Renata Pucihar (MF UL) 

 Kaja Blagotinšek (MF UL) 

 Petra Sušjan (KI) 

 Dominik Nabergoj (COBIK) 

 Sanja Vrbek (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. 8: Razno 

 

UO je na prejšnji seji sklenil, da društvo pošlje predstavnika na 1st FEBS Ambassadors on Education 

srečanje. UO je takrat predlagal, da se srečanja udeleži predsednik Komisije za izobraževanje dr. 

Blaž Cigić, a se slednji srečanja ne more udeležiti. Se je pa strinjal, da na srečanje pošljemo dr. 

Aljoša Bavca. 

UO se je seznanil s tem, da se bo FEBS Education Ambassador srečanja v Pragi (8.-9. 4. 2016) kot 

predstavnik SBD udeležil dr. Aljoša Bavec. Društvo mu bo krilo vse potne stroške, nastanitev pa 

FEBS. 

 

Dr. Aleš Berlec je predlagal, da bi v okviru društva lahko organizirali tudi kakšne delavnice na temo 

sodobne uporabe različnih računalniških programov ipd. Do naslednje seje se bo pozanimal kakšni bi 

bili stroški organizacije takšne delavnice. Takrat bo UO zavzel stališče kako/koliko takšnih 

dejavnosti bi lahko društvo organiziralo. 

 

Dr. Janko Kos se bo pozanimal ali je med članstvom še interes po organizaciji kakšnega foruma na 

temo financiranja znanstveno/izobraževalne sfere v R Sloveniji. Kontaktiral bo ključne člane SBD, 

ki so že lansko leto najbolj izpostavili ta problem, da bi takšen forum organizirali in koordinirali. 

Društvo je lahko pri tem v tehnično pomoč (obveščanje, prostori etc). 

 

Naslednja seja bo predvidoma konec maja. Člani UO se bodo o dokončnem terminu dogovorili v 

začetku meseca maja. 

 
 

Ljubljana, 10. 3. 2016 

 

Zapisal Marko Goličnik 


