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

31. 5. 2016 

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

Brigita Lenarčič se seje ni mogla udeležiti. 

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 57. seje;  

2) Društvene nagrade;  

3) Volitve v komisije FEBS;  

4) Priprave Biomolekularec.si;  

5) Poročilo 1. Srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Praga, 2016); 

6) Sprejem novih članov; 

7) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 57. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 57. seje, ki je potekala 7. 3. 2016. 

 

Ad. 2: Društvene nagrade 
 

UO je razpravljal o razpisu za društvene nagrade, ki je odprt do 31.5. 2015. Do seje UO je na naslov 

društva prispela ena tiskana vloga za Lapanjetovo priznanje in šest e-vlog, ki so bile posredovane 

preko spletne aplikacije. Od tega sta dve vlogi bili poslani v imenu UO: za prof. dr. P. Mačka 

(Lapanjetova nagrada) in prof. dr. M. Žakelj Mavrič (za Lapanjetovo plaketo).  

Po izteku roka bo tajnik vse prispele vloge posredoval predsednici Odbora za društvena priznanja 

prof. dr. T. Lah Turnšek. 

 

Ad. 3: Volitve v komisije FEBS 

 

UO se je seznanil s poslanimi nominacijami naših članov v komisije FEBS. Tajnik je na FEBS 

sekretariat poslal vloge za naslednje člane SBD: dr. Boris Turk (Publication Committee), dr. Marko 

Dolinar (Science & Society Committee) in dr. Blaž Cigić (Education Committee).  

Dr. Damjana Rozman ni mogla kandidirati za nov zaporeden mandat v Advanced Courses 

Committee, a se je pripravljena potegovati za to mesto, ko se v prihodnje izprazni kakšno mesto v 

omenjeni komisiji.  

 

Ad. 4: Priprave Biomolekularec.si 

 

UO je razpravljal o pripravah na dogodek Biomolekularec.si, ki bo potekal 22. 9. 2016 na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani. Rok za prijavo je 3. 6., a bo po vsej verjetnosti še podaljšan. Ko bo rok za 

prijave zaključen, bodo organizatorji glede na udeležbo in prispevke pripravili program srečanja.  

 

Ad. 5: Poročilo 1. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Praga, 2016) 

 

Srečanja, ki je potekalo od 8.-9. aprila, se je v imenu društva udeležil dr. Aljoša Bavec. UO se je 

seznanil z njegovim poročilom (shranjeno v arhivu društva) in sklepi srečanja. Poglavitna točka, ki 

se neposredno nanaša na SBD, je to, da se lokalnim društvom predlaga, da pri organizaciji 

nacionalnih srečanj vključijo tudi sekcijo o izobraževanju. 

Naslednje srečanje ambasadorjev bo potekalo naslednje leto 2017 v Parizu.  



Ad. 6: Sprejem novih članov SBD 

 

Evidenčni list kandidata za članstvo je poslal le: 

 

 Mihael Špacapan (BF UL) 

 

UO je sklenil, da se mu kandidatura odobri. Tajnik ga bo obvestil o članstvu in njegov e-naslov 

dodal na SBD listo. 

 

Ad. 7: Razno 

 

UO je razpravljal o tem, da bi pri izbiri kandidatov za prejem društvene štipendije v prihodnje imeli 

tudi enega ali dva kandidata na interni 'rezervni listi'. Dogaja se namreč, da se štipendija odobri 

kandidatu za določeno delavnico na katero pa potem ni izbran. Zaradi tega se štipendije v takšnih 

primerih ne realizirajo in bi jih v prihodnje lahko ponudili kandidatom iz 'rezervne liste'. 

 

UO je razpravljal o uspešnosti naših članov pri prijavah za FEBS financiranje različnih dejavnosti 

(npr. delavnice ipd). D. Rozman, ki ima izkušnje v FEBS Advanced Courses Committee je namreč 

opozorila, da način prijave pomembno vpliva na njen uspeh. Zato bomo predlagali, da bi članici v 

FEBS komisijah (D. Rozman, K. Gruden) članstvu ob primernem dogodku (npr. skupščina, 

Biomolekularec.si) našemu članstvu predstavili katere so tiste prednosti in slabosti, ki odločajo o 

uspešnosti določenih prijav. 

 

UO je razpravljal o tem, da bi 21. 9. 2016 društvo organiziralo srečanje na temo problematike 

financiranja znanosti. Za uspešno organizacijo je potrebna primerna udeležba članstva. Zato bo tajnik 

pozval člane društva, da sporočijo ali bi se bili pripravljeni udeležiti takšnega dogodka. Glede na 

odziv se bo UO odločil ali se dogodek organizira.   

 

Naslednja seja bo predvidoma konec avgusta. Člani UO se bodo o terminu uskladili po 15. 8.  

 
 

Ljubljana, 2. 6. 2016 

 

Zapisal Marko Goličnik 


