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

1. 9. 2016 

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

Brigita Lenarčič se seje ni mogla udeležiti. 

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 58. seje;  

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvene nagrade o nagrejencih za leto 2016;  

3) Seznanitev s pripravo/potekom FEBS skupščine;  

4) Priprave na dogodek Biomolekularec.si in letno skupščino SBD;  

5) Sprejem novih članov; 

6) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 58. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 58. seje, ki je potekala 31. 5. 2016. 

 

Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvene nagrade o nagrejencih za leto 2016  
 

UO se je seznanil s predlogom Odbora za društvena priznanja. Odbor se je v zvezi s podelitvijo 

priznanj Slovenskega biokemijskega društva že drugo leto zapored odločal korespondenčno 

(prihodnje leto se pravočasno obvesti predsednico odbora, da si člani pravočasno določijo termin na 

katerem bodo lahko razpravljali o izboru nagrajencev).  

Na razpis za društvena priznanja je v letu 2016 prispelo 7 kandidatur: 3 kandidature za Lapanjetovo 

nagrado, 3 kandidature za Lapanjetovo priznanje in 1 kandidatura za Lapanjetovo plaketo. UO SBD 

je potrdil predlog Odbora za društvena priznanja in s tem bodo v letu 2016 podeljena naslednja 

priznanja: 

 

 Lapanjetova nagrada: prof. dr. Peter Maček 

 Lapanjetovo priznanje: dr. Mojca Mattiazzi Ušaj 

 Lapanjetova plaketa: prof. dr. Marija Žakelj Mavrič 

 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD, ki bo potekala v okviru 

dogodka Biomolekularec.si v četrtek, 22. 9. 2016, na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Obrazložitve 

za prejem nagrad bo pripravil tajnik društva in jih posredoval članu Odbora za društvene nagrade, ki 

bo nagrajence ob podelitvi tudi predstavil.  

Vse nagrajence bo tajnik SBD preko e-pošte pisno obvestil o prejemu priznanj. Ob tem se jih povabi 

na podelitev. Prof. dr. Mačka in dr. Mattiazi Ušaj se povabi, da predstavita svoje delo. Predlagatelje 

kandidatov, ki niso prejeli priznanj, se prav tako po e-pošti obvesti o predlogu Odbora za društvena 

priznanja.  

Tajnik bo novico o dobitnikih nagrad v letu 2016 objavil na spletni strani SBD in sporočil preko 

seznama e-naslovov članov SBD.    

 

Ad. 3: Seznanitev s pripravo/potekom FEBS skupščine  

 

Predsednik društva je UO seznanil s potekom FEBS Council Meetinga. FEBS skupščina bo v letu 

2017 namesto na odpovedanem FEBS kongresu (Turčija) potekala v Münchnu (Nemčija). Zaradi 

izrednih razmer se predsedniku društva ponovno financira nakup letalske karte za udeležbo na 

skupščini. Na skupščini se bodo volili tudi novi člani komisij in odborov FEBS na katerih so se 



izpraznila mesta zaradi potečenih mandatov dosedanjih članov. Slovensko biokemijsko društvo je v 

odbore oz. komisije v letu 2016 predlagalo naslednje člane: prof. ddr. Borisa Turka v FEBS 

Publication Committee, prof. dr. Marka Dolinarja za člana FEBS Science & Society Committee in 

prof. dr. Blaža Cigića v FEBS Education Committe. 

 

Ad. 4: Priprave na dogodek Biomolekularec.si in letno skupščino SBD 

 

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

fakulteti v Ljubljani. Organizatorje se ob tej priložnosti pozove, da bi o dogodku tudi obvestili 

medije (npr. STA). UO mora do dogodka predvsem pripraviti gradivo za skupščino. Tajnik bo 

pripravil poročilo o preteklem delu in načrt dela za leto 2017. Oba dokumenta bo posredoval 

predsedniku društva, blagajnik pa bo pripravil finančno poročilo. Ko bodo poročila pripravljena, jih 

bo tajnik posredoval Nadzornemu odboru SBD. Pozval pa bo tudi vse ostale predsednike društvenih 

komisij, da pripravijo poročila o delu. Članstvo SBD se bo o poteku skupščine obvestilo po e-listi in 

preko spletne strani. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

UO o sprejemu novih članov ni odločal, ker do seje ni na naslov SBD prispela nobena prijavnica. 

 

Ad. 6: Razno 

 

Predsednik društva je poročal o udeležbi na srečanju Hrvaškega društva za biokemijo in molekularno 

biologijo v Splitu. Tam je sodeloval na sekciji FEBS3+.  

UO je na kratko razpravljal še o pripravah na 12. srečanje SBD, ki bo potekalo v letu 2017. Člani UO  

so se strinjali, da bi v okviru srečanja pripravili sekcijo FEBS3+ na katero bi povabili tudi sekretarja 

FEBS prof. Pačesa. V zvezi s pripravo srečanja SBD je predsednik seznanil UO še z idejo prof. 

Roglja, da bi se srečanje morda organiziralo skupaj s srečanjem SINAPSA, ki ga organizira 

Slovensko društvo za nevroznanosti. Člani UO so se strinjali, da naj se o tej možnosti izjasnita 

Znanstveni in Organizacijski odbor srečanja. 

 

Naslednja seja bo predvidoma novembra. Člani UO se bodo o terminu še uskladili.  

 
 

Ljubljana, 5. 9. 2016 

 

Zapisal Marko Goličnik 


