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

16. 11. 2016 

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

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 59. seje;  

2) Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD;  

3) Formiranje Izvršnega odbora za pripravo kandidature kongresa FEBS 2020;  

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 59. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 59. seje, ki je potekala 1. 9. 2016. 

 

Ad. 2: Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD 
 

UO je pregledal zapisnik in sklepe redne letne skupščine SBD v letu 2016. Iz zapisnika je razvidno, 

da na skupščini ni bilo večjih odstopanj glede dnevnega reda in sklepov kot v prejšnjih letih. Edina 

razlika je bila v sprejetju novega predloga glede višine denarne pomoči, ki jo društvo nameni za 

organizacijo srečanj in delavnic.  

UO je sklenil, da bo v bodoče pri pripravi razpisov upošteval sklep skupščine, da se za omenjeni 

namen v prihodnjem letu nameni 1500€. 

 

Ad. 3: Formiranje izvršnega odbora za pripravo kandidature kongresa FEBS 2020;  

 

Predsednik SBD je UO seznanil s tem, da so z njim navezali stik predstavniki stanovskega društva iz 

Hrvaške, če bi SBD bilo pripravljeno prevzeti organizacijo FEBS kongresa v letu 2020 v Ljubljani. 

O tem je posledično tajnik po e-pošti obvestil članstvo SBD in člane prosil, da podajo svoje mnenje o 

organizaciji omenjenega dogodka. Odziv članstva SBD je bil pozitiven. Zato je predsednik 

vzpostavil stik z odgovorno osebo na FEBSu (FEBS Congress Counsellor  

Prof. Miguel A. De la Rosa) in pridobil potrebne informacije o pripravi kandidature za organizacijo 

FEBS kongresa v Ljubljani. Pri organizaciji bi sodelovali tudi kolegi iz Hrvaške (npr. organizacija 

Youth Scientists' Foruma v Opatiji), a se bo o tem kako bo sodelovanje pravno-formalno potekalo 

razpravljalo na skupnem srečanju s predstavniki iz Hrvaške. 

Predsednik društva je že pridobil ustrezno dokumentacijo za pripravo kandidature in informacije o 

finančnih vložkih FEBSa. Prav tako je stopil v stik s predstavniki dveh kongresnih centrov 

(Cankarjev dom (CD) in Gospodarsko razstavišče(GR)), da so mu podali informacije o kapacitetah, 

pripravi ponudb ipd. UO se je strinjal, da je za tehnično izvedbo tako velikega srečanja potrebno 

pridobiti pomoč PCO (professional conference organiser). CD nudi svoj lastni PCO, v primeru 

uporabe GR pa bi morali iskati zunanji PCO. 

UO je sklenil, da se za pripravo kandidature za FEBS kongres formira izvršni odbor v katerem bodo 

člani SBD iz različnih raziskovalnih ustanov: Aleš Berlec (IJS), Marko Goličnik (MF UL), Marko 

Dolinar (FKKT UL), Nataša Poklar Ulrih (BF UL), Roman Jerala (KI), Boris Turk (IJS), Damjana 

Rozman (MF UL), Maja Rupnik (MF UM), Kristina Gruden (NIB). V izvršnem odboru bodo 

sodelovale tudi tri predstavnice iz Hrvaške Jerka Dumić, Zrinka Kovarik in Maja Katalinić. 

Omenjeni izvršni odbor se bo prvič sestal na sestanku 23. 11. 2017. 

 



V primeru uspešne kandidature in potrditve Ljubljane kot lokacije za organizacijo FEBS kongresa v 

letu 2020 se bosta za namen organizacije kongresa v jeseni 2017 ustanovila še Organizacijski in 

Programski odbor. 

 

Ad. 4: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Dr. Manuela Čitar (BF UL) 

 Tanja Jakoš (FFA UL) 

 Mirjana Malnar (IJS) 

 Tihomir Anžur (BF UL) 

 

UO je sklenil, da se kandidatura odobri vsem kandidatom. Z dnem seje imenovani postanejo člani 

SBD. Tajnik jih bo obvestil o članstvu in njihove e-naslove dodal na SBD listo. 

 

Ad. 5: Razno 

 

UO se je na kratko seznanil s pripravami 12. srečanja SBD, ki bo potekalo od 20.-23. septembra 

2017 na Bledu. Spletna stran srečanja bo odprta v drugi polovici decembra, ko bodo organizatorji 

odposlali tudi 1. obvestilo. Na srečanju bo potekala tudi FEBS3+ sekcija v kateri bodo predavali 

stanovski kolegi iz Hrvaške, Madžarske in Srbije, vodil pa jo bo predsednik SBD. Zato bo 

predsednik društva po 1. obvestilu o srečanju obvestil predsednike biokemijskih društev iz 

omenjenih držav in jih uradno povabil, da predlagajo predavatelje ter na srečanje povabijo svoje 

članstvo. 

Predsednik društva bo tudi v stiku s prof. Pačesom, ki je že obljubil obisk na srečanju SBD v letu 

2017. 

 

UO je razpravljal tudi o tem ali bo društvo v letu 2017 preseglo finančne prihodke v tolikšni meri, da 

bi še moralo ostati davčni zavezanec. Obveljalo je mnenje, da ni pričakovati tolikšnih finančnih 

prihodkov. Zato lahko blagajnik društva sproži postopek, da SBD ne ostane več davčni zavezanec.  

 

Naslednja seja bo predvidoma januarja prihodnje leto. Člani UO se bodo o terminu še uskladili.  

 
 

Ljubljana, 2. 12. 2016 

 

Zapisal Marko Goličnik 


