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

11. 1. 2017 

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

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 60. seje;  

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

3) Razpis za Lapanjetove nagrade 2017;  

4) Priprava poročil društva;  

5) FEBS Education Ambassadors 2017 (Paris); 

6) Pregled priprav za kandidaturo FEBS kongresa 2020; 

7) Višina članarine za leto 2017; 

8) Sprejem novih članov SBD;   

9) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 60. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 60. seje, ki je potekala 19. 11. 2016. 

 

Ad. 2: Razpis štipendij mlajšim članom SBD in finančna podpora za organizacijo srečanja;  

 

UO se je odločil, da v letu 2017 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. 2017. 

UO se je odločil, da bo tudi v letu 2017 financiral organizacijo srečanj na ozemlju R Slovenije, ki jih 

bodo organizirali člani društva. Za ta namen bo društvo namenilo 1500€. Rok za prijavo na ta razpis 

je prav tako 28. 2. 2017. 

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. 

UO je sklenil, da bo tajnik ob obvestilu prejemnikov štipendij slednjim dal navodila kako morajo ob 

koncu srečanja, ki so se ga udeležili, napisati poročilo in priskrbeti dokazila o udeležbi.     

 

Ad. 3: Razpis za Lapanjetove nagrade 2017 

 

UO bo tudi v letu 2017 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. 2017. 

UO je sklenil, da bo o možnosti, da bi na razpisu oddali predloge v imenu UO društva podrobneje 

razpravljali na naslednji seji. Za Lapanjetovo plaketo bi lahko predlagali prof. dr. Metko Renko.  

V zvezi z Lapanjetovimi nagradami je UO sprejel tudi sklep, da se po koncu razpisa pozove 

predsednika Odbora za društvene nagrade, da zagotovo skliče sestanek na katerem bodo lahko člani 

tega odbora razpravljali o prijavljenih kandidatih in tako pripravili izbor za nagrade. 

 

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 2016 ter načrt dela za leto 2017. Finančno poročilo bo 

skupaj z računovodskim servisom pripravil blagajnik društva.  

Najprej bo tajnik pripravil vsebinsko poročilo in načrt dela ter ju posredoval predsedniku in 

blagajniku društva, da se lahko na osnovi tega pripravi še finančno poročilo. 



Ad. 5: FEBS Education Ambassadors 2017 (Paris); 

 

UO je sklenil, da se tudi v letu 2017 na 2. srečanje FEBS Education Ambassadors (Paris, 7.-8. 4. 

2017) delegira prof. Aljoša Bavca, ki je zastopal društvo že v letu 2016 v Pragi. Prof. Bavec dobiva 

gradiva in vabila za sodelovanje v aktivnostih te FEBS iniciative, zato se ga pozove, da pri tem 

aktivno zastopa naše društvo. Društvo mu bo krilo potne stroške, FEBS pa mu krije stroške bivanja 

(hotela).         

 

Ad. 6: Pregled priprav za kandidaturo FEBS kongresa 2020;  

 

Predsednik društva je UO seznanil s pripravo kandidature za organizacijo FEBS kongresa v letu 

2020. Društvo bo kandidaturo pripravilo v sodelovanju s hrvaškim stanovskim društvom. Sedaj je 

ustanovljen Izvršni odbor (IO) za pripravo kandidature, ki se je sestal že na dveh sejah. Pred 2. sejo 

so si nekateri od članov IO ogledali dve možni lokaciji (Cankarjev dom in Gospodarsko razstavišče), 

na 2. seji pa je padla odločitev, da bo društvo kandidiralo za organizacijo FEBS kongresa v letu 2020 

z lokacijo Gospodarskega razstavišča. Do naslednje seje IO morajo člani predlagati sekcije, ki bi se 

organizirale ne FEBS kongresu 2020, in pridobiti pisma podpore (predsednik SAZU, rektor UL, 

župan Ljubljane itd).  

Predsednik društva je v kontaktu tudi s tremi izvajalci PCO (professional congress organizer) storitev 

(Dehon (Turčija), LD (Belgija) in Kenes (Izrael)). Ko bodo posredovane ponudbe vseh treh tehničnih 

organizatorjev, bo predstavil najboljšo ponudbo in jih povabil k sodelovanju. 

Do konca marca je potrebno skupaj s PCO pripraviti celotno dokumentacijo za kandidaturo in jo 

posredovati FEBS.   

 

Ad. 7: Višina članarine za leto 2017 

 

UO je potrdil sklep skupščine društva, da višina članarine v letu 2017 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: 

 

 Kristina Marton (BF UL) 

 Dr. Ajasja Ljubetič (KI) 

 Katarina Šimunović (BF UL) 

 

Katarina Šimunović, ki ni državljanka R Slovenije, je k evidenčnemu listu dodala še dve priporočilni 

pismi članov SBD. 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 potekom priprav 12. srečanja SBD (Bled, 20.-23. 9. 2017) in razpravljal o 

stroških, ki jih morajo pokriti organizatorji vabljenim predavateljem in povabljenemu 

sekretarju FEBS dr. Pačesu. Organizatorji se bodo držali društvenega pravilnika o 

organizaciji srečanj; tj. dohodki/odhodki se nakazujejo z društvenega računa, vabljeni 

predavatelji ter člani OO in ZO so oproščeni kotizacije, vabljenim predavateljem iz tujine 



(vključno FEBS3+ sekcija) se krijejo stroški bivanja, ne pa vožnje. Dr. Pačesu se ponudi 

bivanje na Bledu, ne pa potnih stroškov. 

 

b) UO je razpravljal o ideji, da se bo za mlajše člane društva (doktorski študenti + 1 leto po 

doktoratu) organizirala in plačala delavnica o vizualnem komuniciranju v znanosti. O tem 

kdaj bi bilo mogoče organizirati delavnico ter kako o tem dogodku obvestiti članstvo in 

napraviti izbor (do 14 udeležencev) bo UO podrobneje razpravljal na svoji naslednji redni 

seji, ki bo potekala v mesecu marcu.   

 

 

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, 17. 1. 2017 

Zapisal Marko Goličnik 


