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

9. 3. 2017 

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

Brigita Lenarčič se zaradi obveznosti ni mogla udeležiti seje.  

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 61. seje UO;  

2) Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD;  

3) Poročila društva za MIZŠ;  

4) Možni predlogi UO za društvene nagrade; 

5) Pregled priprav na kandidaturo za FEBS2020 kongres; 

6) Sprejem novih članov; 

7) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 61. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 61. seje, ki je potekala 11. 1. 2017. 

 

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 le 6 

prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO ugotovil, da vsi prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za 

štipendije za mlajše člane društva. Zato je UO sklenil, da se štipendije podeli naslednjim kolegicam 

in kolegom: Matej Vizovišek (IJS), Katarina Hočevar (IJS), Andreja Šink (KI), Petra Sušjan (KI), 

Tea Lenarčič (KI) in Miha Modic (Helmholtz Zentrum, München).  

 

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

tri prijave za organizacijo: SYMPOSIUM&WORKSHOP Skeletal muscle research – from cell to 

human 2017 (Ljubljana, 28.-30. 5. 2017), BioOrigami 2017 (Ljubljana, 21.-23. 6. 2017) in 

Implementation of microreactor technology in biotechnology – IMTB 2017 (Bled, 23.-26. 4. 2017). 

UO je sklenil, da bo društvo v letu 2017 finančno podprlo organizacijo vseh treh srečanj v enaki 

višini 500€. 

 

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, da sta poročilo o delu v preteklem letu in načrt dela za leto 2017 sestavljena. 

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

finančnega 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: Možni predlogi UO za društvene nagrade  

 

UO je razpravljal o tem, da bi morda tudi v letu 2017 predlagali kakšnega kandidata za društvena 

priznanja. Člani so se strinjali, da je v preteklem letu bilo na razpis prijavljenih kar precej kandidatur 

za Lapanjetove nagrade in priznanja. Zato UO v letu 2017 ne namerava prijaviti kandidata za 

http://ibk.mf.uni-lj.si/genmed2016


Lapanjetovo nagrado, se pa neformalno ponovno pozove tudi lanske prijavitelje, da bi se tudi v letu 

2017 odzvali na razpis. UO se je strinjal, da bi v letu 2017 oddali le predlog oz. prijavo prof. dr. 

Metke Renko za Lapanjetovo plaketo. 

UO je sprejel tudi sklep, da se po roku za prijavo na razpis za društvena priznanja, pozove 

predsednico Odbora za društvena priznanja, da izbor nagrajencev ne poteka dopisno, kot je bilo 

izvedeno v preteklem letu.  

 

Ad. 5: Pregled priprav na kandidaturo za FEBS 2020 kongres 

 

UO se je seznanil z dosedanjimi pripravami za kandidaturo za organizacijo FEBS kongresa (v 

soorganizaciji s stanovkim društvom iz Hrvaške – HDBMB), ki bi potekal leta 2020 v Ljubljani. Za 

pripravo ponudbe in pomoč pri tehnični izvedbi kongresa se je izbralo družbo Dekon. Zato je UO 

sklenil, da lahko predsednik društva prof. J. Kos z družbo Dekon podpiše memorandum o 

sodelovanju, ki bo urejal odnose med družbo in SBD do odločitve FEBS skupščine o lokaciji FEBS 

kongresa v letu 2020. Če bo na jesenski skupščini FEBS za izvedbo kongresa izbrana lokacija 

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, se bo z družbo Dekon sklenila pogodba, ki bo urejala pravno-

formalne obveznosti obeh partnerjev (SBD in Dekon). Pred podpisom pogodbe se bo slednja dala v 

pregled ustreznemu odvetniku. 

 

Ad. 6: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Ivana Jovčevska (MF UL, članstvo ji je bilo odobreno že na dopisni seji UO 28. 2. 2017) 

 Lucija Slemc (BF UL) 

 Miha Bahun (BF UL) 

 Eva Jarc (IJS) 

 Taja Železnik (MF UL) 

 Vesna Kokondoska Grgič (Lek Sandoz) 

 

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. 7: Razno 
 

a) UO se je seznanil z informacijo, da stanovski kolegi iz Madžarske nameravajo v letu 2018 

pripraviti FEBS3+ srečanje.  

 

b) UO se je seznanil s potekom priprav 12. srečanja SBD, ki bo jeseni potekalo na Bledu. Razprava 

je tekla predvsem v smeri tehnično-operativnih stvari, ki zadevajo društvo; tj. izdaja računov, 

podpisovanje pogodb etc. Na srečanju bo potekala tudi volilna skupščina. Zato bo potrebno do 

naslednje redne seje v mesecu maju pregledati stanje v društvenih organih in pripraviti predloge za 

nove člane. Tajnik bo preveril v Pravilniku o delovanju društva v kakšni obliki se izvedejo volitve 

predsednika, članov UO in ostalih društvenih organov. 

 

c) UO je sprejel sklep, da društvo organizira delavnico o komunikaciji v znanosti. Delavnica bo 

odprta za mlajše člane SBD, ki so doktorski oz. podoktorski (3 leta po doktoratu) študenti. Študenti 

morajo ob prijavi priložiti priporočilo vodje raziskovalnega programa oz. predstojnika inštitucije kjer 

raziskujejo. Tajnik bo pozval članstvo, da se lahko prijavijo na izbran e-naslov. Prostih mest za 



delavnico je 16. Delavnice se bo lahko udeležilo prvih 16 prijavljenih študentov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje.  

  

 

 

Naslednja seja bo predvidoma konec maja (24. 5). Člani UO se bodo o dokončnem terminu 

dogovorili v začetku meseca maja. 

 
 

Ljubljana, 23. 3. 2017 

 

Zapisal Marko Goličnik 


