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

22. 8. 2017 

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

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 63. seje;  

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvene nagrade o nagrejencih za leto 2017;  

3) Seznanitev s pripravo/potekom FEBS skupščine;  

4) Priprave na 12. srečanje SBD in volilno skupščino SBD;  

5) Sprejem novih članov; 

6) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 63. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 63. seje, ki je potekala 25. 5. 2017. 

 

Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvene nagrade o nagrejencih za leto 2017  
 

UO se je seznanil s predlogom Odbora za društvena priznanja. Na razpis za društvena priznanja je v 

letu 2017 prispelo 7 kandidatur: 2 kandidaturi za Lapanjetovo nagrado, 4 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 2017 podeljena naslednja priznanja: 

 

 Lapanjetova nagrada: prof. dr. Boris Rogelj 

 Lapanjetovo priznanje: doc. dr. Anja Pišlar 

 Lapanjetova plaketa: prof. dr. Metka Renko 

 

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

12. srečanja SBD v četrtek, 21. 9. 2017, v hotelu Golf na Bledu. Obrazložitve za prejem nagrad bodo 

pripravili predlagatelji nagrajencev in jih posredovali tajniku društva, da jih bo na predstavitvi 

posredoval predsednici Odbora za društvena priznanja.  

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

na podelitev, da predstavijo 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 2017 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, ki bo v letu 2017 potekala na 

FEBS kongresu v Jeruzalemu (Izrael). FEBS srečanja se bo poleg predsednika društva udeležil tudi 

blagajnik društva (predsedniku stroške krije podjetje Dekon, blagajniku pa SBD). Skupaj bosta 

nabirala informacije o organizaciji in poteku FEBS kongresa ter razstavljalcih. Te vrste informacij 

bodo koristne v primeru, da se bo v letu 2020 v Ljubljani organiziral FEBS kongres.  

Predsednik društva bo na FEBS skupščini skupaj s predstavnikom podjetja Dekon predstavil 

kandidaturo SBD (v povezavi s HDBMB), da v letu 2020 prevzame organizacijo FEBS kongresa v 

Ljubljani. Na skupščini bo predstavljena kandidatura tudi v obliki tiskovnih in audio-vizualnih 

gradiv.    



Slovensko biokemijsko društvo je v FEBS odbore oz. komisije v letu 2017 predlagalo naslednjega 

člana: prof. ddr. Borisa Turka v FEBS Publication Committee. Podpora pri kandidaturi se je iskala 

inbila obljubljena s strani društev s katerimi smo v preteklosti skupaj že organizirali FEBS3+ 

srečanja. 

 

Ad. 4: Priprave na 12. srečanje SBD in volilno skupščino SBD 

 

UO je razpravljal o pripravah na 12. srečanje SBD, ki bo potekalo od 20. do 23. 9. 2017 v hotelu 

Golf na Bledu. UO mora do dogodka predvsem pripraviti gradivo za volilno skupščino. Tajnik bo 

pripravil poročilo o delu od zadnje skupščine, načrt dela za novo mandatno obdobje 2018-2021 bo v 

svoji ponovni kandidaturi predstavil dosedanji predsednik prof. J. Kos, finančno poročilo pa bo 

pripravil blagajnik. Ko bodo poročila pripravljena, jih bo tajnik posredoval Nadzornemu odboru 

SBD, da poda še svoje poročilo, ki bo tudi predstavljeno članstvu. 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.  

UO je tudi pripravil listo članov v vseh društvenih organih, ki se jih bo na skupščini volilo oz. 

potrdilo za mandatno obdobje 2018-2021. Predlagana lista bo posredovana članstvu SBD 14 dni pred 

skupščino. Predsednika društva se voli ločeno, a je po funkciji član UO in ga tudi vodi. 

 

Predlagana lista članov za mandatno obdobje 2018-2021: 

 

Upravni odbor: Nataša Poklar Ulrih (BF UL), Brigita Lenarčič (FKKT UL), Aljoša Bavec (MF UL), 

Ajda Taler Verčič (IJS) 

 

Nadzorni odbor: Damjana Rozman (MF UL), Igor Križaj (IJS), Blaž Cigić (BF UL) 

 

Častno razsodišče: Radovan Komel (MF UL), Veronika Abram (BF UL), Tamara Lah Turnšek 

(NIB) 

 

Disciplinska komisija: Tea Lanišnik Rižner (MF UL), Kristina Sepčić (BF UL), Iva Hafner 

Bratkovič (KI) 

 

Odbor za društvena priznanja: Peter Maček (BF UL), Kristina Gruden (NIB), Vita Dolžan (MF UL), 

Boris Turk (IJS) 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Evidenčni list kandidata za članstvo je poslala: 

 

 Dr. Suzana Vidic (MF UL) 

 

UO je sklenil, da se ji kandidatura odobri in z dnem seje postane članica SBD. Tajnik jo bo obvestil 

o članstvu in njen e-naslov dodal na SBD listo. 

 

Ad. 6: Razno 

 

Predsednik društva je poročal o usklajevanju z madžarskimi stanovskimi kolegi v zvezi s pripravami 

oz. kandidaturo za organizacijo FEBS3+ srečanja, ki bi se v letu 2018 organiziralo ob Blatnem jezeru 

na Madžarskem. 



Predsednik je UO seznanil s pobudo prof. dr. Vita Turka, da bi v letu 2018 pri Acti Chimici 

Slovenici izšla posebna izdaja posvečena preminulemu prof. dr. Igorju Kregarju. Uredniški odbor 

ACSi se je s tem strinjal in v letu 2018 bodo to posebno izdajo uredili V. Turk, B. Štrukelj in A. 

Berlec. 

UO je razpravljal, da bi se na skupščini pozvelo predvsem mlajše člane SBD, da podajo pobudo, če 

bi želeli sodelovati pri pripravi spletnih vsebin/omrežij preko katerih bi SBD bilo še bolj odprto in 

dostopno predvsem mladim članom, ki več uporabljajo novejše oblike IT. V ta namen bi se lahko 

ustanovila tudi posebna komisija (po zgledu terminološke in izobraževalne), ki bi delovala v tej 

smeri. 

 
 

Ljubljana, 24. 8. 2017 

 

 

Zapisal Marko Goličnik 


