
67. seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 

12. 3. 2018 

 

Prisotni: Janko Kos, Nataša Poklar Ulrih, Brigita Lenarčič, Aljoša Bavec, Ajda Taler-Verčič 

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 66. seje;  

2) Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD;  

3) Poročila društva za MIZŠ;  

4) Možni predlogi UO za društvene nagrade; 

5) Sprejem novih članov; 

6) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 66. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 66. seje, ki je potekala 9. 1. 2018. 

 

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 22 

prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije za leto 2018 podeli naslednjim 

kolegicam in kolegom: Marina Klemenčič (FKKT, UL), Eva Jarc (IJS), Mateja Prunk (IJS), Sara 

Drmota (FKKT UL), Ana Mitrović (IJS), Michael Špacapan, (BF UL), Sara Radenšek (MF UL), 

Tamara Knific (MF UL), Kaja Blagotinšek (MF UL) in Marko Šnajder (BF UL). 

 

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R Slovenije sta prispeli 

dve prijavi za organizacijo: Mechanobiology of cells and tissues in health and disease (Postojna, 13.-

15. 6. 2018) in Ortomolekularna prehrana (Ljubljana, 24.-28. 9. 2018). UO je sklenil, da bo društvo v 

letu 2018 finančno podprlo organizacijo obeh srečanj v enaki višini 750 €. 

 

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 letu 2017 in načrt dela za leto 2018 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 v letu 2018 predlagali kakšnega kandidata za društvena priznanja. UO 

v letu 2018 ne namerava prijaviti kandidata za Lapanjetovo nagrado. UO se je strinjal, da bi v letu 

2018 oddali prijavo prof. dr. Marka Goličnika in doc. dr. Aleša Brleca za Lapanjetovo plaketo. 

 

 

  



Ad. 5: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Maša Rutar (VT UL) 

 Aleksandra Šakanović (KI) 

 Anastasija Panevska (BF UL) 

 Eva  Kočar (BF UL) 

 Tilen Sever (BF UL) 

 Anja Pavlin (BF UL) 

 Tjaša Košir (BF UL) 

 Martina Štampar (NIB) 

 Cene Skubic (MF UL) 

 Katarina Karničar (IJS) 

 Estera Meljak (KI) 

 

Aleksandra Šakanović in Anastasija Panevska, ki nista državljanki R Slovenije, sta k evidenčnemu 

listu dodali 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. 6: Razno 

 

a) UO je obravnaval pripravo organizacije Biomolekularec 2018, ki se letos planira organizirati 

konec septembra 2018 na Fakulteti za farmacijo. Ugotovil je, da se aktivnosti v zvezi s tem še niso 

začele. UO poziva letošnje organizatorje dogodka, da začnejo z aktivnostmi za izvedbo dogodka. 

 

b) UO je sklenil, da finančno podpre lektoriranje in pregled tekstov pri delu Terminološke komisije v 

višini 250€.  

 

c) Na pobudo UO, da se ustanovi Komisijo za multimedijo, so se prijavili trije člani SBD. Tajnik 

društva jih pozove, da pripravijo koncept delovanja te komisije in ga na naslednji seji UO tudi 

predstavijo. 

 

d) UO odbor je razpravljal o kandidaturi naših članov v delovne odbore FEBS. UO SBD bo 

nominiral dva člana in sicer prof. dr. Damjano Rozman v odbor za organizacijo delavnic in 

praktičnih tečajev (angl. Advanced Courses Committee) in doc. dr. Aleša Brleca v odbor za 

integracijo (angl. Working Group on Integration). 

 

e) UO odbor je razpravljal tudi o možnosti sodelovanja na generalni skupščini IUMBM, ki bo letos 

6. junija v Južni Koreji in ugotovil, da SBD ne bo imelo svojega predstavnika na generalni skupščini. 

 

f) UO se je seznanil z dosedanjimi pripravami v zvezi z organizacijo FEBS 2020 v Ljubljani. 

Trenutno je OO FEBS2020 v fazi evidentiranja plenarnih predavateljev. Naslednji korak je priprava 

programa FEBS2020. V začetku maja od 2.-.4.5. 2018 se načrtuje obisk predstavnikov FEBS v 

Ljubljani, kjer se bodo sezanili z  delom in napredkom pri organizaciji kongresa. Podjetje Dekon bo 

do takrat pripravilo grafične osnutke kongresa in prospekt za sponzorje. S podjetjem Dekon se 

načrtuje tudi sestanek v Pragi, kjer bo letos potekala generalna skupščina FEBS (7.-12. julij 2018). 

Sestanka se bosta na stroške podjetja Dekon udeležila dva naša člana Janko Kos in Aleš Berlec. 



g) UO poziva vse člane, da se registrirajo na kongres FEBS3+, ki bo 2.-5. septembra 2018 v Siofoku 

na Madžarskem. 

 

h) Blagajnik društva naredi formular za oprostitev davka oz. kako se nameni del dohodnine 

Slovenskemu biokemijskemu društvu. 

 

i) Blagajnik društva je seznanil UO, da je vezanim denarnim sredstvom potekel depozit. UO sklene, 

da se vezava depozita podaljša za 2 leti. 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v začetku maja.  

 

Ljubljana, 19. 3. 2018 

Zapisal Aljoša Bavec 


