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

14. 5. 2018 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 67. seje;  

2) Društvene nagrade; 

3) Volitve v komisije FEBS; 

4) Določitev seznama prejemnikov štipendij FEBS3+;  

5) Poročilo 3. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Zagreb, 2018); 

6) Finančno poročilo kongres Bled 2017; 

7) Sprejem novih članov; 

8) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 67. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 67. seje, ki je potekala 12. 3. 2018. 

 

Ad. 2: Društvene nagrade 

 

Tajnik društva je poročal, da do seje po e-pošti ni prišla na društveno spletišče nobena vloga za 

društvene nagrade. UO se je strinjal, da tajnik društva pošje opomnik preko SBD e-liste. 

 

Ad. 3: Volitve v komisije FEBS 

 

UO se je seznanil, da je tajnik na FEBS sekretariat poslal vlogo za kandidaturo doc. dr. Aleša Brleca 

v FEBS delovno skupino za integracijo (Working Group on Integration) in prof. dr. Damjano 

Rozman v odbor za organizacijo delavnic in praktičnih tečajev (Advanced Courses Committee). 

 

V imenu Slovenskega biokemijskega društva je bila izražena tudi podpora stanovski kolegici Ferhan 

Sagin iz Turškega biokemijskega društa za izvolitev v komisijo FEBS-a. 

 

Ad. 4: Določitev seznama prejemnikov štipendij FEBS3+ 

 

Na razpis za 10 štipendij in 10 kotizacij mlajšim članom društva za udeležbo na konferenci FEBS3+ 

je prispelo 11 prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije FEBS3+ podeli naslednjim 

kolegicam in kolegom: Miha Bahun (BF), Aljaž Gaber (FKKT), Tanja Jakoš (FFA), Bernarda Majc 

(NIB), Ana Mitrović (IJS), Peter Molek (FFA), Mateja Prunk (IJS), Robert Vidmar (IJS), Valerija 

Vezočnik (BF), Matej Vizovišek (IJS). Kotizacijo FEBS3+ pa se podeli Tini Plavec (FFA). 

 

Tajnik društva bo na spletnih straneh SBD objavil novico o prejemnikih štipendij in kotizacij 

članstvo društva o tem obvestil preko SBD e-liste. 

 

Ker je ostalo nepodeljenih devet kotizacij FEBS3+ se rok za prijavo podaljša do 31. maja. Tajnik 

pošlje opomnik preko SBD e-liste. 

 

 



Ad. 5: Poročilo 3. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Zagreb, 2018) 

 

Zadnjega srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja se je udeležil Aljoša Bavec iz MF UL. 

UO se je seznanil z njegovim poročilom iz katerega je bilo razbrati aktivnosti, ki se bodo pričele 

odvijati v okviru FEBS komisije za izobraževanje. Predstavljene so bile štiri delovne skupine v 

katere so se razporedili nacionalni ambasadorji. Prof. Bavec sodeluje v 4. skupini, in bo pripravil  2-3 

članke na temo virov izobraževanja, ki se bodo objavili na Izobraževalni platformi FEBS.  

 

Ad. 6: Finančno poročilo kongres Bled 2017 

 

UO se je sezanil s finančnim poročilom kongresa SBD na Bledu 2017. UO ugotavlja, da je bilanca 

organizacije kongresa pozitivna in sicer 292,14 evrov. 

 

Ad. 7: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Samo Zakotnik (študent FKKT) 

• Maja Meško (KI) 

• Katja Klun (NIB) 

• Tadej Markuš (AciesBio) 

• Martin Kavšček (AciesBio) 

 

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. 8: Razno 

 

a) UO je obravnaval prošnjo Mirjane Liović, da se znanstveno srečanje”Mechanobiology of cells and 

tissues in health and disease” premakne na 1. teden novembra 2018. UO se strinja s spremembo 

datuma in še naprej finančno podpira znanstveni dogodek. 

 

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

višini 250€ neto.  

 

c) Na pobudo UO, da se ustanovi Komisijo za multimedijo, je eden od članov SBD poslal koncept 

delovanja te komisije. Tajnik društva pozove člana, da na naslednji seji UO koncept delovanja tudi 

predstavi. 

 

d) SBD v mesecu maju organizira 151. in 152. društveno predavanje. Tajnik društva bo na spletnih 

straneh SBD objavil novico o predavanjih in članstvo društva o tem obvestil preko SBD e-liste. 

 

e) Predsednik društva je UO seznanil, da je bil enodnevni simpozij v skupni organizaciji SBD in 

HDBMB v Zagrebu s strokovnega kot tudi organizacijskega vidika zelo kvaliteten. 

 

f) Prof. Nataša Poklan seznani UO, da so plakati in ostali promocijski materiali za FEBS3+ poslani 

na raziskovalne inštitucije. UO poziva vse člane, da se registrirajo na kongres FEBS3+, ki bo 2.-5. 

septembra 2018 v Siofoku na Madžarskem. 

 



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

začetku maja od 2.-.4.5. 2018 so Ljubljano obiskali predstavniki FEBSa. Sezanili so se z  delom in 

napredkom pri organizaciji kongresa. OO FEBS2020 je pripravil znanstveni program in izbor 

plenarnih predavateljev. Podjetje Dekon je pripravilo grafične osnutke kongresa in prospekt za 

sponzorje. Na kongresu v Ljubljani se pričakuje cca 1800 udeležencev. 

 

 

Ljubljana, 17. 5. 2018 

Zapisal Aljoša Bavec 


