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

7. 9. 2018 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 68. seje; 

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2018; 

3) Poročilo skupščine FEBS 2018; 

4) Priprave na skupščino SBD 2018;  

5) Sprejem novih članov; 

6) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 68. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 68. seje, ki je potekala 14. 5. 2018. 

 

Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2018 

 

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

letu 2018 prispelo 7 kandidatur: 2 kandidaturi za Lapanjetovo nagrado, 3 kandidature za Lapanjetovo 

priznanje in 2 kandidaturi za Lapanjetovo plaketo. UO SBD je potrdil predlog Odbora za društvena 

priznanja in s tem bodo v letu 2018 podeljena naslednja priznanja: 

 

• Lapanjetova nagrada: prof. dr. Gregor Anderluh 

• Lapanjetovo priznanje: dr. Jelka Pohar 

• Lapanjetovo priznanje: dr. Matej Vizovišek 

• Lapanjetova plaketa: prof. dr. Marko Goličnik 

• Lapanjetova plaketa: doc. dr. Aleš Berlec 

 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD v četrtek, 27. 9. 2018 na 

Fakulteti za farmacijo UL. Obrazložitve za prejem nagrad bodo pripravili predlagatelji nagrajencev 

in jih posredovali tajniku društva, da jih bo na predstavitvi posredoval predsedniku Odbora za 

društvena priznanja, ki bo le ta prebral. 

 

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

na podelitev, da predstavijo svoje delo (25 min Lapanjetova nagrada, 15 min Lapanjetovo priznanje). 

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 2018 objavil na spletni strani SBD in sporočil preko 

seznama e-naslovov članov SBD.    

 

Ad. 3: Poročilo skupščine FEBS 2018 

 

Predsednik društva je UO seznanil s potekom volilne skupščine FEBS v Pragi. Kandidaturi doc. dr. 

Aleša Berleca 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) sta bili uspešni. Slovenska kandidata bosta zasedla svoji poziciji v začetku leta 2019 in 

takrat bomo imeli tri slovenske predstavnike v delovnih skupinah FEBSa.  

Tajnik bo informacijo o FEBS2020 (logo, plakat in videospot) objavil na spletni strani SBD. 

 

 

Ad. 4: Priprave na skupščino SBD 2018 

 

UO je razpravljal o pripravah na skupščino SBD, ki bo 27. 9. 2018 na Fakulteti za farmacijo. UO 

mora do začetka skupščine pripraviti gradivo za volilno skupščino. Tajnik bo pripravil poročilo o 

delu od zadnje skupščine, načrt dela za leto 2019 bo pripravil predsednik, 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 predsednika 

Terminološke komisije in Komisije za izobraževanje, da pripravita poročila o delu. Delovno 

predsedstvo skupščine sestavljata predsednik in zapisnikar. Za delovnega predsednika skupščine se 

predlaga prof. dr. Blaž Cigić, za zapisnikarja prof. dr. Aljoša Bavec. Do začetka skupščine bo UO 

določil še dva overitelja zapisnika. 

 

Predlog začetka skupščine je 16:30. Naj pa se ta ura uskladi s programom srečanja Biomolekularec 

2018. 

 

Članstvo SBD se bo o poteku skupščine obvestilo po e-listi in preko spletne strani. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Emanuela Senjor (IJS) 

• Janja Kocjan (KI) 

• Tijana Markovič (FFA UL) 

• Veronika Cencen (BF UL) 

• Arne Praznik (KI) 

• Katja Leben (KI)Jasmina Tušar (CO BIK) 

• Ana Dolinar (MF UL) 

• Krištof Bozovičar (FFA UL) 

• Špela Pikl (BF UL) 

 

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 

 

Tajnik društva ponovno pozove prejemnike štipendij, da po vrnitvi iz srečanja posredujejo ustrezne 

podatke blagajniku društva za refundacijo sredstev. 

 

Blagajnika društva se pozove, da  izda naročilnico za tiskanje diplom nagrajencem. 

 

Predlog UO SBD, o uspešni nominaciji prof. dr. Jernej Ule kot FEBS nacionalnega predavatelja na 

srečanju FEBS 3+ v Siofoku, naj se omeni v končnem poročilu delovanja društva. 

 



UO poziva organizatorje srečanja Biomolekularec 2018, da naj čim prej objavijo program srečanja 

na spletni strani in ga posredujejo organizatorjem srečanja Festival znanosti. Predsednik društva se 

pozove, da posreduje promocijski videospot FEBS 2020 organizacijskemu odboru  Biomolekularca 

2018. 

 

Iz strani FEBS je prišla pobuda, da UO SBD posreduje ime predstavnika, ki bo skrbel za urejanje 

spletnih strani in objavo obvestil o aktivnostih SBD na platformi FEBS Network. Rok 1. oktober 

2018. 

 

UO SBD oblikuje pobudo, da se  14. srečanje SBD organizira skupaj s srečanjem FEBS 3+ v Srbiji 

leta 2021. Skupščina SBD pa naj se organizira kasneje v Ljubljani. 

 

UO SBD ugotavlja, da v letošnjem letu praznujemo 35. letnico ustanovitve SBD. 

 

Ljubljana, 11. 9. 2018 

Zapisal Aljoša Bavec 


