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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 69. seje; 

2) Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD; 

3) Pregled priprav na kongres FEBS 2020; 

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 69. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 69. seje, ki je potekala 7. 9. 2018. 

 

Ad. 2: Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD 

 

UO je pregledal zapisnik in sklepe letne skupščine SBD 2018. V zvezi s pobudo UO SBD, da se  14. 

srečanje SBD organizira skupaj s srečanjem FEBS 3+ v Srbiji leta 2021, UO predlaga, da se o tej 

pobudi vpraša članstvo na redni skupščini društva 2019. 

 

 

Ad. 3: Pregled priprav na kongres FEBS 2020 

 

Predsednik društva je UO seznanil s potekom priprav na kongres FEBS 2020. Predsednik poroča, da 

so bila poslana vabila plenarnim predavateljem. Predsednik poroča, da bodo do sredine decembra 

2018 oblikovane vse sekcije. V primeru, da ne, bodo v OO FEBS 2020 predlagali zamenjavo 

koordinatorjev tistih sekcij, ki niso dokončno oblikovane. V končnem letnem poročilu za FEBS mora 

biti jasno opredeljeno, da so sekcije formirane. V začetku meseca decembra 2018 se načrtuje 

sestanek z Dekonom, kjer bo potrebno določiti tajnika s strani Dekona. Predsednik poroča o 

dogodku, ki se bo odvijal leta 2020 v Trstu, na katerem bo par tisoč udeležencev. To pa pomeni, da 

bo to velik pritisk na stanje rezervacij hotelov v Ljubljani za čas srečanja. Predsednik poroča, da je v 

teku končna grafična podoba srečanja in postavitev spletne strani, ki bo zaživela v juliju 2019. 

Gradiva z grafično podobo srečanja bo tajnik objavil na spletni strani SBD, predsednik društva pa 

mu gradiva posreduje. 

 

Naslednje leto bo kongres FEBS v Krakovu na katerem se bo promoviral FEBS 2020 v Ljubljani. 

UO SBD sklene, da tajnik obvesti članstvo, da se bolj množično prijavijo na kongres FEBS 2019 in 

na 19. Young Scientific Forum. Obvestilo o kongresu FEBS 2019 pošlje tajnik društva članstvu 

skupaj z novoletnim voščilom po e-listi. Tajnik društva na spletni strani objavi novico o kongresu 

FEBS 2019. 

 

  

 

 

  

 



Ad. 4: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Urška Čepin (Biosistemika doo) 

 Marija Holcar (MF UL) 

 Boštjan Petrič (MF UL) 

 Kity Požek (FKKT UL) 

 Ilja Gasan Osojnik Črnivec (BF UL) 

 Anja Porenta (IJS) 

 Jure Laboda (IJS) 

 

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. 5: Razno 

 

UO SBD je sklenil, da se v besedilu razpisa za denarno pomoč pri organizaciji srečanj med 

obveznosti prejemnika denarne pomoči dopiše, da prejemnik pošlje uradno vabilo SBD 

(predsedniku) o kraju in času organizacije dogodka. Dodatek besedila razpisa bo pripravil blagajnik 

društva. 

 

UO SBD je sklenil, da se v besedilu razpisa za priznanja SBD dopiše, da prejemniki nagrad obvezno 

predstavijo svoje delo na redni skupščini društva. Dodatek besedila razpisa bo pripravil tajnik 

društva. 

 

Dr. Aleša Berleca se pozove, da pošlje visokoločljivostni logo društva, ki ga tajnik društva posreduje 

OO 13. srečanja SBD. 

 

UO SBD se strinja, da se na FEBS posreduje ime predstavnice SBD dr. Katje Goričar, ki bo na 

platformi FEBS Network urejala spletne strani in objavo obvestil o aktivnostih SBD. Tajnik društva 

bo posredoval ustrezne podatke o Dr. Katji Goričar Carolyn Elliss iz FEBSa. Dr. Katja Goričar bo 

tudi članica Multimedijske komisije. 

 

UO SBD se strinja, da bosta članici Multimedijske komisije dr. Ana Mitrović in Emanuela Senjor, ki 

bosta pripravili FB stran SBD.  

 

Tajnik društva povabi vse tri članice Multimedijske komisijo na prvo sejo v januarju 2019. 

 

UO SBD se strinja, da društvo lahko sodeluje kot partner pri različnih projektih (npr. ŠipK). 

 

UO SBD se strinja, da se v evidenčni list kandidata za članstvo dopiše tekst, ki SBD dovoljuje 

uporabo osebnih podatkov člana. Tajnik društva pripravi nov evidenčni list in ga objavi na spletu. 

 

Tajnik društva po e-listi obvesti članstvo o zakonu o varovanju osebnih podatkov in pripravi izjavo, 

ki jo posreduje članstvu v podpis. V primeru, da se član s izjavo ne strinja se člana izloči iz e-liste. 

  



V mesecu aprilu, 5. in 6., se načrtuje sestanek Ambasadorjev izobraževanja v okviru Komisije za 

izobraževanje FEBS v mestu Tbilisi v Gruziji. UO SBD se strinja, da se srečanja udeleži tajnik 

društva Aljoša Bavec. Društvo mu bo krilo potne stroške, FEBS pa mu krije stroške bivanja (hotela).         

                                                                                                                                                       

  

Tajnik društva pozove članstvo, da plačajo članarino za leto 2019. 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma 17. ali 18. 1 2019. 

 

Ljubljana, 6. 12. 2018 

Zapisal Aljoša Bavec 


