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

17. 5. 2019 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 72. seje;  

2) Društvene nagrade; 

3) Volitve v komisije FEBS; 

4) Poročilo FEBS2020  

5) Poročilo 4. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Tbilisi, 2019); 

6) Sprejem novih članov; 

7) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 72. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 72. seje, ki je potekala 7. 3. 2019. 

 

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 pošlje opomnik preko SBD e-liste in FB. 

 

Ad. 3: Volitve v komisije FEBS 

 

UO se je strinjal, da se v imenu Slovenskega biokemijskega društva izrazi podpora stanovski 

kolegici Jerki Dumić iz Hrvaškega biokemijskega društva za izvolitev v komisijo FEBS-a (Working 

Group on Integration). 

 

Ad. 4: Poročilo FEBS2020 

 

Predsednik Janko Kos je poročal o aktivnostih pri organizaciji srečanja FEBS2020. Na zadnjem 

sestanku v Zagrebu je organizacijski odbor pripravil vse materiale za spletno stran, ki se bo uradno  

odprla 6. julija 2019 v Krakovu. Sestavljene so vse komisije in predavatelji so potrdili svojo 

udeležbo. Ob registraciji v Krakovu (2019) na kongres FEBS2020 bo udeleženec deležen 20% 

popusta. Podjetje Dekon je rezerviralo hotele za čas prireditve. Udeleženci bodo ob registraciji 

avtomatično rezervirali tudi hotel. Častni pokrovitelj FEBS2020 bo predsednik republike Borut 

Pahor.  

 

Ad. 5: Poročilo 4. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Tbilisi, 2019) 

 

Zadnjega srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja se je udeležil tajnik društva Aljoša 

Bavec. UO se je seznanil o aktivnostih, ki se že odvijajo in se bodo pričele odvijati v okviru 

razširjene FEBS komisije za izobraževanje. Predstavljene so bile štiri delovne skupine v katere so se 

razporedili nacionalni ambasadorji. Prof. Bavec sodeluje v 4. skupini, ki skrbi za Vire izobraževanja 

in bo pripravil dva članka na omenjeno temo, ki bodo objavljeni na kanalu EDUCATOR v okviru 

Izobraževalne platforme FEBS. UO se je strinjal, da tajnik društva pošlje krajši tekst o tem, čemu je 

namenjen kanal EDUCATOR in izobraževalna platforma FEBS preko SBD e-liste in FB. 



Ad. 6: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Francesca Paoletti (KI) 

• Tjaša Plaper (KI) 

• Helena Motaln (IJS) 

• Luka Kavčič (KI) 

• Gašper Šolinc (KI) 

• Tina Fink (KI) 

• Vid Jazbec (KI) 

• Janja  Mirtič (FF UL) 

• Simon Koren (Omega d.o.o.) 

• Vito Kovač (ZF UL) 

• Maruša Ramšak (KI) 

• Miha Koprivnikar Kranjc (NIB) 

• Vid Jan (MF UL) 

• Klemen Dolinar (MF UL) 

• Vashendriya Hira (NIB) 

• Cornelis van Noorden (NIB) 

• Sara Vidmar (KI) 

• Izza Ogris (KI) 

 

Francesca Paoletti, Vashendriya Hira in Cornelis van Noorden, ki niso državljani R Slovenije, so 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. 7: Razno 

 

a) UO je bil seznanjen o tem, da se je dopolnilo poročilo o delovanju društvu, ki mora biti usklajeno 

po novem zakonu o društvih. Nove dokumente sta pripravila tajnik in blagajnik društva (izjavo o 

društvih, Načrt dela za leto 2020) in jih posredovala predsedniku. Ustanovni akt društva ni 

popolnoma skladen z novim zakonom o društvih in sicer 39. člen statuta o prenehanju obstoja 

društva bo potrebno spremeniti na letni skupščini v Dobrni. Po novem zakonu se morejo sredstva 

prenesti na novo nevladno organizacijo in ne v dobrodelne namene, kot imamo zapisano v statutu. 

 

b) UO je obravnaval Pravilnik o organizaciji srečanj SBD in predlagal, da se 10. člen spremeni v 

delu teksta, kjer so zapisani stroški kotizacij za člane znanstvenega odbora, in sicer se dopolni z 

naslednjim tekstom »15 članom znanstvenega odbora in predsedniku ter domačim predavateljem 

organizatorji krijejo kotizacijo, ne pa tudi stroškov bivanja in prevoza«. Sprememba pravilnika bo 

prišla v veljavo v letu 2020. Tajnik društva pripravi dopolnitve Pravilnika in jih posreduje ostalim 

članom UO. 

 

c) UO je sklenil, da se tajnik društva udeleži srečanja »Skeletal muscle research – from cell to human 

2019 (Ljubljana, 26.-28. maj 2019)« s pozdravnim nagovorom udeležencem. 

 

d) UO je bil seznanjen o poskusu spletnih zlorab društva. V bodoče mora biti UO bolj pozoren na 

zlorabe e-pošte in zahtevkov o izplačilih. 



 

 

e) Tajnik poroča o uspešni nominaciji prof. dr. Schwille kot FEBS nacionalnega predavatelja na 

13.srečanju SBD v Dobrni. 

 

f) Tajnik poroča o denarni donaciji (od združenja The Company of Biologists) za izpeljavo 13. 

srečanja SBD. Za sprejem donacije je potrebno pripraviti pogodbo, ki jo bo pripravil blagajnik 

društva. 

 

g) Na pobudo Slovenskega biokemijskega društva je uredništvo revije Acta Chimica Slovenica 

izdalo posebno številko, ki se posveti prof. dr. Igorju Kregarju. Dogodek se bo odvijal na Kemijskem 

inštitutu 30.5. ob 14 uri. Tajnik bo novico objavil na spletni strani. 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v mesecu juliju (4. julij). 

 

Ljubljana, 30. 5. 2019 

Zapisal Aljoša Bavec 

 


