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

9. 9. 2019 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 74. seje; 

2) Poročilo skupščine FEBS 2019; 

3) Priprave na skupščino SBD 2019;  

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 74. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 74. seje, ki je potekala 4. 7. 2019. 

 

Ad. 2: Poročilo skupščine FEBS 2019 

Predsednik društva je UO seznanil s potekom volilne skupščine FEBS v Krakovu. Na letošnji 

skupščini nismo imeli svojih kandidatov, smo pa aktivno podprli nominacije nekaterih stanovskih 

društev, npr. kolegov iz Hrvaške. Na skupščini se je govorilo o spremembi financiranja organizacije, 

zlasti bo spremenjeno trženje FEBS revij, ki bodo sedaj postale »Open Access«. FEBS srečanje v 

2019 je bilo dobro organizirano (predavanja, hoteli, prihodi na prizorišče). Srečanje leta 2021 bo v 

Lizboni.  

 

Ad. 3: Priprave na skupščino SBD 2019 

 

UO je razpravljal o pripravah na skupščino SBD, ki bo 26. 9. 2019 v Dobrni. Tajnik je pripravil 

gradivo, ki zajema poročilo o delu društva, finančno poročilo, načrt dela za leto 2020, poročili 

Komisije za izobraževanje in Terminološke komisije ter poročilo Multimedijske skupine. UO je 

gradivo pregledal in tajnik ga bo posredoval Nadzornemu odboru SBD, da poda še svoje poročilo, ki 

bo tudi predstavljeno članstvu. 

 

Tajnik pisno obvesti predsednika Odbora za društvena priznanja, da prebere obrazložitve na 

skupščini in L. nagrajenca, da pripravi 30 minutno predavanje. 

 

Tajnik bo članstvo SBD o poteku skupščine obvestil po e-listi in preko spletne strani. 

 

Ad. 4: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Jasna Lalić (IJS)   

• Marinka Horvat (BF) 

 

UO je sklenil, da se kandidatura odobri obema kandidatkama. Z današnjim dnem imenovani 

postaneta članici SBD. Tajnik ju bo obvestil o članstvu in njune e-naslove dodal na SBD listo. 

 

 



Ad. 5: Razno 

 

a) Društvo je prejelo novo odločbo o delovanju in sicer se mu podeli status nevladne organizacije v 

javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Po novem zakonu o delovanju društev mora 

SBD v okviru letnega poročila pripraviti vsebinsko in finančno poročilo za 2 leti nazaj, ter program 

dela za 2 leti naprej. 

 

b) UO sprejme sklep, da se petim udeležencem, ki sodelujejo pri organizaciji 13. srečanja SBD v 

Dobrni pokrijejo stroški nastanitve in kotizacije. 

 

c) Tajnik obvesti članice Multimedijske skupine o tem, da izberejo predsednika/predsednico novo 

nastale Komisije za multimedijo. 

 

d) Predsednik je poročal o pripravah na FEBS2020. V Krakovu se je odprla spletna stran in 

registracija. Glavni program srečanja je postavljen, potrebno pa je dokončati program specialnih 

sekcij in delavnic do meseca oktobra 2019. Pripravljeni so tudi novi grafični materiali (plakati, 

videospot). Predsednik posreduje nov videospot članom UO preko oblaka in le ta se objavi na spletni 

strani društva. UO se strinja, da bo potrebno v prihajajočem letu delati na promociji FEBS2020 in 

pritegniti na srečanje zlasti mlajše kolege. Cilj je 300-350 udeležencev iz Slovenije. V ta namen, da 

UO pobudo, ki jo bo predstavilo na skupščini v Dobrni, da društvo finančno podpre srečanje 

FEBS2020 z razpisom 50 štipendij v višini kotizacije (250 evrov) za mlajše člane društva do 35 let 

ter za dodiplomske študente. UO pripravi razpis za štipendije do 15. oktobra 2019. 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v sredini meseca novembra. 

 

Ljubljana, 11. 9. 2019 

Zapisal Aljoša Bavec 


