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

6. 2. 2020 

 

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

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 76. seje;  

2) Razpis štipendij mlajšim članom SBD za udeležbo na FEBS 2020 

3) Razpis finančne podpore za organizacijo srečanj 2020;  

4) Razpis za Lapanjetove nagrade 2020;  

5) Sprejem novih članov SBD;  

6) Priprava poročil društva 2020;  

7) Višina članarine za leto 2020; 

8) Razno. 

 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 76. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 76. seje, ki je potekala 4. 12. 2019. 

 

Ad. 2: Razpis štipendij mlajšim članom SBD za udeležbo na FEBS 2020 

 

UO se je odločil, da v letu 2020 razpiše 50 štipendij mlajšim članom SBD v višini 250€ za udeležbo 

na  konferenci FEBS2020 v Ljubljani. Rok za prijavo na razpis je 15. 2. 2020. Rezultati razpisa bodo 

znani v ponedeljek 24. 2. 2020.  

 

Ad. 3: Razpis finančne podpore za organizacijo srečanj 2020 

 

UO se je odločil, da bo tudi v letu 2020 financiral organizacijo srečanj na ozemlju R. Slovenije, ki jih 

bodo organizirali člani društva. Za ta namen bo društvo namenilo 1500€. Rok za prijavo na ta razpis 

je 16. 3. 2020. 

 

Tajnik društva bo pripravil ustrezne razpise in dokumentacijo ter novico o razpisih objavil na 

spletnih straneh SBD. Članstvo društva bo o razpisih obvestil tudi po e-pošti. 

 

Ad. 4: Razpis za Lapanjetove nagrade 2020 

 

UO bo tudi v letu 2020 objavil razpis za društvene nagrade. Tajnik bo razpis objavil na spletnih 

straneh društva in o tem obvestil članstvo po e-pošti. Razpis za Lapanjetove nagrade bo odprt do 31. 

5. 2020. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov SBD;   

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Matej Novak IJS 

• Petra Matjan Štefin IJS 

• Maida Jusević IJS 

• Lara Meglen IJS 



• Blaž Mihelić IJS 

• Uroš Prešern FKKT, UL 

• Andreja Habič FKKT, UL 

• Jošt Habič FKKT, UL 

• Tomaž Žagar FKKT, UL 

• Katarina van Midden FKKT, UL 

• David Titovšek FKKT, UL 

• Ana Marija Habič FKKT, UL 

• Špela Koren FKKT, UL 

• Maša Smajila MF, UL 

• Marko Škafar MF, UL 

• David Vogrinc MF, UL 

• Klara Gregorič MF, UL 

• Eva Hafner MF, UL 

• Teja Klančič MF, UL 

• Urška Dragin Jerman MF, UL 

• Katja Bezjak MF, UL 

• Anja Vidovič MF, UL 

• Dominika Peskar MF, UL 

• Aleksandar Janev MF, UL 

• Barbara Žvar-Baškovič NIB 

• Bernarda Majc NIB 

• Manca Vertot BF, UL 

• Andrej Renčelj OI 

• Tim Božič  OI 

• Urša Kešar  OI 

• Barbara Starešinič  OI 

• Anže Verbič KI 

• Matjaž Weiss FFA, UL 

• Aleksander Mahnič NLZOH 

• Andrea Rukavina  

• Mojca Lačen     

 

Aleksandar Janev, ki ni državljan R Slovenije, je k evidenčnemu listu dodal še dve priporočilni pismi 

članov SBD. Z današnjim dnem imenovani postanejo člani SBD. Tajnik jih bo obvestil o članstvu in 

njihove e-naslove dodal na SBD listo. 

 

Ad. 6: Priprava poročil društva 

 

V letošnjem letu ni potrebno oddati finančnega in vsebinskega poročila na MIZŠ. Poročila bomo 

oddajali v letu 2021 in sicer vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019 in 2020 ter načrt dela za leto 

2021 in 2022.   

 

Ad. 7: Višina članarine za leto 2020 

 

UO je potrdil sklep skupščine društva, da višina članarine v letu 2020 ostane 10€. Tajnik bo o tem 

obvestil članstvo po e-pošti. Članarina se poravnava do 30. 4. v tekočem letu. 



V primeru, da bodo novi člani 15.2. kandidirali za štipendijo SBD za udeležbo na kongresu 

FEBS2020 v Ljubljani morajo imeti poravnano članarino. Tajnik jim pošlje navodila, kako poravnati 

članarino za leto 2020.  

 

Ad. 8: Razno 

 

a) UO je sklenil, da bo nadaljeval z aktivno promocijo FEBS2020 v naslednjih dveh mesecih. Zato 

bodo člani UO preko osebnega stika promovirali dogodek na svojih fakultetah. 

 

Tajnik bo teden dni pred pomembnim rokom obvestil članstvo po e-pošti o štipendijah SBD za 

udeležbo na FEBS2020 (15. 2), o oddaji izvlečkov (5. 3) in zgodnji registraciji (7. 4).  

  

b) Blagajnik društva je poročal o pozitivnem finančnem stanju kongresa SBD v Dobrni. UO se 

zahvaljuje organizatorju Kemijskemu inštitutu za odlično izvedbo dogodka tako po organizacijski 

kot tudi po strokovni plati. 

 

c) V zadnjem tednu septembra 2020 je planiran Biomolekularec – dan molekularnih znanosti, ki ga 

že peto leto organizira SBD. Letošnji Biomolekularec bo na Institutu Jožef Stefan. 

 

d) Tajnik društva poroča, da je dopisna seja o spremembi 39. člena statuta uspela. Od 169 članov, ki 

so v letu 2019 poravnali članarino jih je 115 glasovalo za spremembo in 1 proti spremembi člena. 

Predsednik društva bo na Upravni enoti Ljubljana vložil vlogo za spremembo statuta društva. 

 

e) Blagajnik društva je predstavil ponudbe za postavitev nove grafične ponudbe društva. 

 

f) UO odbor je razpravljal o posodobitvi nove spletne strani društva. Sklenil je, da se aktivnosti v 

zvezi s spletno stranjo nadaljujejo v mesecu oktobru. 

 

g) UO je sklenil da se tajniku in blagajniku društva plača kotizacija za udeležbi na kongresu 

FEBS2020 v Ljubljani.  

 

h) UO je sklenil, da se tudi v letu 2020 na 5. srečanje FEBS Education Ambassadors (Vilna, 7-10 

maj 2020) delegira tajnika društva, prof. dr. Aljoša Bavca, ki je zastopal društvo v preteklih letih.  

Društvo mu bo krilo potne stroške in eno nočitev, FEBS pa mu krije stroške bivanja (2 nočitvi).      

 

i) UO je sklenil, da bo na skupščini FEBS 2020 v Ljubljani društvo zastopal predsednik prof. dr. 

Janko Kos. 

 

j) UO je razpravljal o možnih kandidatih v komisije in delovna telesa FEBS. Rok za prijavo 

kandidatov je 31.3. 2020.    

 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v marcu (v sredini meseca ob 15h).   

 

Ljubljana, 10. 2. 2020 

Zapisal Aljoša Bavec 


