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

1. 4. 2020 

 

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

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 77. seje;  

2) Določitev seznama prejemnikov denarne pomoči SBD;  

3) Poročila društva za AJPES; 

4) Poročilo o kongresu FEBS2020; 

5) Sprejem novih članov SBD;  

6) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 77. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 77. seje, ki je potekala 6. 2. 2020. 

 

Ad. 2: Določitev seznama prejemnikov denarne pomoči SBD 

 

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R. Slovenije sta prispeli 

dve prijavi. UO je sklenil, da bo društvo v letu 2020 finančno podprlo organizacijo obeh srečanj in 

sicer v višini 750 € tridnevno srečanje »“Plant Proteases 2020« (Ljubljana, 8.-10. september 2020) in 

v višini 750 € tridnevno srečanje »Diagnosis and therapy of sporadic and hereditary 

myeloproliferative diseases« (Ljubljana, 22-24. april 2020). 

 

Zaradi izrednih razmer koronavirusne okužbe v R. Sloveniji je možno, da se srečanji ne bosta izvedli 

v letu 2020. V tem primeru se lahko srečanji organizirata v letu 2021 in denarno pomoč bodo 

organizatorji prejeli v letu 2021 za leto 2020.  

 

Tajnik društva bo na spletnih straneh SBD objavil novico o prejemnikih denarne pomoči ter članstvo 

društva o tem obvestil preko SBD e-liste. Novico bo posredoval tudi na FB strani društva. 

 

Ad. 3: Poročila društva za AJPES 

 

UO se je seznanil, da so poročila o delu v letu 2019, načrt dela za leto 2019 in finančno poročilo 

2019 sestavljena. Tajnik je vse dokumente posredoval blagajniku in le ta je poskrbel za podpis 

dokumentov s strani predsednika in poslal dokumentacijo na AJPES. 

 

Ad. 4: Poročilo o kongresu FEBS2020 

 

Predsednik društva poroča o prestavitvi kongresa FEBS2020 v Ljubljani za eno leto. Skupščina 

FEBS2020 bo vseeno organizirana in sicer proti koncu leta s pomočjo video konference. Grafična 

podoba za kongres FEBS2021 je pripravljena in tajnik jo bo objavil na spletni strani društva. 

Organizatorji kongresa sporočajo, da bodo vsi termini in depoziti na hotele ostali isti v naslednjem 

letu. Lokacija srečanja ostaja ista. Vse pridobljene štipendije in izbor YSF ostanejo prav tako iste v 

naslednjem letu. Možna je refundacija registracije, vendar ne v 100% znesku (odbiti bodo 

administrativni stroški).  

UO ugotavlja, da sledi še 1 leto dodatnih aktivnosti v zvezi z organizacijo kongresa FEBS2021 v 

Ljubljani. 



Ad. 5: Sprejem novih članov SBD;   

 

O sprejemu novih članov bo UO odločal na naslednji seji oz. dopisno. 

 

 

Ad. 6: Razno 

 

a) UO ugotavlja da bo planiran kongres FEBS3+ leta 2021 v Srbiji najverjetneje odpadel, zaradi 

slabe aktivnosti srbskih kolegov.  

 

b) 24. septembra 2020 je planiran Biomolekularec – dan molekularnih znanosti, ki ga že peto leto 

organizira SBD. Letošnji Biomolekularec bo na Institutu Jožef Stefan. Kljub izrednim razmeram v 

RS aktivnosti zaenkrat potekajo normalno. 

 

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

 

d) UO je sklenil, da aktivnosti v zvezi s prenovo grafične podobe društva premakne v leto 2021, po 

kongresu FEBS2021 v Ljubljani. V vmesnem času se pripravi vse potrebno za izvedbo tega projekta. 

 

e) Ker je 5. srečanje FEBS Education Ambassadors (Vilna, 7-10 maj 2020) prestavljeno na leto 2021 

je potrebno že plačano letalsko karto stornirati na turistični agenciji Kompas in zahtevati povračilo v 

obliki denarja, voucherja ali nove karte. 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v začetku maja. 

 

Ljubljana, 8. 4. 2020 

Zapisal Aljoša Bavec 


