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

12. 6. 2020 

 

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

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 78. seje;  

2) Poročilo FEBS 2021;  

3) Biomolekularec 2020; 

4) Volitve v komisije FEBS2020; 

5) Društvene nagrade 2020 

6) Sprejem novih članov SBD;  

7) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 78. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 78. seje, ki je potekala 1.4.2020. 

 

Ad. 2: Poročilo FEBS 2021 

 

Predsednik društva poroča o podpisu aneksa, da se kongres FEBS2020 v Ljubljani prestavi za eno 

leto. Datum 45. kongresa FEBS v Ljubljani je določen med 4. in 8. julijem 2021. 

 

Ad. 3: Biomolekularec 2020 

 

Blagajnik društva Ajda Taler-Verčič poroča o dejavnostih v zvezi z letošnjo prireditvijo 

Biomolekularec, ki bo potekala videokonferenčno preko spleta v četrtek dne 24. 9. Zasnova srečanja 

ostaja enaka in sicer 5 sekcij, v vsaki sekciji en planarni predavatelj, ter po dve študentski in dijaški 

predavanji. Letošnja novost bo okrogla miza na temo COVID19.  

 

Predlog začetka skupščine naj se uskladi s programom srečanja Biomolekularec 2020. 

 

Ad. 4: Volitve v komisije FEBS2020 

 

UO se je seznanil, da bo tajnik na sekretariat FEBS poslal vlogo za kandidaturo prof. dr. Natašo 

Poklar Ulrih na Odbor za štipendije (Fellowship Committee). 

 

Ad. 5: Društvene nagrade 2020 

 

Tajnik društva je poročal, da sta prišli na društveno spletišče dve vlogi za društvene nagrade. Tajnik 

društva bo dokumentacijo poslal predsedniku Odbora za društvena priznanja, prof. dr. Borisu Turku. 

 

Ad. 6: Sprejem novih članov SBD;   

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Valentina Novak (FKKT) 

• Katarina Hočevar (IJS) 

• Fabio Lepenta (KI) 



• Jana Aupič (KI) 

• Lara Slavec (UKC) 

• Peter Pečan (KI) 

 

Fabio Lapenta, 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. 7: Razno 

 

a) Na UO je prišla prošnja letošnjih dobitnikov finančne pomoči pri organizaciji znanstvenih srečanj, 

da se odobrena sredstva za organizacijo tridnevnega srečanja »“Plant Proteases 2020« (Ljubljana, 8.-

10. september 2020) prenesejo v leto 2022. UO je sklenil, da se sredstva ne morejo prenesti v leto 

2022 in da organizatorji omenjenega srečanja ponovno kandidirajo za denarno pomoč v letu 2022. 

 

b) Na UO je prišla pobuda o odobritvi denarne nagrade slavistu Tomažu Sajovicu za sodelovanje s 

Terminološko komisijo pri pripravi Malega leksikona biokemije in molekularne biologije. UO 

predlaga Terminološki komisiji, da g. Sajovic pripravi poročilo o opravljenem delu in ga posreduje 

tajniku društva. 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v začetku julija. 

 

Ljubljana, 19. 6. 2020 

Zapisal Aljoša Bavec 


