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

22. 12. 2020 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 80. in 81. seje; 

2) Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD; 

3) Pregled priprav na kongres FEBS 2021; 

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno   

 

  

Ad. 1: Potrditev zapisnikov 80 in 81. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 80. seje, ki je potekala 28. 8. 2020 in zapisnik 81. seje, ki je potekala 28.10 

2020. 

 

Ad. 2: Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD 

 

UO je potrdil zapisnik skupščine SBD, ki je potekala 26. 9. 2020. UO je pregledal sklepe in potrdil, 

da YSF in SBD štipendije veljajo. 

 

Ad. 3: Pregled priprav na kongres FEBS 2021 

 

UO je razpravljal o pripravah na kongres FEBS 2021. Aktivnosti so v glavnem usmerjene v to, ali se 

kongres izvede fizično ali virtualno. V mesecu februarju bo padla dokončna odločitev v zvezi s tem. 

Predsednik poroča, da je večina predavateljev ostala, nekateri so odpovedali, vendar je OO že 

poskrbel za nadomestne predavatelje. Registracija je odprta. Pomembno je poudariti, da je vsem 

izvlečkom, ki so bili sprejeti, dana možnost za spremembe. To pomeni, da morajo avtorji ponovno 

naložiti izvlečke na spletno stran FEBS 2021 do 4. 3. 2021. Tajnik bo obvestil člane v mesecu 

februarju po članski listi, da ponovno naložijo izvlečke na spletno stran FEBS 2021. 

 

Ad. 4: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Leon Deutsch (BF UL) 

• Gbenga Folorunsho Oginni (UP) 

 

Gbenga Folorunsho Oginni, ki ni državljan R Slovenije, je k evidenčnemu listu dodal 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. 5: Razno 

 

a) UO se je odločil, da v letu 2021 razpiše 5 štipendij mlajšim članom SBD v višini 500€ za udeležbo 

na mednarodnih konferencah in šolah v tujini. Rok za prijavo na razpis je 15. 3. 2021. 

 

b) UO se je odločil, da v letu 2021 razpiše 5 štipendij mlajšim članom SBD v višini 250€ za 

udeležbo na  konferenci FEBS2021 v Ljubljani. Rok za prijavo na razpis je 31. 1. 2021. 

 

c) UO se je odločil, da bo tudi v letu 2021 financiral organizacijo srečanj na ozemlju R. Slovenije, ki 

jih bodo organizirali člani društva. Za ta namen bo društvo namenilo 1000€. Rok za prijavo na ta 

razpis je 15. 3. 2021. 

 

d) Do konca marca je potrebno pripraviti in poslati na MIZŠ finančno in vsebinsko poročilo za leto 

2020 ter načrt dela za leto 2021 in 2022. Finančno poročilo bo skupaj z računovodskim servisom 

pripravil blagajnik društva.  

Najprej bo tajnik pripravil vsebinsko poročilo in načrt dela ter ju posredoval predsedniku in 

blagajniku društva, da se lahko na osnovi tega pripravi še finančno poročilo. 

 

e) Blagajnik bo pripravil vse potrebne dokumente za portal eDavki. 

 

f) IUBMB je pozval naše društvo, da se izreče o podpori iraškega društva za molekularno biologijo 

in genetiko. UO se strinja s predlogom UO IUBMB, da se iraškemu društvu podeli status 

pridruženega člana. 

 

 

Naslednja seja SBD društva bo v začetku meseca februarja. 

 

Ljubljana, 4. 1. 2021 

  

Zapisal Aljoša Bavec, tajnik SBD 

 


