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

12. 2. 2021 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 82 seje; 

2) Pregled priprav na kongres FEBS 2021; 

3) Razpis štipendij mlajšim članom SBD za udeležbo na FEBS 2021; 

4) Razpis za Lapanjetove nagrade 2021; 

5) Sprejem novih članov SBD; 

6) Razno. 

  

Ad. 1: Potrditev zapisnikov 82. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 82. seje, ki je potekala 22. 12. 2020. 

 

Ad. 2: Pregled priprav na kongres FEBS 2021 

 

UO je razpravljal o pripravah na kongres FEBS 2021. Do sredine februarja bo znano ali gre 

FEBS2021 fizično ali virtualno. V primeru, da se kongres izvede virtualno se bo bo znižala kotizacija 

in sicer 250 EUR za seniorje in 125 EUR za mlade raziskovalce. Predsednik poroča, da predavatelji 

niso odpovedali in da se bo program izvedel v celoti. Razstavljalcem se je status spremenil. Rok za 

oddajo izvlečkov je 4.3. 2021. Pričakuje se okoli 1300 udeležencev. 

 

Ad.3: Razpis štipendij mlajšim članom SBD za udeležbo na FEBS 2021 

 

UO sklene, da se izplača polovičen znesek 60 podeljenim SBD štipendijam v vrednosti 125 EUR.  

 

Na razpis za dodatnih 5 štipendij za udeležbo na kongresu FEBS21 se je prijavilo 9 kandidatov. UO 

sklene, da štipendijo v vrednosti 125 EUR podeli vsem 9 kandidatom. 

 

Vse dobitnike štipendije se obvesti, da se registrirajo. Pri registraciji morajo izbrati opcijo »SBD 

applicants«, ki jih ne pozove, da plačajo kotizacijo. 

 

Tajnik je prejel eno odjavo udeležbe na kongresu iz strani štipendista SBD. Štipendista se pozove, da 

se odjavi na spletni strani FEBS2021. 

 

Ad.4: Razpis za Lapanjetove nagrade 2021 

 

UO bo oblikoval predlog kandidatov za L. nagrade do naslednje seje. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Tea Govednik (KI) 

• Tina Levstek (MF UL) 



• Inge Sotlar (MF UL) 

• Maja Pušić (MF UL) 

• Marija Gjorgoska (MF UL) 

 

Maja Pušić in Marija Gjorgoska, ki nista državljanki R Slovenije, sta k evidenčnemu listu dodali 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. 6: Razno 

 

a) V letu 2021 je društvo po statutu zavezano, da organizira 14. srečanje SBD. Članstvo je na redni 

letni skupščini dopisno soglasno sprejelo, da se 14. srečanje SBD organizira v okviru 45. kongresa 

FEBS v Ljubljani. Volilna skupščina SBD bo organizirana kasneje v mesecu septembru v Ljubljani. 

UO predlaga, da se na brošuro FEBS2021 dopiše, da je FEBS2021 tudi 14. srečanje SBD in 

organizira sekcija SBD. Predsednik Janko Kos bo poskrbel za organizacijo te sekcije. 

 

b) UO sklene, da bo popravil pogoje razpisa za mlajše člane SBD v višini 500€ za udeležbo na 

mednarodnih konferencah in šolah v tujini in sicer, v primeru virtualnega kongresa se pokrijejo samo 

stroški kotizacije. 

 

c) Letošnja skupščina SBD bo volilna, zato bo potrebno obvestiti člane. 

 

d) UO je od oblikovalca prejel predlog novega loga društva.  

 

e) Slovensko kemijsko društvo ima 70 letnico svojega obstoja. UO odbor je poslal SKD čestitko. 

 

f) UO se strinja, da se zakupi storitve e-računov. In sicer 100 računov/leto (paket edi WEB) v 

skupnem znesku 30 €/leto. 

 

Naslednja seja SBD društva bo v začetku meseca aprila. 

 

Ljubljana, 17. 2. 2021 

  

Zapisal Aljoša Bavec, tajnik SBD 

 


