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

7. 6. 2021 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 84 seje; 

2) FEBS 2021; 

3) Volitve v komisije FEBS2021; 

4) Društvene nagrade 2021; 

5) Sprejem novih članov SBD; 

6) Razno. 

  

Ad. 1: Potrditev zapisnikov 84. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 84. seje, ki je potekala 12. 5. 2021. 

 

Ad. 2: FEBS 2021 

 

UO je razpravljal o pripravah na kongres FEBS 2021. Aktivni udeleženci FEBS kongresa morajo biti 

pozorni, da se njihov poster naloži kot pdf v posebno virtualno sobo. Prireditev »Welcome Slovenia« 

bo potekala ob glasbeni spremljavi. Poleg znanstvenih sekcij bodo možne tudi druge virtualne oblike 

dogodkov kot je npr. Forum. V njem bodo gostje razpravljali o uspešnem delovanju Slovenskega 

biokemijskega društva.  

 

Ad.3: Volitve v komisije FEBS2021 

 

UO predlaga, da se na sekretariat FEBS pošlje vloga za kandidaturo prof. dr. Natašo Poklar Ulrih v 

Odbor za štipendije (Fellowship Committee).  

 

Ad. 4: Društvene nagrade 2021 

 

Tajnik društva je poročal, da so prišle na društveno spletišče tri vloge za Lapanjetovo nagrado, šest 

vlog za Lapanjetovo priznanje in ena vloga za Lapanjetovo plaketo. Tajnik društva bo dokumentacijo 

poslal predsedniku Odbora za društvena priznanja, prof. dr. Borisu Turku. Le ta bo sklical Odbor, ki 

bo do sredine avgusta odločil o dobitnikih letošnjih društvenih priznanj. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Na spletno vložišče ni prispela nobena nova vloga za članstvo. 

 

Ad. 6: Razno 

 

a) UO predlaga, da bo predavateljica na 46. srečanju FEBS v Lizboni prof. dr. Nataša Poklar Ulrih. 

Predsednik bo posredoval predlog ustreznim organom v FEBS. 

 

b) Blagajnik društva je poročal o rezultatih spletne ankete o všečnosti predloga nove grafične podobe 

društva. V spletni anketi je sodelovalo 139 članov društva. 75% je izbralo odgovor všeč mi je, 25% 



pa odgovor ni mi všeč. O spremembi grafične podobe društva bo odločala skupščina v mesecu 

septembru. UO se strinja, da oblikovalec pripravi celostno grafično podobo društva. UO se strinja, da 

blagajnik izplača grafičnemu oblikovalcu honorar v višini 300 EUR neto.  

 

c) UO predlaga, da bo letošnja volilna skupščina v živo in sicer v Mestnem muzeju v Ljubljani. 

Okvirni datum dogodka je četrtek 30. september. Predsednik društva bo organiziral prostor, tajnik in 

blagajnik pa družabni del skupščine. 

 

Naslednja seja SBD društva bo v sredini meseca avgusta. 

 

Ljubljana, 8. 6. 2021 

  

Zapisal Aljoša Bavec, tajnik SBD 

 


