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Ad. 1: Potrditev zapisnika 47. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 47. Seje, ki je potekala 7.3.2014. 

 

Ad. 2: Predlogi za Lapanjetova priznanja 

 

UO se strinja, da predlagamo dva kandidata za priznanja SBD: prof. ddr. Borisa Turka za 

Lapanjetovo nagrado in prof. dr. Marinko Drobnič Košorok za Lapanjetovo plaketo. Predlog za 

Borisa Turka bo pripravil Janko Kos, za Marinko Drobnič Košorok pa Marko Goličnik. Marko 

Goličnik končno pripravljeno dokumentacijo odda do izteka roka preko spletne aplikacije SBD.   

 

Ad. 3: Podpora SBD pri organizaciji dogodka Stem Cell Plasticity 

 

UO je sklenil, da izjemoma finančno podpre organizacijo dogodka Stem Cell Plasticity (organizira 

ga Miha Modic - Helmholtz Center Munich) v višini 300€. Dogodek z mednarodno zasedbo 

predavateljev bo potekal 20.6.2014 v Ljubljani in bo odprt za vse zainteresirane. Velik interes je 

izkazan predvsem s strani mlajših članov SBD in podiplomskih študentov. 

Pogodbo o sponzorstvu dogodka bo skupaj z organizatorji pripravil blagajnik SBD Aleš Berlec. 

 

Ad. 4: Priprave na skupščino FEBS (Paris, 2014) 

 

UO se je seznanil s pripravami na skupščino FEBS, ki bo v letu 2014 potekala v Parizu. SBD bo na 

skupščini zastopal predsednik Janko Kos. V zvezi s skupščino sta bili na FEBS sekretariat poslani 

nominaciji za dva naša člana, ki bi lahko prevzela funkcije v delovnih telesih FEBS-a: Gregor 

Anderluh kandidira za člana v Publications Committee, Kristina Gruden pa za članico v Fellowships 

Committee. UO je sklenil, da do skupščine FEBS počakamo s pripravami na FEBS3+ kongres in da 

se na sami skupščini naveže stik z odgovornimi osebami FEBS-a, ki odločajo o financiranju tega 

mednarodnega projekta. Ko bo znano ali bo FEBS pripravljen financirati skupen kongres, se prične z 

organizacijskimi pripravami dogodka.  
 

Ad. 5: Nacionalna FEBS izdaja člankov slo. avtorjev 

 

UO se je seznanil z zadnjimi podrobnostmi (editorial etc) v zvezi s pripravo nacionalne FEBS izdaje 

člankov slo. avtorjev. Marko Goličnik bo na FEBS poslal zadnje zahtevane popravke teksta in slike. 

 

 



Ad. 6: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Kristan Prijatlej (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, UM) 

 Marjeta Resnik (AlgEn d.o.o.) 

 Daša Zupančič (MF UL) 

 

UO je sklenil, da se kandidatura odobri vsem kandidatom. Z današnjim dnem imenovani postanejo 

člani SBD.  

 

Ad. 7: Razno 

 

UO se je seznanil s pripravami dogodka Biomolekularec.si, ki bo potekal 25.9.2014 na BF UL. OO 

dogodka (vodi ga Blaž Cigić) je pripravil spletno stran preko katere se lahko registrirajo 

zainteresirani udeleženci. OO bo preko različnih organizacij (ZOTKS, RIC ipd) poskušal promovirati 

dogodek naravoslovnim aktivom na srednješolski ravni izobraževanja.  

Aleš Berlec je predstavil idejo, da bi se SBD poleg FEBS in IUBMB povezalo tudi v European 

Federation of Biotechnology. Pozanimal se bo kaj bi takšna povezava pomenila za SBD in kakšni bi 

bili stroški članstva v tej zvezi. 

UO se je seznanil, da se je Terminološka komisija v zadnjem času okrepila tudi z mlajšimi člani 

društva. UO bo spremljal aktivnosti komisije in jo podpiral pri skrbi za slovensko znanstveno 

izrazoslovje na področju ved o življenju.  

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma 21. 8. 2014 ob 14h. 

 

Ljubljana, 22.5.2014 

 

Zapisal Marko Goličnik 


