
54. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 

26. 8. 2015 
Prisotni: Janko Kos, Marko Goličnik, Brigita Lenarčič, Nataša Poklar Ulrih 

Aleš Berlec se seje ni mogel udeležiti zaradi dela v tujini. 
  

Dnevni red 

 

1) Potrditev zapisnika 53. seje UO SBD,  

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvene nagrade o nagrajencih za leto 2015,  
3) Seznanitev s potekom FEBS skupčine (Berlin 2015),  

4) Priprave na srečanje FEBS3+ in letno skupščino SBD, 
5) Sprejetje sklepa o povrnitvi potnih stroškov nekaterim vabljenih predavateljem na FEBS3+,  
6) Sprejem novih članov,  

7) Razno. 
 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 53. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 53. seje, ki je potekala 19. 5. 2015. 

 
Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvene nagrade o nagrajencih za leto 2015 

 
UO se je seznanil s predlogom Odbora za društvena priznanja. Odbor se je v zvezi s podelitvijo 

priznanj Slovenskega biokemijskega društva odločal korespondenčno. Na razpis za društvena 
priznanja so v letu 2015 bile poslane 4 kandidature: 2 kandidaturi za Lapanjetovo nagrado, 1 

kandidatura za Lapanjetovo priznanje in 1 kandidatura za Lapanjetovo plaketo. UO SBD je potrdil 
predlog Odbora za društvena priznanja in s tem bodo v letu 2015 podeljena naslednja priznanja: 
 

 Lapanjetova nagrada: prof. dr. Damjana Rozman 

 Lapanjetovo priznanje: asist. dr. Jana Ferdin 

 Lapanjetova plaketa: prof. dr. Marina Dermastia 
 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD, ki bo potekala v okviru 
FEBS3+ srečanja v četrtek, 17. 9. 2015 v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Obrazložitve za 

prejem nagrad bo pripravil tajnik (za Damjano Rozman in Jano Ferdin). Nataša Poklar bo prosila 
Majo Ravnikar, da pripravi obrazložitev za Marino Dermastia. Obrazložitve se bo posredovalo 
predsednici Odbora za društvena priznanja prof. Tamari Lah Turnšek. 

Vse nagrajence bo tajnik SBD preko e-pošte pisno obvestil o prejemu priznanj. Ob tem se jih povabi 
na podelitev. Na podelitvi bo obrazložitve Odbora za društvena priznanja predstavila predsednica 

odbora. Dobitnico Lapanjetove nagrade se obvesti, da bo njeno redno predavanje na FEBS3+ 
srečanju predstavljeno kot predavanje nagrajenke (tako na samem dogodku kot tudi v knjigi 
povzetkov). Prejemnico Lapanjetovega priznanja se pozove, da ob podelitvi predstavi svoje delo na 

skupščini s kratkim 15 min predavanjem. Predlagatelje kandidatov, ki niso prejeli priznanj, se prav 
tako po e-pošti obvesti o predlogu Odbora za društvena priznanja.  

Tajnik bo novico o dobitnikih nagrad v letu 2015 objavil na spletni strani SBD in sporočil preko 
seznama e-naslovov članov SBD.    
 

Ad. 3: Seznanitev s potekom FEBS skupčine (Berlin 2015) 

 

Predsednik društva je UO seznanil s potekom FEBS Council Meetinga. Podrobnosti o sami skupščini 
so tudi pisno shranjene pri predsedniku oz. v arhivu društva. Na skupščini so se volili tudi novi člani 



komisij in odborov FEBS na katerih so se izpraznila mesta zaradi potečenih mandatov dosedanjih 
članov. Slovensko biokemijsko društvo je v odbore oz. komisije v letu 2015 predlagalo prof. dr. 
Marka Dolinarja (za Education Committee), a žal kot kandidat ni bil izvoljen na skupščini. SBD bo 

še naprej poskušalo z nominacijami ostalih naših članov. 
Na FEBS kongresu v Berlinu sta se predsednik Znanstvenega odbora in predsednica 

Organizacijskega odbora FEBS3+ srečanja še enkrat sestala z vodilnimi člani ostalih nacionalnih 
društev, ki sodelujejo pri pripravi tega srečanja. Ob tej priložnosti sta se z njimi uskladila še glede 
zadnjih podrobnosti v zvezi s potekom srečanja.  

 

Ad. 4: Priprave na srečanje FEBS3+ in letno skupščino SBD  

 

UO se je seznanil s potekom priprav na srečanje FEBS3+. Rezervacije hotelov za vabljene 
predavatelje in člane odborov so urejene. Knjiga povzetkov bo v kratkem pripravljena in oddana v 

tisk. UO se je strinjal s predlogom Aleša Berleca, da se trem nagrajencem za najboljše postre podeli 
e-bralnike. Plakete za nagrajence bo pripravil tajnik društva. V zvezi z zadnjimi podrobnostmi o 

poteku FEBS3+ srečanja se bo 2. 9. 2015 še enkrat sestal Organizacijski odbor FEBS3+. 
 
Za redno letno skupščino, ki bo potekala med srečanjem FEBS3+ v Portorožu (17. 9. 2015) bo UO 

pripravil letno poročilo, finančno poročilo in načrt za prihodnje leto 2016. Finančno poročilo bo 
pripravil blagajnik, letno poročilo in načrt dela pa tajnik, ki ga bo uskladil s predsednikom. Ko bo 

omenjena dokumentacija pripravljena, se jo bo posredovalo Nadzornemu odboru društva. Ob tem se 
bo pozvalo ostale društvene odbore in komisije, da pripravijo potreben material za letno skupščino 
SBD. Tajnik bo nekaj dni pred skupščino zbral material in o njem obvestil članstvo SBD, da se lahko 

pred skupščino seznani z vsebino poročil.  
 

Ad. 5: Sprejetje sklepa o povrnitvi potnih stroškov nekaterim vabljenih predavateljem na 

FEBS3+ srečanju 

 

Upravni odbor se strinja in sprejme sklep, da društvo pokrije potne stroške naslednjim vabljenim 
predavateljem na FEBS3+ srečanju: Dr. Djordje Miljkovič, Dr. Andrej Šali in Dr. Andras Nagy. 
Višina prevoznih stroškov bo navedena v prilogi tega zapisnika.  

 

Ad. 6: Sprejem novih članov 

 

Od zadnje redne seje 19. 5. 2015 ni na naslov društva ali njegovega tajnika prispela nobena vloga za 
sprejem v društvo. 

 
Ad. 7: Razno 

 
Naslednja seja bo predvidoma v mesecu novembru. O točnem datumu se bodo člani UO uskladili v 
mesecu oktobru, ko bodo že znane njihove pedagoške obremenitve v AL 2015/16.  

 
 

Ljubljana, 27. 8. 2015 

 
Zapisal Marko Goličnik 


