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

10. 11. 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 54. seje UO SBD,  

2) Pregled poročila srečanja financiranega s strani SBD,  
3) Pregled poteka FEBS3+ srečanja ter priprava poročila in finančnega poročila za FEBS,  

4) Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD, 
5) Sprejem novih članov,  
6) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 54. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 54. seje, ki je potekala 26. 8. 2015. 
 

Ad. 2: Pregled poročila srečanja financiranega s strani SBD 

 

UO se je seznanil s poročilom srečanja European Cytoskeleton Forum 2015, ki je potekalo v 
Postojni. Poročilo je pripravila predsednica organizacijskega odbora Dr. Mirjana Liović. Iz poročila 
je razvidno, da je bil forum dobro organiziran, na njem pa je zadnje izsledke svojih raziskav 

predstavilo veliko odličnih predavateljev iz tujine. UO je mnenja, da je bila finančna podpora tega 
dogodka s strani SBD opravičena.  
 

Ad. 3: Pregled poteka FEBS3+ srečanja ter priprava poročila in finančnega poročila za FEBS 

 

UO se je strinjal, da je bila organizacija FEBS3+ srečanja dobro logistično in tehnično pripravljena. 
Vtis udeležencev je bil dober, večjih neprijetnosti pa med dogodkom ni bilo. V finančnem smislu je 
bilo srečanje pozitivno. 

Predsednik Znanstvenega odbora dr. Janko Kos in predsednica Organizacijskega odbora dr. Nataša 
Poklar Ulrih bosta pripravila poročilo in finančno poročilo, ki bosta poslani na FEBS sekretariat in 

shranjeni v arhivu društva.   
 

Ad. 4: Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD 

 

UO se je še enkrat seznanil z zapisnikom in sklepi zadnje letne skupščine SBD, ki je potekala v 

Portorožu. Ob tem se je osredotočil na predloge članstva, ki bi jih bilo smiselno v prihodnje 
upoštevati in pripraviti določene spremembe. V zvezi s tem je UO sprejel naslednje odločitve oz. 
sklepe. 

 
Blagajnik društva bo v prihodnje za redne letne skupšine pripravil finančna poročila, ki bodo v 

skladu s fiskalnim letom (in ne več od zadnje do tekoče skupščine). Na ta način ne bo prihajalo do 
navideznih deviacij finančnega stanja društva v letih, ko so prihodki zaradi organizacije društvenih 
srečanj večji kot običajno. 

 
Tajnik društva se bo pri upravitelju spletnih strani SBD pozanimal kako bi bilo mogoče na spletnih 

straneh postaviti forum na katerem bi člani, ki so na društveni e-listi, izmenjavali svoje poglede na 



aktualne teme. Na ta način bi bilo izmenjavanje informacij in pogledov bolj učinkovito in pregledno 
na enem mestu. 
 

Predsednik društva bo nadaljeval z aktivnostmi na ravni FEBS skupščin ipd., da bo prepoznavnost 
SBD v FEBS tem boljša. UO se je strinjal, da društvo tudi v bodoče kandidira z našimi člani na vsa 

razpoložljiva mesta v komisijah in organih FEBS ter predlaga naše člane v Znanstvene odbore FEBS 
srečanj in za vabljene predavatelje na omenjenih konferencah. Za vabljene predavatelje v sekcije 
FEBS konference 2017 se bo tako predlagalo naslednje člane: dr. Roman Jerala, dr. Tamara Lah 

Turnšek, dr. Boris Rogelj in dr. Janko Kos. 
 

O povišanju finančnih sredstev SBD, ki so namenjena za štipendije mlajših članov in za organizacijo 
znanstvenih srečanj v Sloveniji, bo UO razpravljal na svoji naslednji redni seji v pričetku leta 2016, 
ko bo izdal tudi razpis za omenjene finančne podpore s strani SBD.  

 

Ad. 5: Sprejem novih članov  

 

Od zadnje redne seje 26. 8. 2015 je na naslov društva ali njegovega tajnika prispelo 6 vlog za 
sprejem v društvo. Interes za članstvo so izkazali: 

Dr. Alenka Guček (sprejem v društvo je bil potrjen s strani članov UO SBD dopisno dne 29.9.2015), 
Andraž Mulej, Andreja Šink, Dino Ščuk, Rok Razpotnik in dr. Tilen Kranjc. 

UO je sklenil, da vsi omenjeni kandidati izpolnjujejo pogoje za članstvo in so z dnem te seje sprejeti 
med člane SBD. 
   

Ad. 6: Razno 
 
Člani UO se strinjajo, da društvo v letu 2016 podpre organizacijo že 3. srečanja Biomolekularec.si. 

Srečanje bi predvidoma potekalo konec meseca septembra 2016 na novi FKKT UL. Tajnik bo 
obvestil dosedanje člane organizacijskega odbora srečanja, če bi bili pripravljeni prevzeti 

organizacijo srečanja. 
  
Naslednja seja bo predvidoma okoli 15. 1. 2016. O točnem terminu se bodo člani UO še uskladili. 

 
 

Ljubljana, 20. 11. 2015 

 
Zapisal Marko Goličnik 


