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

25. 5. 2017 

Prisotni: Janko Kos, Aleš Berlec, Marko Goličnik, Nataša Poklar Ulrih, Brigita Lenarčič  

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 62. seje UO;  

2) Društvene nagrade;  

3) Volitve v komisije FEBS;  

4) Pregled članov po odborih/komisijah SBD; 

5) Priprave na 12. srečanje SBD; 

6) Poročilo 2. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Pariz, 2017); 

7) Sprejem novih članov; 

8) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 62. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 62. seje, ki je potekala 9. 3. 2017. 

 

Ad. 2: Društvene nagrade 

Tajnik društva je poročal, da do seje navkljub pošiljanju opomnikov po e-pošti ni prišla na društveno 

spletišče nobena vloga za društvene nagrade. Po izkušnjah sodeč pa vsako leto predlagatelji pošljejo 

vloge le nekaj dni pred iztekom roka. UO se je strinjal, da v letu 2017 navkljub slabemu odzivu, 

vseeno pošlje le vlogo s predlogom, da se Lapanjetovo plaketo podeli prof. dr. Metki Renko. Vlogo 

zanjo bodo pripravili na FKKT. 

 

Ad. 3: Volitve v komisije FEBS 

UO se je seznanil, da je tajnik na FEBS sekretariat poslal vlogo za kandidaturo prof. dr. Borisa Turka 

v FEBS Publication Committee. Mesta za ostale komisije FEBS, ki bi bile primerne za kandidate 

našega društva v letu 2017 niso bile na voljo. Tajnik je prav tako delegiral predsednika društva prof. 

Kosa, da se bo udeležil letošnje skupščine FEBS, ki bo potekala septembra v Izraelu. 

V imenu Slovenskega biokemijskega društva je bila izražena tudi podpora naslednjim stanovskim 

kolegom iz drugih nacionalnih društev za izvolitev v predlagane komisije FEBS-a: prof. Vertessy in 

prof. Fesus (oba Madžarsko biokemijsko društvo) ter prof. Fulgosi (Hrvaško društvo za biokemijo in 

molekularno biologijo).   

 

Ad. 4: Pregled članov po odborih/komisijah SBD 

UO bo septembra na 12. srečanju SBD na Bledu sklical redno volilno skupščino. V sklopu tega je 

pregledal člane društva po odborih/komisijah SBD, ki jim poteče mandat in morebiti ne morejo biti 

več voljeni na enako funkcijo v društvu (po statutu društva je lahko član društva v njegove organe 

izvoljen le 2-krat zaporedoma). UO je ugotovil, da so na enako funkcijo 2-krat zaporedoma do sedaj 

bili izvoljeni naslednji člani: doc. Berlec (UO), prof. Goličnik (UO), prof. Jerala (Odbor za društvena 

priznanja) in prof. Lah Turnšek (Odbor za društvena priznanja). Na mesta, ki jih zasedajo omenjeni 

člani društva, bo potrebno v letu 2017 izvoliti druge člane SBD. Vsi preostali člani v ostalih 

odborih/komisijah SBD lahko na volitvah ponovno kandidirajo. Zato jih bo tajnik po e-pošti pozval, 

če se lahko izjasnijo ali želijo ponovno kandidirati za funkcije, ki so jih že opravljali v mandatnem 

obdobju 2014-2017. 

Prav tako bo tajnik do volilne skupščine pozval predsednika Terminološke komisije in Komisije za 

izobraževanje, da izrazijo potrebo po novih sodelavcih v omenjenih komisijah, ki bi opravljali svoje 

delo v teh komisijah v naslednjem mandatnem obdobju. 



Ad. 5: Priprave na 12. srečanje SBD 

UO se je seznanil z dosedanjimi pripravami na 12. srečanje SBD. Z blagajnikom društva je bilo 

dogovorjeno kako se pripravi seznam registriranih oseb, da bo lahko na podlagi seznama izdajal 

račune. Predsednik društva se je dogovoril še za enega dodatnega sponzorja (NanoTemper) srečanja. 

Za kritje stroškov z obiskom prof. Pačesa (FEBS) pa se bo poskušal dogovoriti z Gospodarskim 

razstaviščem, da mu krije stroške bivanja na Bledu. 

Po poteku termina za zgodnje prijave se bo sestal Znanstveni odbor srečanja, da bo dokončno 

sestavil program in iz poslanih povzetkov izbral udeležence, ki bodo svoje delo predstavili s kratkim 

predavanjem.  

 

Ad. 6: Poročilo 2. srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja (Pariz, 2017) 

Zadnjega srečanja ambasadorjev biokemijskega izobraževanja se je udeležil prof. Bavec iz MF UL. 

UO se je seznanil z njegovim poročilom iz katerega je bilo razbrati aktivnosti, ki se bodo pričele 

odvijati v okviru FEBS komisije za izobraževanje. Predstavljene so bile štiri delovne skupine v 

katere so se razporedili nacionalni ambasadorji. Prof. Bavec bo sodeloval v 4. skupini, ki bo 

pripravila temelje za tehnično postavitev predstavitve virov na ti. Izobraževalni platformi FEBS. 

 

Ad. 7: Sprejem novih članov SBD 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Mojca Bohar (SB Murska Sobota) 

 Dr. Ajda Taler Verčič (IJS) 

 Tanja Blagus (MF UL) 

 Alexandra Bogožalec Košir (BF UL) 

 Ana Bajc Česnik (IJS) 

 Tjaša Goričan (FKKT UL) 

 

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. 8: Razno 
a) UO se je seznanil z informacijo, da stanovski kolegi iz Madžarske nameravajo v letu 2018 

pripraviti FEBS3+ srečanje. Naše društvo so povabili k temu, da predlaga člane, ki bi sodelovali v 

OO in ZO srečanja. UO se je strinjal, da bi v zvezi s tem naslednje leto zopet nekaj štipendij mlajšim 

članom namenili za udeležbo FEBS3+ srečanja. 

 

b) UO se je strinjal, da se septembra 2017 FEBS kongresa udeleži tudi doc. Berlec in se mu krijejo 

stroški potovanja in bivanja na kongresu. Predsedniku prof. Kosu, ki bo društvo zastopal na FEBS 

skupščini in tam predstavil kandidaturo za FEBS 2020 kongres v Ljubljani, bo letos bivanje krilo 

podjetje Dekon s katerim ima društvo sklenjeno zavezo, da prevzame organizacijo dogodka, če bo 

kandidatura pozitivna. 

 

Naslednja seja bo predvidoma konec avgusta (22. 8.). Člani UO se bodo o dokončnem terminu 

dogovorili pred začetkom seje. 

 
 

Ljubljana, 2. 6. 2017 

 

Zapisal Marko Goličnik 


