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

28. 11. 2017 

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

  

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 64. seje;  

2) Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD;  

3) Pregled priprav na simpozij FEBS3+ 2018; 

4) Pregled priprav na kongres FEBS 2020; 

5) Sprejem novih članov; 

6) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 64. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 64. seje, ki je potekala 22. 8. 2017. 

 

Ad. 2: Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD 

 

UO je pregledal zapisnik in sklepe redne letne skupščine SBD v letu 2017. Iz zapisnika je razvidno, 

da je skupščina bila volilna in so na njej potekale volitve predsednika in članov Upravnega odbora 

ter ostalih organov društva. Volitve so bile uspešno izvedene, vsi izvoljeni člani pa bodo s svojimi 

funkcijami v društvu pričeli s 1. januarjem 2018. 

Drugače ni bilo večjih odstopanj glede dnevnega reda in sklepov kot v prejšnjih letih. Edina nova 

pobuda je bila izpostavljena, da se v društvu ustanovi nova komisija, ki bi skrbela za multimedijsko 

podporo in prepoznavnost društva. Tajnik bo o tem obvestil člane in jih pozval naj ga do konca leta 

obvestijo, če bi želeli sodelovati v takšni komisiji. Potencialna ustanovitev komisije in njene 

aktivnosti pa bi se pričele v letu 2018. 

 

Ad. 3: Pregled priprav na simpozij FEBS3+ 2018 

 

Predsednik SBD je UO seznanil, da sta se skupaj s članico UO prof. Natašo Poklar Ulrih udeležila 

sestanka v zvezi s pripravami simpozija FEBS3+ 2018, ki je potekal v Siofoku ob Blatnem jezeru. 

Glavni povzetki sestanka iz Siofoka in sklepov UO so naslednji: 

- SBD predlaga dr. Jerneja Uleta za FEBS predavatelja na srečanju FEBS3+. SBD bo na 

FEBS vložilo kandidaturo za finančno podporo. Tajnik društva se bo pozanimal kakšni so 

postopki in roki za to prijavo. 

- Organizatorji (Madžarsko biokemijsko društvo) so pripravljeni oprostiti plačila kotizacije 

in plačati nastanitev le vabljenim predavateljem in članom Organizacijskega odbora, ne pa 

tudi članom Znanstvenega odbora srečanja.  

- SBD predlaga 6 vabljenih predavateljev. Upravni odbor se je dogovoril, da bi predlagali 

naslednje člane SBD, da bi na srečanju predstavili svoje delo (Marko Fonovič (IJS), Miha 

Pavšič (FKKT), Gregor Anderluh (KI), Janko Kos (FFA), Tea Lanišnik Rižner (MF) in 

Kristina Gruden (NIB)). Predsednik društva bo sporočil OO srečanja imena in možne sekcije 

v katerih bi sodelovali. 

- Organizatorji bodo mlajšim članom SBD dodelili 10 štipendij, ki se bodo finacirale s strani 

FEBS. SBD bo v letu 2018 objavilo še poseben ločen razpis (poleg klasičnega vsakoletnega 

razpisa za štipendije mlajšim članom) tudi za štipendije našim mlajšim članom za izključno 

udeležbo na simpoziju v Siofoku. S tem bi omogočili, da bi lahko več slovenskih udeležencev 

sodelovalo na simpoziju FEBS3+. 



Ad. 4: Pregled priprav na kongres FEBS 2020 

Predsednik SBD je UO seznanil s pripravami na kongres FEBS2020. Kandidatura našega društva je 

na FEBS skupščini bila odobrena. Zato se je že sestal Organizacijski odbor za pripravo FEBS2020 

kongresa. Na seji se je pregledalo potrebne aktivnosti. V prvi vrsti je potrebno sestaviti mednarodni 

Znanstveni odbor. Zato člani OO predlagajo kandidate ter po svojih 'kanalih' poskušajo na kongres 

povabiti kakšne nobelovce. Na naslednji seji OO, ki bo potekala v decembru, bi se lahko že sestavil 

ZO FEBS2020 kongresa. 

Vse informacije si bodo člani OO posredovali preko oblaka na katerem se bodo zbirali tudi podatki, 

datoteke, zapisniki.   

 

Ad 5: Sprejem novih članov 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Dr. Blaž Krhin (OI) 

 Maša Vidmar (UKC Lj.) 

 Tajda Klobučar (BF UL) 

 Urša Čerček (IJS) 

 Tina Plavec (IJS) 

 Nejc Petrišič (KI) 

 Dr. Janez Plavec (KI) 

 Petra Malavašič (Splošna bolnišnica NM) 

 Eva Lasič (MF UL) 

 Dr. Jernej Murn (UC Riverside, ZDA) 

 

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

SBD. Tajnik jih bo obvestil o članstvu in njihove e-naslove dodal na SBD listo. 

 

Ad. 5: Razno 

 

Zadnjega sestanka v zvezi s pripravo FEBS3+ srečanja v Siofoku sta se udeležila dva člana UO 

(Janko Kos in Nataša Poklar Ulrih). Potne stroške do Siofoka se jima krije iz finančnih sredstev 

društva. 

 

Predsednika društva so kontaktirali iz podjetja Kemomed, da bi SBD brez finančnih obveznosti 

podprlo organizacijo njihovega simpozija, ki ga nameravajo izvesti v Zagrebu. UO je sklenil, da 

podpre takšno pobudo, ker Kemomed podpira tudi organizacijo naših srečanj. Predlagalo se bo, da bi 

na simpoziju v Zagrebu svoje delo predstavil tudi kakšen član našega društva, da se s tem posredno 

promovira tudi SBD. 

 

Naslednja seja bo predvidoma v mesecu januarju. Na njej bi se srečali vsi člani UO v staro/novi 

zasedbi, da se naredi še formalni prenos poslov za naslednje mandatno obdobje UO.   

 
 

Ljubljana, 2. 12. 2017 

 

Zapisal Marko Goličnik 


