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Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 65. seje;  

2) Razpis štipendij mlajšim članom SBD in finančna podpora za organizacijo srečanja;  

3) Razpis za Lapanjetove nagrade 2018;  

4) FEBS Education Ambassadors 2018 (Zagreb); 

5) Biomolekularec 2018 

6) Sprejem novih članov SBD;  

7) Priprava poročil društva;  

8) Višina članarine za leto 2018; 

9) Razno. 

 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 65. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 65. seje, ki je potekala 28. 11. 2017. 

 

Ad. 2: Razpis štipendij mlajšim članom SBD in finančna podpora za organizacijo srečanja;  

 

UO se je odločil, da v letu 2018 razpiše 10 štipendij mlajšim članom SBD v višini 500€ za udeležbo 

na mednarodnih konferencah in šolah v tujini. Rok za prijavo na razpis je 28. 2. 2018. 

UO se je odločil, da v letu 2018 razpiše 10 štipendij mlajšim članom SBD v višini 190€ (kritje 

kotizacije) za udeležbo na mednarodni konferenci FEBS3+ 2018. Rok za prijavo na razpis še ni 

znan, predvidoma v mesecu januarju. 

UO bo organiziral razpis za podelitev desetih FEBS štipendij mlajšim članom SBD za udeležbo na 

mednarodni konferenci FEBS3+ 2018. Štipendija krije stroške kotizacije in nastanitve. Rok za 

prijavo na razpis še ni znan, predvidoma v mesecu januarju. 

UO se je odločil, da bo tudi v letu 2018 financiral organizacijo srečanj na ozemlju R Slovenije, ki jih 

bodo organizirali člani društva. Za ta namen bo društvo namenilo 1500€. Rok za prijavo na ta razpis 

je prav tako 28. 2. 2018. 

 

Tajnik društva bo pripravil ustrezne razpise in dokumentacijo ter novico o razpisih objavil na 

spletnih straneh SBD. Članstvo društva bo o razpisih obvestil tudi po e-pošti. 

 

Tajnik društva bo o odprtju registracije FEBS3+ obvestil člane društva po e-pošti. 

 

UO je sklenil, da bo tajnik ob obvestilu prejemnikov štipendij slednjim dal navodila kako morajo ob 

koncu srečanja, ki so se ga udeležili, napisati poročilo in priskrbeti dokazila o udeležbi.     

 

 

 

 

 



Ad. 3: Razpis za Lapanjetove nagrade 2018 

 

UO bo tudi v letu 2018 objavil razpis za društvene nagrade. Tajnik bo razpis objavil na spletnih 

straneh društva in o tem obvestil članstvo po e-pošti. Razpis za Lapanjetove nagrade bo odprt do 31. 

5. 2018. 

UO je sklenil, da bo o možnosti, da bi na razpisu oddali predloge v imenu UO društva podrobneje 

razpravljali na naslednji seji.  

 

Ad. 4: FEBS Education Ambassadors 2018 (Zagreb); 

 

UO je sklenil, da se tudi v letu 2018 na 3. srečanje FEBS Education Ambassadors (Zagreb, April 

2018) delegira prof. dr. Aljoša Bavca, ki je zastopal društvo že v letu 2017 v Parizu. Prof. Bavec 

dobiva gradiva in vabila za sodelovanje v aktivnostih te FEBS iniciative, zato se ga pozove, da pri 

tem aktivno zastopa naše društvo. Društvo mu bo krilo potne stroške, FEBS pa mu krije stroške 

bivanja (hotela).         

 

Ad. 5: Biomolekularec 2018; 

 

UO se je seznanil s pripravo organizacije Biomolekularec.si 2018. Pripravljenost sodelovanja pri 

organizaciji dogodka so izrazili prof. dr. Aljoša Bavec (MF), prof. dr. Blaž Cigić (BF) in dr. Ajda 

Taler-Verčič (IJS), doc. dr. Bojan Doljak (FFA) in doc. dr. Miha Pavšič (FKKT). Izvedbo dogodka 

se skupaj s skupščino društva planira organizirati konec septembra v letu 2018 na FFA. UO je 

sklenil, da se poskuša v organizacijo pritegniti še predstavnike iz drugih inštitucij (KI).Tajnik društva 

bo novico o simpoziju objavil na spletnih straneh SBD. Članstvo društva bo o simpoziju obvestil tudi 

po e-pošti. 

 

Ad. 6: Sprejem novih članov SBD;   

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

 Dr. Izidor Sosič (FFA UL) 

 Dr. Tadeja Lukežič (HIPS) 

 Abida Zahirović (FFA UL) 

 Martina Gobec (FFA UL) 

 

Abida Zahirović, ki ni državljanka R Slovenije, je k evidenčnemu listu dodala še dve priporočilni 

pismi članov SBD. 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. 7: Priprava poročil društva 

 

Do konca marca je potrebno pripraviti in poslati na MIZŠ finančno in vsebinsko poročilo za leto 

2017 ter načrt dela za leto 2018. Finančno poročilo bo skupaj z računovodskim servisom pripravil 

blagajnik društva.  

Najprej bo tajnik pripravil vsebinsko poročilo in načrt dela ter ju posredoval predsedniku in 

blagajniku društva, da se lahko na osnovi tega pripravi še finančno poročilo. 

 

 

 



Ad. 8: Višina članarine za leto 2018 

 

UO je potrdil sklep skupščine društva, da višina članarine v letu 2018 ostane 10€. Tajnik bo o tem 

obvestil članstvo po e-pošti. Članarina se poravnava do 30. 4. v tekočem letu. 

 

Ad. 9: Razno 

 

a) UO je sklenil, da brez finančnih obveznosti podpre organizacijo enodnevnega simpozija v Zagrebu 

(17.4. 2018), ki ga bo organiziralo podjetje Kemomed iz Slovenije. UO predlaga, da svoje delo na 

srečanju predstavi član društva in tako promovira SBD. Tajnik društva bo novico o simpoziju objavil 

na spletnih straneh SBD. Članstvo društva bo o simpoziju obvestil tudi po e-pošti. 

 

b) Račun za pripravo tiskovin kongresa SBD 2017 podjetja Ulcakar  JK še ni prispel. Tajnik 

društva bo pozval podjetje, da nemudoma pošlje račun na društvo. 

 

c) Tajnik društva bo novico o 18. FEBS forumu mladih raziskovalcev v Pragi-2018 (YSF)  objavil na 

spletnih straneh SBD. Članstvo društva bo o simpoziju obvestil tudi po e-pošti. 

 

d) UO je obravnaval predlog predstavnika Terminološke komisije o plačilu lektorskih stroškov. 

 

e) Na pobudo UO, da se ustanovi Komisijo za multimedijo, so se prijavili trije člani SBD. Tajnik 

društva jih pozove, da na naslednji seji UO predstavijo koncept delovanja te komisije.  UO je sklenil, 

da se poskuša v komisijo pritegniti še predstavnike iz drugih inštitucij (KI). 

 

f) UO je razpravljal o pobudi povečanja članov UO in ugotovil, da je to povezano s spremembo 

statuta SBD. 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v sredini marca. Sredi februarja se bodo člani dokončno 

dogovorili za termin. 

 

Ljubljana, 15. 1. 2018 

Zapisal Aljoša Bavec 


