
71. seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 

21. 1. 2019 

 

Prisotni: Janko Kos, Nataša Poklar Ulrih, Brigita Lenarčič, Aljoša Bavec, Ajda Taler-Verčič 

(Katja Goričar, Ana Mitrović, Emanuela Senjor prisotne pri prvi točki dnevnega reda) 

 

Dnevni red 

 

1) Multimedijska komisija; 

2) Sprejem zapisnika 70. seje;  

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

4) Razpis za Lapanjetove nagrade 2019;  

5) Sprejem novih članov SBD;  

6) Priprava poročil društva 2019;  

7) Višina članarine za leto 2019; 

8) Razno. 

 

 

Ad. 1: Multimedijska komisija 

 

Skupina za multimedijo v sestavi Katja Goričar, Ana Mitrović in Emanuela Senjor se je udeležila 

prve točke dnevnega reda. Katja Goričar je poročala o aktivnostih v zvezi s platformo FEBS 

Network. V ta namen je bil kreiran društveni mail drustvo@sbd.si (sbd domena je registrirana pri 

podjetju Hitrost doo) do katerega bosta dostopala Katja Goričar in tajnik društva. UO je sklenil, da 

bo društveni mail uradni mail na platformi FEBS Network. UO SBD se strinja, da bo Katja Goričar 

urejala spletne strani na omenjeni platformi v imenu SBD in sicer objavljala novice o kongresu SBD, 

o pripravah na FEBS2020 in o pomembnih dosežkih slovenskih članov… 

 

Ana Mitrović in Emanuela Senjor bosta postavili in administrirali FB stran društva SBD. Rok za 

izdelavo FB strani je do sredine meseca februarja 2019. FB stran bo odprtega tipa, kar pomeni, da bo 

vidna vsem. Tajnik društva pošlje logo društva Ani Mitrović in UO se strinja da se le ta uporabi za 

postavitev FB strani. UO se strinja, da bosta Ana Mitrović in Emanuela Senjor urejali FB stran SBD  

in sicer tako, da bosta objavili informacije, ki jim jih bo posredoval tajnik društva, npr. novice o 

prejemnikih štipendij, o Lapanjetovih nagrajencih, o srečanju FEBS2020, o kongresu SBD… Da bo 

stran FB zaživela se UO strinja, da se na omenjeni stani objavljajo tudi bolj neformalne fotografije 

aktivnosti naših članov, npr. utrinki iz mednarodnih srečanj, slovenskih konferenc… 

 

UO predlaga, da se do Skupščine SBD v Dobrni uporablja izraz Multimedijska skupina. Članstvo se 

bo o formiranju nove komisije in njenega predsednika izreklo na volitvah. 

 

Ad. 2: Potrditev zapisnika 70. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 70. seje, ki je potekala 30. 11. 2018. 

 

Ad. 3: Razpis štipendij mlajšim članom SBD in finančna podpora za organizacijo srečanja;  

 

UO se je odločil, da v letu 2019 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. 2019. 

 

mailto:drustvo@sbd.si


UO se je odločil, da bo tudi v letu 2019 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 28. 2. 2019. 

 

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. 

 

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. 4: Razpis za Lapanjetove nagrade 2019 

 

UO bo tudi v letu 2019 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. 2019. 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov SBD;   

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Maja Žugec (MF UL) 

• Teja Lavrin (MF UL) 

 

Z današnjim dnem imenovani postanejo člani SBD. Tajnik jih bo obvestil o članstvu in njihove e-

naslove dodal na SBD listo. 

 

Ad. 6: Priprava poročil društva 

 

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

2018 ter načrt dela za leto 2019. 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. 7: Višina članarine za leto 2019 

 

UO je potrdil sklep skupščine društva, da višina članarine v letu 2019 ostane 10€. Tajnik bo o tem 

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

 

Ad. 8: Razno 

 

a) UO je sklenil, da tajnik društva ponovno pošlje članstvu novico o registraciji na FEBS2019 v 

Krakovu po e-pošti in naj jih pozove, da se bolj množično udeležijo omenjenega kongresa. 

 

b) UO je obravnaval prošnjo Maše Čater o finančni pomoči za udeležbo mednarodne konference. 

Prošnja se zavrne. Tajnik društva jo preko e-pošte obvesti o sklepu UO. 

 

c) UO je obravnaval pobudo OO SBD kongresa v Dobrni o višini kotizacije in predlaga da naj le ta 

ostane takšna kot je bila na zadnjem SBD srečanju na Bledu in sicer 150 EUR. 

 



d) UO se strinja, da se iz spleta SBD izbriše evidenčna lista članov. 

 

e) UO se strinja, da se na spletni strani SBD objavijo grafična gradiva FEBS2020 (video, poster, 

povezava do plenarnih predavateljev, ki jo posreduje predsednik društva). 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v marcu (7. marec ob 15h).   

 

Ljubljana, 22. 1. 2019 

Zapisal Aljoša Bavec 


