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

7. 3. 2019 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 71. seje;  

2) Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD;  

3) Poročila društva za MIZŠ;  

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno. 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 71. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 71. seje, ki je potekala 21. 1. 2019. 

 

Ad. 2: Določitev seznama prejemnikov štipendij in denarne pomoči SBD 

 

Na razpis za 10 štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini je prispelo 20 

prijav. Ena od prijav je bila umaknjena. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije za leto 

2019 podeli naslednjim kolegicam in kolegom:  Pia Pužar Dominkuš (UL, MF), Katja Leben (KI), 

Renata Pavlič (UL, MF), Klemen Dolinar (UL, MF), Mirjana Malnar (IJS), Lucija Slemc (UL, BF), 

Mihael Špacapan (UL, BF), Vid Jan (UL, MF), Nežka Kavčič (IJS) in Ivana Jovčevska (UL, MF). 

 

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R. Slovenije so prispele 

štiri prijave. UO je sklenil, da bo društvo v letu 2019 finančno podprlo organizacijo vseh štirih 

srečanj in sicer v višini 500 € tridnevno srečanje »Skeletal muscle research – from cell to human 

2019 (Ljubljana, 26.-28. maj 2019)«, v višini 500 € štiridnevno srečanje »EMBO Workshop: RNP 

network dynamics in development and disease (Ljubljana, 29. september.-2. oktober 2019)«, v višini 

250 € enodnevno srečanje »Recent Topics in Toxinology (Ljubljana, 7. junij 2019)« in v višini 250 € 

enodnevno srečanje »Brain tumors: from bench to clinic (Ljubljana, datum še ni določen).  

 

Tajnik društva bo na spletnih straneh SBD objavil novico o prejemnikih štipendij in denarne pomoči 

ter članstvo društva o tem obvestil preko SBD e-liste. Novico bo posredoval tudi na FB stran društva. 

 

Ad. 3: Poročila društva za MIZŠ 

 

UO se je seznanil, da so poročila o delu v letu 2018, načrt dela za leto 2019 in finančno poročilo 

2018 sestavljena. Tajnik je vse dokumente posredoval blagajniku in le ta bo poskrbel za podpis 

dokumentov s strani predsednika in do 31. 3. poslal dokumentacijo na MIZŠ. 

 

Ad. 4: Sprejem novih članov SBD 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Janja Božič (IJS) 

• Marija Grozdanič (IJS) 

• Neža Lipušček (UL, MF) 



• Petra Ivanuša (UL, MF) 

• Špela Tomaž (NIB) 

• Ivana Sedej (UL, MF) 

• Lucija Raspor Dallolio (UL, MF) 

• Adrijan Ivanušec (IJS) 

• Barbara Dušak  

• Aleša Kristan (UL, MF) 

• Tina Snoj (KI) 

• Ksenija Babič Benedik (UL, MF) 

• Metka Petrič (UL, MF) 

 

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. 6: Razno 

 

a) UO je sklenil, da se Ajda Taler-Verčič udeleži FEBS2019 v Krakovu. Društvo bo pokrilo stroške 

kotizacije, nastanitve in poti. 

 

b) Blagajnik društva popravi navodila razpisa za dodelitev štipendij tako, da se dopišeta pogoja 

razpisa in sicer reg. št. člana in da je prosilec član društva vsaj 6 mesecev do konca razpisa. 

 

c) Predsednik društva je UO seznanil s pripravami na kongres FEBS2020 in sicer, da so vse pogodbe 

med deležniki podpisane in da je grafična podoba kongresa narejena. Organizacijski odbor 

FEBS2020 se uspešno dogovarja za pridobitev zadostnega števila namestitev v mestu v času 

kongresa. 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v začetku maja.  

 

Ljubljana, 8. 3. 2019 

Zapisal Aljoša Bavec 


