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

4. 7. 2019 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 73. seje; 

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2019; 

3) Priprave na skupščino SBD 2019;  

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 73. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 73. seje, ki je potekala 17. 5. 2019. 

 

Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2019 

 

UO se je seznanil s predlogom Odbora za društvena priznanja. Na razpis za društvena priznanja sta v 

letu 2019 prispeli 2 kandidaturi: 1 kandidatura za Lapanjetovo nagrado in 1 kandidatura za 

Lapanjetovo plaketo. UO SBD je potrdil predlog Odbora za društvena priznanja in s tem bodo v letu 

2019 podeljena naslednja priznanja: 

 

• Lapanjetova nagrada: prof. dr. Igor Križaj 

• Lapanjetova plaketa: prof. dr. Blaž Cigić 

 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD v četrtek, 26. 9. 2019 v 

Dobrni. Obrazložitve za prejem nagrad bodo pripravili predlagatelji nagrajencev in jih posredovali 

tajniku društva, da jih bo na predstavitvi posredoval predsedniku Odbora za društvena priznanja, ki 

bo le ta prebral. 

 

Vse nagrajence bo tajnik SBD preko e-pošte pisno obvestil o prejemu priznanj. Ob tem se jih povabi 

na podelitev, da predstavijo svoje delo (30 min Lapanjetova nagrada).  

 

Tajnik bo novico o dobitnikih nagrad v letu 2019 objavil na spletni strani SBD in fb ter sporočil 

preko seznama e-naslovov članov SBD.    

 

Ad. 3: Priprave na skupščino SBD 2019 

 

UO je razpravljal o pripravah na skupščino SBD, ki bo 26. 9. 2019 v Dobrni. UO mora do začetka 

skupščine pripraviti gradivo za volilno skupščino. Tajnik bo pripravil poročilo o delu od zadnje 

skupščine, načrt dela za leto 2019 bo pripravil predsednik, finančno poročilo pa bo pripravil 

blagajnik. Ko bodo poročila pripravljena, jih bo tajnik posredoval Nadzornemu odboru SBD, da poda 

še svoje poročilo, ki bo tudi predstavljeno članstvu. Pozval pa bo tudi predsednika Terminološke 

komisije, Komisije za izobraževanje in Multimedijsko skupino, da pripravijo poročila o delu. 

Delovno predsedstvo skupščine sestavljata predsednik in zapisnikar. Za delovnega predsednika 

skupščine se predlaga doc. dr. Aleš Berlec, za zapisnikarja prof. dr. Aljoša Bavec. Do začetka 

skupščine bo UO določil še dva overitelja zapisnika. Začetek skupščine je ob 16:30.   



Članstvo se bo o formiranju nove komisije za multimedijo in njenega predsednika izreklo na volitvah 

na skupščini. 

 

Članstvo se bo o spremembi 39. člen statuta izreklo na volitvah na skupščini. Za spremembo statuta 

je potrebno 2/3 glasov aktivnih članov društva. V primeru, da bo prisotno premajhno število članov 

bo UO predlagal, da se glasovanje izvede dopisno. 

 

UO SBD oblikuje pobudo, ki jo bo predstavilo članstvu in sicer, da se 14. srečanje SBD organizira 

skupaj s srečanjem FEBS 3+ v Srbiji leta 2021. Skupščina SBD pa naj se organizira kasneje v 

Ljubljani. 

 

Članstvo SBD se bo o poteku skupščine obvestilo po e-listi in preko spletne strani. 

 

Ad. 4: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Monika Biasizzo (IJS) – sprejeta dopisno 26.6. 2019 

• Miki Zarić (IJS) 

• Urban Javoršek (IJS) 

• Eva Vidak (IJS) 

• Barbara Jenko Bizjan (UKC) 

• Livija Tušar (IJS) 

• Urška Kotnik (UKC) 

• Damjan Avsec (FFA) 

• Spase Stojanov (IJS) 

• Tinkara Pirc Marolt (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. 5: Razno 

 

a) Blagajnik društva pošlje poskeniran izvod donatorske pogodbe in povratnico o prejeti pogodbi za 

Katjo Leben. 

 

b) Tajnik društva poskrbi za izdelavo diplom Lapanjetovih nagrajencev, predsednik pa za izdelavo 

plaket. 

 

c) UO oblikuje pobudo o modernizaciji logotipa društva.  

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma na začetku meseca septembra. 

 

Ljubljana, 8. 7. 2019 

Zapisal Aljoša Bavec 


