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

4. 12. 2019 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 75. seje; 

2) Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD; 

3) Pregled priprav na kongres FEBS 2020;  

4) Razpis SBD štipendij na kongres FEBS2020 

5) Sprejem novih članov; 

6) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 75. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 75. seje, ki je potekala 9. 9. 2019. 

 

Ad. 2: Pregled zapisnika in sklepov letne skupščine SBD 

 

UO je razpravljal o nekaterih sklepih zapisnika in sicer, da se do konca leta 2019 izvede dopisno 

glasovanje o spremembi 39. člena statuta društva. UO predlaga enomesečni glasovalni rok. Vse 

potrebno, da se izvede glasovanje pripravi tajnik društva in v pregled pošlje UO. UO predlaga, da 

organizacijo srečanja Biomolekularec v letu 2020 prevzame Institut Jozef Stefan. Blagajnik društva 

bo preveril kakšna je razpoložljivost prostora na IJS. Ker je iz strani članstva prišla pobuda o 

spremembi logotipa društva je UO začel s tovrstnimi aktivnostmi. Blagajnik društva bo priskrbel 

ponudbe oblikovalca, ki bo pripravil celostno grafično podobo društva in jih posredoval UO. 

 

Ad. 3: Pregled priprav na kongres FEBS 2020 

 

UO je razpravljal o pripravah na kongres FEBS2020. Registracija je odprta. YSF poteka gladko. 

Prijavljenih je okoli 75 raziskovalcev. Na FEBS 2020 je zaenkrat prijavljenih okoli 250 udeležencev. 

UO predlaga, da bolj aktivno promoviramo kongres v Ljubljani. Predsednik društva pripravi in 

pošlje ostalim članom UO spremni tekst in pasico. Tajnik bo poslal tekste in pasico za objavo na 

spletu Medicinski fakulteti UL, Veterinarski fakulteti UL in Zdravstveni fakulteti UL, Medicinski 

fakulteti UM in Fakulteti za zdravstvene vede UM. Članica UO Nataša Poklar Ulrih bo poslala 

materiale na Biotehniško fakulteto UL, članica UO Brigita Lenarčič pa na Fakulteto za kemijo in 

kemijsko tehnologijo UL.  

 

Ad. 4: Razpis SBD štipendij na kongres FEBS2020 

 

UO je razpravljal o 50 štipendijah, ki jih bo društvo podelilo svojim mlajšim članom za pokritje 

kotizacije v višini 250 evrov. Prijava se izvede preko spletne strani FEBS2020. Rok za prijavo je 

25.1.2020. Po 15.1.2019 tajnik društva obvesti članstvo po e-pošti, da se prijavijo na razpis. Kriteriji 

izbora bodo ostali enaki kot pri podeljevanju klasičnih SBD štipendij za podiplomske študente. Za 

dodiplomske študente bo UO kriterije definiral na naslednji seji. Ker je pogoj za dodelitev štipendij 

članstvo v SBD bo UO o sprejetju novih članov dopisno glasoval do 15.1. Novi člani morejo imeti 

poravnano članarino za leto 2020. 

 



Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 

 

• Iztok Prislan (BF) 

• Mojca Juteršek (NIB) 

• Nika Janež (IJS) 

• Anja Vidović (MF) 

• Iris Šalamon (MF) 

• Jaka Snoj (KI) 

• Sara Orehek (KI) 

• Klemen Mezgec (KI) 

• Tadeja Bele (IJS) 

• Sandra Oloketuyi (UG) 

• Lara Bolčina (FFA) 

• Špela Gruden (BF) 

• Polona Megušar (BF) 

• Luka Šturm (BF) 

• Tim Ključevšek (FFA) 

 

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. Sandra 

Oloketuyi ki ni državljanka R Slovenije, je k evidenčnemu listu dodala še priporočilno pismo člana 

SBD. 

 

Ad. 6: Razno 

 

a) UO se strinja, da se na pobudo Terminološke komisije na spletni strani SBD popravijo povezave 

do novih spletnih slovarjev in leksikona biokemije. Člani UO primerjajo star spletni slovar z novim 

ter se na naslednji seji odločijo o tem, ali se povezava do starega slovarja vseeno obdrži. 

 

b) Predsedniku Janku Kosu se odobri povračilo za potne stroške v Rimskih Toplicah pri udeležbi 

sestanka v zvezi z organizacijo kongresa FEBS2020. 

 

 

Naslednja seja UO SBD bo predvidoma v mesecu januarju 2020. 

 

Ljubljana, 5. 12. 2019 

Zapisal Aljoša Bavec 


