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

28. 8. 2020 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 79. seje; 

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2020; 

3) Priprave na skupščino SBD 2020;  

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 79. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 79. seje, ki je potekala 12. 6. 2020. 

 

Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2020 

 

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

letu 2020 prispeli 2 kandidaturi: kandidatura za Lapanjetovo nagrado in kandidatura za Lapanjetovo 

priznanje. UO SBD je potrdil predlog Odbora za društvena priznanja in s tem bodo v letu 2020 

podeljena naslednja priznanja: 

 

• Lapanjetova nagrada: prof. dr. Kristina Sepčić 

• Lapanjetovo priznanje: dr. San Hadži 

 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD v četrtek, 24. 9. 2020 na 

Institutu Jožef Stefan. 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 (25 min Lapanjetova nagrada, 15 min Lapanjetovo priznanje).  

 

Tajnik bo novico o dobitnikih nagrad v letu 2020 objavil na spletni strani SBD in sporočil preko 

seznama e-naslovov članov SBD.    

 

 

Ad. 3: Priprave na skupščino SBD 2020 

 

UO je razpravljal o pripravah na skupščino SBD, ki bo 24. 9. 2020 na Institutu Jožef Stefan. UO 

mora do začetka skupščine pripraviti gradivo za volilno skupščino. Tajnik bo pripravil poročilo o 

delu od zadnje skupščine, načrt dela za leto 2021 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 

Komisija za multimedijo, Terminološke komisije in Komisije za izobraževanje, da pripravita 

poročila o delu. Delovno predsedstvo skupščine sestavljata predsednik in zapisnikar. Za delovnega 



predsednika skupščine se predlaga prof. dr. Marjetka Podobnik, za zapisnikarja prof. dr. Aljoša 

Bavec. Do začetka skupščine bo UO določil še dva overitelja zapisnika. 

 

Za nabavo usnjenih map in plaket za L. nagrajence  poskrbi predsednik, za diplome tajnik in za 

dekoracijo blagajnik. 

 

Predlog začetka skupščine je 17:00. Naj pa se ta ura uskladi s programom srečanja Biomolekularec 

2020. 

 

Skupščina SBD bo potekala v živo, kar pomeni, da bo potrebno rezervirati veliko predavalnico IJS 

(omejitev do 50 udeležencev, narediti poimenske sezname s telefonskimi številkami). Pogostitev bo 

potekala v skladu z navodili NIJZ. V primeru COVID omejitev bomo skupščino izvedli 

videokonferenčno preko Webex-a.  

 

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: 

 

• Tanja Gošnjak (FFA UL) 

• Polona Pevec (BF UL) 

• Eva Ogorevc (IJS) 

 

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 Ajda Taler-Verčič poroča o dejavnostih v zvezi z letošnjo prireditvijo 

Biomolekularec, ki bo potekala videokonferenčno preko spleta v četrtek dne 24. 9.  Tehnično bo 

srečanje potekalo preko Webexa. Osnovni program je narejen, plenarni predavatelji so potrjeni. 

 

b) UO je sklenil, da finančno podpre lektoriranje in pregled tekstov pri delu Terminološke komisije v 

višini 300 € neto. 

 

Ljubljana, 31. 8. 2020 

Zapisal Aljoša Bavec 


