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

12. 5. 2021 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 83 seje; 

2) Pregled priprav na kongres FEBS 2021; 

3) Razpis za Lapanjetove nagrade 2021; 

4) Določitev seznama prejemnikov denarne pomoči SBD; 

5) Sprejem novih članov SBD; 

6) Razno. 

  

Ad. 1: Potrditev zapisnikov 83. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 83. seje, ki je potekala 12. 2. 2021. 

 

Ad. 2: Pregled priprav na kongres FEBS 2021 

 

UO je razpravljal o pripravah na kongres FEBS 2021. Kongres se bo izvedel virtualno. Novost 

kongresa so »speed talk« sekcije na katerih bodo predavatelji v 5 minutah predstavili svoje delo. 

Predsednik poroča, da je knjiga izvlečkov v tisku in da so registracije končane. Pričakuje se okoli 

1700 udeležencev. 

 

Ad.3: Razpis za Lapanjetove nagrade 2021 

 

UO odbor je razpravljal o L. nagradah in predlaga, da se ponovno pozove članstvo, da odda svoje 

predloge. 

 

Ad. 4: Določitev seznama prejemnikov denarne pomoči SBD 

 

Na razpis za 5 štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini sta prispeli 2 

prijavi. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendiji za leto 2021 podeli naslednjima 

članoma:  Aljaž Gaber (UL, FKKT)  in Metka Petrič (MF). Sredstva v višini 500 € so namenjana za 

pokritje potnih stroškov in kotizacije fizične udeležbe konference. V primeru, da bo srečanje 

virtualno se podelijo sredstva, ki pokrijejo stroške kotizacije.  

 

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R. Slovenije sta prispeli 

dve prijavi. UO je sklenil, da bo društvo v letu 2021 finančno podprlo v višini 500 € organizacijo 

enodnevnega srečanja »“RNA Networks in Development and Disease 2021« (Ljubljana, 25. avgust 

2021). 

 

Tajnik novico objavi na spletni strani in članski e listi. 

 

 

Ad. 5: Sprejem novih članov 

 

Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 



 

• Maša Čater (MF UM) 

• Katarina Lenarčič (BF UL) 

• Filip Ivanovski (KI) 

• Ana Ercegovič Rot (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. 6: Razno 

 

a) UO bo do naslednje seje razpravljal o predlogu slovenskega predavatelja na 46. srečanju FEBS v 

Lizboni. 

 

b) UO sklene, da bo pri organizaciji FEBS2021 angažiral slovensko piar sodelovko. 

 

c) Letošnja skupščina SBD bo volilna, zato bo potrebno obvestiti člane, da pošljejo predloge 

kandidatov v odbore in komisije društva. Predlogi se posredujejo tajniku društva. 

 

d) UO je od oblikovalca prejel nov predlog loga društva. Blagajnik društva pripravi spletno anketo o 

primernosti novega loga društva. 

 

e) UO predlaga, da se na sekretariat FEBS pošlje vloga za kandidaturo prof. dr. Natašo Poklar Ulrih 

v Odbor za štipendije (Fellowship Committee). Delegat na letošnji skupščini FEBS bo prof. dr. 

Janko Kos. 

 

Naslednja seja SBD društva bo v začetku meseca junija. 

 

Ljubljana, 19. 5. 2021 

  

Zapisal Aljoša Bavec, tajnik SBD 

 


