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

26. 8. 2021 

 

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

 

 

Dnevni red 

 

1) Sprejem zapisnika 85. seje; 

2) Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2021; 

3) Priprave na volilno skupščino SBD 2021;  

4) Sprejem novih članov; 

5) Razno 

 

Ad. 1: Potrditev zapisnika 85. seje 

 

UO je potrdil zapisnik 85. seje, ki je potekala 7. 6. 2021. 

 

Ad. 2: Seznanitev s predlogom Odbora za društvena priznanja o nagrajencih za leto 2021 

 

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

letu 2021 prispele tri vloge za Lapanjetovo nagrado, šest vlog za Lapanjetovo priznanje in ena vloga 

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

letu 2021 podeljena naslednja priznanja: 

 

• Lapanjetova nagrada: prof. dr. Ana Plemenitaš 

• Lapanjetovo priznanje: dr. Tea Lenarčič 

• Lapanjetovo priznanje: dr. Fabio Lapenta 

• Lapanjetova plaketa: doc. dr. Miha Pavšič 

 

Nagrajencem bodo priznanja uradno podeljena na redni letni skupščini SBD v petek, 1. 10. 2021 v 

Mestnem muzeju Ljubljana. Obrazložitve za prejem nagrad bodo pripravili predlagatelji nagrajencev 

in jih posredovali tajniku društva, da jih bo na predstavitvi posredoval predsedniku Odbora za 

društvena priznanja, da jih 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 2021 objavil na spletni strani SBD in sporočil preko 

seznama e-naslovov članov SBD.    

 

 

Ad. 3: Priprave na volilno skupščino SBD 2021 

 

UO je razpravljal o pripravah na skupščino SBD, ki bo 1. 10. 2021 v Mestnem muzeju Ljubljana.  

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

delu od zadnje skupščine, načrt dela za leto 2022 bo predstavil nov 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 

Komisije za multimedijo, Terminološke komisije in Komisije za izobraževanje, da pripravijo 



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

predsednika skupščine se predlaga prof. dr. Blaž Cigić, za zapisnikarja prof. dr. Aljoša Bavec. Do 

začetka skupščine bo UO določil še dva overitelja zapisnika. 

 

Za nabavo plaket za L. nagrajence  poskrbi predsednik, za usnjene mape, pripravo diplom ter za 

šopke/bombonjere blagajnik.  

 

Tajnik in blagajnik poskrbita za družabni del skupščine. Pogostitev bo potekala v skladu z navodili 

NIJZ. 

 

Predlog začetka skupščine je 18:00.  

 

Leto 2021 je za naše društvo tudi volilno leto. V ta namen bomo pripravili volilno skupščino. V 

pristojnosti Skupščine so volitve predsednika društva ter ostalih društvenih organov (Upravni odbor, 

Nadzorni odbor, Častno razsodišče in Disciplinska komisija). Po statutu SBD je lahko vsak član 

izvoljen za predsednika društva ali v društveni organ le 2-krat zapored, za člane društvenih organov 

velja načelo nezdružljivosti, v organih društva pa praviloma ni več kot en član iz iste inštitucije. V 

skladu z omenjenimi pravili in v skladu s 30. členom statuta Upravni odbor predlaga listo za člane 

posameznih organov društva. Tajnik obvesti kandidate na listi o nameri UO. S to listo bo članstvo 

seznanjeno 2 tedna pred skupščino. Članstvo lahko  do začetka skupščine dopolni listo. Izvoljeni 

organi nastopijo svoj mandat s 1. januarjem leta 2022. Članstvo je bilo 8.6. 2021 obveščeno o volilni 

skupščini in pozvano, da pošlje predloge kandidatov za predsednika društva in društvenih organov. 

tajniku društva. Do 30.8. 2021 je prišel na omenjeni naslov predlog za predsednika društva, 

kandidature članov zdajšnjega UO za nove funkcije v društvenih organih in pa za obstoječi funkciji 

tajnika in blagajnika. V primeru COVID omejitev bomo skupščino izvedli videokonferenčno preko 

Webex-a. Glasovanje se bo izvedlo z dvigom virtualnih rok. Prisotnost članov se bo preverjala z 

opcijo »print screen«.  

 

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: 

 

• Petra Hruševar (IJS) 

• Črtomir Dobravc (MF UL) 

 

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) Predlog Odbora za društvena priznanja je, da se poenoti/posodobi obrazec za oddajo vlog za 

društvena priznanja. Predsednik Odbora prof. dr. Boris Turk bo pripravil nov predlog in ga 

posredoval UO do začetka novembra 2021.  

 

b) UO predlaga, da se grafično podobo loga društva da na glasovanje na skupščini. 

 



c) Predsednik poroča o odzivu strokovne in laične javnosti na FEBS2021 v Ljubljani. Kongres je bil 

uspešen tako s strokovnega, organizacijskega kot tudi finančnega vidika (kljub COVID omejitvam). 

Na FEBS skupščini je potekala debata o tem, ali se v prihodnje organizira virtualno ali srečanje v 

živo. Skupščina ugotavlja, da ima virtualno srečanje veliko prednosti. Izvlečki kongresa FEBS2021 

so prosto dostopni na spletni strani FEBS openbio. 

 

d) UO ugotavlja, da je bilo 14. srečanje SBD, ki je bilo organizirano v okviru FEBS2021, speljano 

korektno in na zanimiv način. 

 

d) UO predlaga, da 15. srečanje SBD organizirajo kolegi iz Biotehniške fakultete in Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo. 

 

e) Predsednik poroča o skupščini IUBMB. 

 

 

Naslednja seja UO bo konec meseca novembra. 

 

Ljubljana, 30. 8. 2021 

Zapisal Aljoša Bavec 


