
ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva, 26. 9. 2019 ob 16.30, 

 v Dobrni 

 

Prisotni: 47 članov; seznam s podpisi udeležencev je v prilogi zapisnika. Skupščina je bila sklicana 

za ob 16.30, a se je pričela ob 16.45; tj. 15 min kasneje. Po Statutu društva je skupščina v tem primeru 

sklepčna saj se je je udeležilo več kot 1/5 članov (v letu 2019 je bilo v društvu 169 članov s plačano 

članarino). 

 

Sejo je vodil predsednik delovnega predsedstva SBD prof. dr. Aleš Berlec. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Podelitev društvenih priznanj 

• Prof. dr. Igor Križaj – Lapanjetova nagrada 

• Prof. dr. Blaž Cigić – Lapanjetova plaketa 

3. Predavanje nagrajenca prof. dr. Igorja Križaja 

4. Sprejem poročil za leto 2019 

• poročilo o delu društva 

• finančno poročilo 

• poročilo Nadzornega odbora 

• poročilo Terminološke komisije, Komisije za izobraževanje in Multimedijske skupine 

5. Program društva v letu 2020 

6. Razno 

1. sklep:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

AD 1 – Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik SBD je predlagal naslednje delovno predsedstvo: 

Aleš Berlec – IJS (predsednik) 

Aljoša Bavec – MF UL (zapisnikar) 

Za overitelja zapisnika se predlaga: 

Kristina Sepčić – BF UL 

Nataša Debeljak – MF UL 

2. sklep:  Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 

 



AD 2 – Podelitev društvenih priznanj 

Predsednik društva prof. dr. Janko Kos in predsednik Odbora za društvena priznanja prof. dr. Boris 

Turk sta podelila društvena priznanja v naslednjem vrstnem redu:  

• Prof. dr. Blaž Cigić – Lapanjetova plaketa 

• Prof. dr. Igor Križaj – Lapanjetova nagrada 

Pred podelitvijo vsakemu od nagrajencev je prof. dr. Boris Turk prebral obrazložitev Odbora za 

društvena priznanja. 

 

AD 3 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenec z Lapanjetovo nagrado prof. dr. Igor Križaj je predstavil svoje delo v obliki 30 min. 

predavanja.   

 

AD 4 – Sprejem poročil za leto 2019 

Člani SBD so 17. 9. 2019 po e-pošti skupaj z vabilom na redno letno skupščino prejeli poročilo o 

delu društva (napisal prof. dr. Aljoša Bavec, tajnik SBD), finančno poročilo (napisala dr. Ajda Taler-

Verčič, blagajnik SBD), poročilo Nadzornega odbora (napisali prof. dr. Igor Križaj, prof. dr. Damjana 

Rozman in prof. dr. Blaž Cigić), poročilo Terminološke komisije (napisala prof. dr. Marija Žakelj 

Mavrič), poročilo Komisije za izobraževanje (napisal prof. dr. Blaž Cigić) in poročilo Multimedijske 

skupine (napisali dr. Ana Mitrović, Emanuela Senjor in doc. dr. Katja Goričar). 

Predsednik društva je pokomentiral poročilo o delu, finančno poročilo in povzel poročilo Nadzornega 

odbora. Glede aktivnosti društva v FEBS je predsednik društva pojasnil, da UO vsako leto predlaga 

člane SBD v odbore in komisije FEBS-a. V letu 2019 nismo kandidirali svojih članov v telesa FEBS. 

Trenutno aktivni člani v komisijah FEBS so:  prof. dr. Aleš Berlec, delovna skupina za integracijo 

(Working Group on Integration), prof. dr. Damjana Rozman, odbor za organizacijo delavnic in 

praktičnih tečajev (Advanced Courses Committee), prof. ddr. Boris Turk, odbor za založništvo 

(Publications Committee). Predsednik društva prof. dr. Janko Kos je članstvo seznanil s pripravami 

na kongres FEBS2020 v Ljubljani in sicer, da so vse pogodbe med deležniki podpisane in da je 

grafična podoba kongresa narejena. Na zadnjem sestanku je organizacijski odbor pripravil vse 

materiale za spletno stran, ki se je uradno odprla 6. julija 2019 v Krakovu. Sestavljene so vse komisije 

in predavatelji so potrdili svojo udeležbo. Predsednik je izrazil skrb o številu domačih udeležencev 

na kongresu. Zato je pozval prisotno članstvo, da naj naredijo ustrezno reklamo znotraj kateder in 

inštitutov, da se bodo kolegi prijavili na kongres FEBS2020. Poudaril je tudi, da bo UO v letu 2020 

podelil 50 štipendij mlajšim članom društva, s katerimi se bo pokrila kotizacija kongresa. Predsednik 

je predstavil, da je bila ustanovljena tako imenovana Multimedijska skupina, ki je postavila in 

administrirala FB stran društva ter uredila spletne strani na FEBS Network platformi. Komentarjev 



na poročila člani skupščine niso imeli. Pri obravnavanju finančnega poročila je blagajnik društva 

prisotne povabil, da delež dohodnine namenijo društvu. Predsednik je tudi omenil, da v končnem 

poročilu ni bilo omenjeno, da je na pobudo Slovenskega biokemijskega društva uredništvo revije 

Acta Chimica Slovenica izdalo posebno številko, ki se posveti prof. dr. Igorju Kregarju. 

3. sklep:  Vsa poročila za leto 2019 so bila po razpravi soglasno sprejeta. 

 

AD 5 – Program dela društva v letu 2020 

Predsednik SBD prof. dr. Janko Kos je predstavil program dela društva v letu 2020. Med drugim je 

omenil, da se organizira več društvenih predavanj in da bo UO v letu 2020 podelil 50 štipendij v višini 

250 evrov mlajšim članom društva, s katerimi se bo pokrila kotizacija kongresa FEBS2020 v 

Ljubljani. 

4. sklep:  Program dela društva v letu 2020 je bil soglasno sprejet. 

 

AD 6 - Razno 

a) UO je skupščini predlagal, da višina članarine v letu 2020 ostane 10€.  

5. sklep: Članarina SBD v letu 2020 ostane 10 evrov.  

 

b) UO je predlagal, da se formira Komisija za multimedijo in da je predsednica te komisije dr. Ana 

Mitrović. Prof. dr Roman Jerala je predlagal, da se v okviru komisije naredi Twitter račun. 

Predsednica komisije je predlagala, da se komisiji pridružijo mlajši člani, ki bodo skrbeli za Twitter. 

6. sklep: Komisija za multimedijo in njena predsednica je bila soglasno sprejeta.   

 

c) UO je predlagal, da se 14. srečanje SBD organizira skupaj s srečanjem FEBS 3+ v Srbiji leta 2021. 

Skupščina SBD pa naj se organizira kasneje v Ljubljani. 

7. sklep: Članstvo je soglasno sprejelo, da se 14. srečanje SBD organizira skupaj s srečanjem 

FEBS 3+ v Srbiji leta 2021 pod pogojem, da bo FEBS 3+ dobil finančno podporo za organizacijo 

srečanja. 

 

d) UO je predlagal, da se spremeni 39. člen statuta društva. 

Člen 39: Društvo preneha obstajati na podlagi sklepa skupščine društva z 2/3 večino vseh članov ali če število 

pade pod 10 ali pa z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela. V primeru, da društvo preneha 

obstajati, se premoženje v celoti nakaže v dobrodelne namene. O namenu sredstev odloča Upravni odbor. 

Spremenjen Člen 39: Društvo preneha obstajati na podlagi sklepa skupščine društva z 2/3 večino vseh članov 

ali če število pade pod 10 ali pa z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela. V primeru, da 

društvo preneha obstajati, se premoženje v celoti nakaže na drugo nevladno organizacijo. O namenu sredstev 

odloča Upravni odbor. 



8. sklep: Članstvo je soglasno sprejelo, da spremeni 39. člen statuta društva. Zaradi 

premajhnega števila članov na skupščini se bo o tem glasovalo dopisno. 

 

e) Prof. ddr. Boris Turk je poročal o aktivnostih v organizaciji EMBO. Zlasti je bil kritičen, da so 

slovenski člani neaktivni pri črpanju finančnih sredstev za štipendije, za pripravo delavnic in 

gostovanje vabljenih predavateljev. 

 

f) Prof. dr. Damjana Rozman je članstvo obvestila o odstopu iz uredniškega odbora revije Acta 

Chimica Slovenica in dala pobudo, da uredniško delo prevzame drug član društva. 

 

g) Prof. dr. Radovan Komel je vprašal, ali lahko UO pri plačilu članarine pripravi položnice.  

 

h) Predsednik društva je izpostavil organizacijo Biomolekularca 2020. 

 

i) Iz strani članstva je prišla pobuda o spremembi logotipa SBD. 

 

Zapisnikar:                                                             Predsednik delovnega predsedstva: 

Prof. dr. Aljoša Bavec, MF UL                              Prof. dr. Aleš Berlec, IJS 

                                         

 Overitelja:     

 

Prof. dr. Kristina Sepčić, BF UL                                        Prof. dr. Nataša Debeljak, MF UL 

                                                         

 

 

 


