
ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva, 26. 9. 2020 ob 16.00, 

 v Ljubljani 

 

Prisotni: 24 članov; seznam s podpisi udeležencev je v prilogi zapisnika. Skupščina SBD, ki je bila 

v Ljubljani sklicana 26. 9. ni bila sklepčna, zato je UO podal predlog, da se o predlogih glasuje 

dopisno. Dopisno sejo smo izvedli 30.9. in na njej je sodelovalo 71 članov. Po Statutu društva je 

skupščina sklepčna saj se je je udeležilo več kot 1/5 članov (v letu 2020 je bilo v društvu 212 članov 

s plačano članarino). Člani so s 75 glasovi ZA sprejeli predloge in sicer, da se sprejmejo poročila za 

leto 2020, da se sprejme program v letu 2021, da ostane članarina v letu 2021 10€ in da se 14. srečanje 

SBD organizira v okviru 45. kongresa FEBS v Ljubljani. 

 

 

Sejo je vodila predsednica delovnega predsedstva SBD prof. dr. Ana Plemenitaš. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Podelitev društvenih priznanj 

• Prof. dr. Kristina Sepčić – Lapanjetova nagrada 

• Doc. dr. San Hadži – Lapanjetovo priznanje 

3. Predavanje nagrajenca prof. dr. Kristine Sepčić 

4. Predavanje nagrajenca doc. dr. Sana Hadžija 

5. Sprejem poročil za leto 2020 

• poročilo o delu društva 

• finančno poročilo 

• poročilo Nadzornega odbora 

• poročilo Terminološke komisije, Komisije za izobraževanje in Komisije za multimedijo 

5. Program društva v letu 2021 

6. Razno 

1. sklep:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

 

 



AD 1 – Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik SBD je predlagal naslednje delovno predsedstvo: 

Ana Plemenitaš – MF UL (predsednik) 

Aljoša Bavec – MF UL (zapisnikar) 

Za overitelja zapisnika se predlaga: 

Blaž Cigić – BF UL 

Miha Pavšič – FKKT 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:  

• Doc. dr. San Hadži – Lapanjetovo priznanje 

• Prof. dr. Kristina Sepčić – Lapanjetova nagrada 

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

društvena priznanja. 

 

AD 3 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenka z Lapanjetovo nagrado prof. dr. Kristina Sepčić je predstavila svoje delo v obliki 30 min. 

predavanja.   

 

AD 4 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenec z Lapanjetovim priznanjem doc. dr. San Hadži je predstavil svoje delo v obliki 15 min. 

predavanja.   

 

AD 5 – Sprejem poročil za leto 2020 

Člani SBD so 17. 9. 2020 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 Komisije za 

multimedijo (napisali dr. Ana Mitrović 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 2020 je UO poslal vlogo za kandidaturo prof. dr. 



Nataše Poklar Ulrih na Odbor za štipendije (Fellowship Committee). 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 o prestavitvi kongresa 

FEBS2020 in s pripravami na kongres FEBS2021 v Ljubljani. Poroča, da se je kotizacija vrnila 180 

udeležencem srečanja v 100% znesku. Predsednik poudari, da se bodo z novo prijavo 1.10.2020 

kotizacije lahko refundirale, vendar ne v 100% znesku, zaradi odbitih administrativnih stroškov. OO 

FEBS2021 se zelo trudi, da bo srečanje v živo, vendar je zaradi poslabšanja COVID 19 razmer možna 

tudi spletna organizacija srečanja. OO se bo 15.3. 2021 odločil kakšen format srečanja bo, v živo ali 

spletni. Predsednik poroča, da hibridni model srečanja zaradi visokih stroškov ni možen. Upravni 

odbor SBD je podelil štipendije 60 najprimernejšim kandidatom za udeležbo na konferenci 

FEBS2020. Predsednik poudari, če kdo od prejemnikov ne bo mogel izkoristiti že podeljene 

štipendije, jo bo UO podelil tistim pod črto ali pa bo razpisal nov razpis za štipendije. Vse pridobljene 

štipendije in izbor YSF ostanejo iste v naslednjem letu. Če kdo od prejemnikov ne bo mogel izkoristiti 

že podeljene YSF štipendije jo bo OO YSF podelil tistim pod črto seznama. Predsednik komentira 

dejstvo, da društvenih predavanj v letu 2020 ni bilo in članstvu predlaga, da so proaktivni s svojimi 

predlogi. Pri obravnavi finančnega poročila blagajnik društva Ajda Taler-Verčič poudari, da je 

finančno stanje društva zelo dobro in da je glavni vir društvenega prihodka organizacija SBD 

srečanja. Le ta pa bo naslednje leto organiziran skupaj z FEBS2021, kar pomeni manj ali nič dobička 

za društvo.  

3. sklep:  Vsa poročila za leto 2020 so bila dopisno soglasno sprejeta. 

 

AD 6 – Program dela društva v letu 2021 

Predsednik SBD prof. dr. Janko Kos je predstavil program dela društva v letu 2021. Med drugim je 

omenil, da se organizira več društvenih predavanj in da se preko FEBS omrežja in društvenega FB 

obvešča o FEBS21 dogodkih ter člane pozval, da raziskovalne rezultate slovenskih skupin objavljajo 

na omenjenih socialnih omrežjih (dr. Ana Mitrović bo pripravila mail za člansko listo).    

4. sklep:  Program dela društva v letu 2021 je bil dopisno soglasno sprejet. 

 

AD 7 - Razno 

a) UO je skupščini predlagal, da višina članarine v letu 2021 ostane 10€.  

5. sklep: Članarina SBD v letu 2021 ostane 10 evrov.  

 



b) UO SBD je predlagal, da se 14. srečanje SBD organizira v okviru 45. kongresa FEBS v Ljubljani. 

Volilna skupščina SBD bo organizirana kasneje v Ljubljani. 

6. sklep: Članstvo je dopisno soglasno sprejelo, da se 14. srečanje SBD organizira v okviru 45. 

kongresa FEBS v Ljubljani. Volilna skupščina SBD bo organizirana kasneje v Ljubljani. 

 

c) Predsednik društva je izpostavil odlično organizacijo e-Biomolekularca 2020. 

 

d) Prof. Rozmanov predlaga, da se v letu 2021 razpiše nov razpis za 10 štipendij. 

 

 

Zapisnikar:                                                             Predsednik delovnega predsedstva: 

Prof. dr. Aljoša Bavec, MF UL                              Prof. dr. Ana Plemenitaš, MF UL 

                                         

 Overitelja:     

 

Prof. dr. Blaž Cigić, BF UL                                        Doc. dr. Miha Pavšič, FKKT UL 

                                                       

 

 

 

 

 

 


