
1. sestanek UO SBD v novi sestavi 
14. 12. 2005 ob 13h na VF 
 
Prisotni: Matjaž Zorko, Tom Turk, Gregor Anderluh, Damjana Rozman, Igor Križaj, 
Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok 
 
 
Dnevni red: 

1. konstituiranje novega UO 
2. predaja poslov 
3. predlogi aktivnosti novega UO 
4. razno 

 
ad1/ Sestava novega UO SBD 
Predsednica: Marinka Drobnič Košorok 
Tajnik: Gregor Anderluh 
Blagajnik: Igor Križaj 
Članici: Damjana Rozman, Mojca Benčina 
 
SKLEP 1:Blagajnik ostaja Igor Križaj.  
 
SKLEP 2: Gregor Anderluh bo poleg Igorja Križaja »pooblaščena oseba« na banki 
 
ad2/ Predaja poslov 

5. .Predsednik Matjaž Zorko je predstavil glavne projekte SBD v prejšnjem 
mandatu: 
 terminološka komisija, spletni terminološki slovar, ideja o izdaji slovarja v 

tiskani obliki ni bila realizirana 
 pedagoška sekcija sodeluje pri pripravi okroglih miz, samostojnih ali v okviru 

srečanj SBD, prevod učbenika za biokemijo 
 uvedene so bile štipendije za mlade raziskovalce 
 sodelovanje pri razvoju bioinformatike 
 organizacije srečanj SBD z mednarodno udeležbo  
 Finančno poročilo je bilo sprejeto na skupščini SBD 23. 9. 2005 v Lipici. 

Plačana članarina v FEBS 30EUR; dobili 1 štipendijo 6300 EUR in 8 štipendij 
za tečaje 

 
SKLEP 3: Arhiv in naslov ostaneta na IJS. Spletna stran se bo »v ozadju« prenesla na 
strežnik BF. Urejal jo bo Gregor Anderluh. 
 
 
ad3/ Predlogi aktivnosti v obdobju 2006-2010 
 Razmisliti  o uvedbi častnega članstva (domači?, tuji?) 
 razmisliti o društvenih nagradah za mlade člane, za vrhunske raziskovalce med člani 
 razmisliti o predlogih društva za državne nagrade 



 promocija biokemije in molekularne biologije v javnosti (mediji), promocija 
javnega nastopanja članov, promocija poljudnega predstavljanja znanosti; možnost 
ustanovitve skupine za javno promocijo (predlogi imen za promocijo v časopisih – 
Gregor Majdič VF, Nejc Jelen, MF)   
 povezava z BF glede organizacije 7. srečanja SBD (do marca 2006) 
 definirati v pravilniku o srečanjih SBD možnost sponzoriranja 1 predavatelja na 

srečanjih SBD  
 vzpodbuditi nadaljevanje delovanja (in načrt dela) terminološke komisije 
 razpis štipendij v začetku januarja 
 širjenje v drugih regijah, zlasti mariborski (Avrelija Cenčič, Uroš Potočnik, 

koordinira Gregor Anderluh in Damjana Rozman) in na primorsko (Helena 
Šterlinko, koordinira Damjana Rozman) 
 povezave z drugimi društvi (npr. klinična biokemija) 

 
SKLEP 4:Na naslednjem sestanku se dogovorimo o pravilniku glede častnega članstva in 
nagrad, oziroma o potrebi po spremembi statuta. 
 
SKLEP 5: Pripravi se besedilo za razpis štipendij SBD v januarju 2006 (Gregor 
Anderluh) 
 
SKLEP 6: Na naslednjem sestanku obravnavamo predlog pravilnika o organizaciji 
srečanj SBD, ki je bil že predstavljen v Lipici 
 
 
ad 4/ Razno 
 
SKLEP  
 UO SBD podpira kandidaturo Juana Guinovarta (Buones Aires, Argentina) za 

naslednika Vita Turka v IUBMB. 
 
 
Sestanek UO SBD načrtujemo v začetku februarja 2006. 
 
 
 
Zapisala: 
Marinka Drobnič Košorok 


