
Sestanek UO Slovenskega biokemijskega društva 
Ponedeljek 14. 3. 2006 ob 10.30 v knjižnici Odseka za biokemijo in molekularno biologijo, 
Inštituta Jožef Stefan. 
Prisotni: Mojca Benčina, Damjana Rozman, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Gregor 
Anderluh 
 
Dnevni red 
 
1. Pravilnik o organizaciji srečanj SBD- razprava in oblikovanje končnega besedila. 
UO je sprejel končno besedilo pravilnika (datoteka Pravilnik_srecanjaSBD.doc), ki vstopi v 
veljavo takoj. 
 
2. Potovalne štipendije za mlajše člane društva- izbor 
UO je prejel do konca roka razpisa 20 prošenj za potovalne štipendije. Po pregledu 
dokumentacije Slovenskega biokemijskega društva smo ugotovili, da Jure Ačimovič (MF, 
UL), Nataša Debeljak (MF, UL), Alja Videtič (MF, UL), Nataša Obermajer (FFA, UL), 
Matjaž Vogelsang (KI), Anita Jemec (KI) in Matej Butala (BF, UL) nimajo plačane članarine 
za leto 2005. Klementina Fon Tacer je štipendijo SBD dobila leta 2002. Gabrijela Panter (KI) 
in Jožica Vašl (KI) sta zaprosili štipendijo za isto poletno šolo. Štipendija se odobri Jožici 
Vašl, ker je prva avtorica znanstvenega članka. Lea Bojič (IJS) in Saška Ivanova (IJS) sta 
zaprosili štipendijo za isti kongres. Štipendija se odobri Saški Ivanovi, ker je naknadno 
priložila dokumentacijo, ki v času trajanja razpisa ni bila na razpolago. Štipendija se odobri 
tudi Maši Goršič (MF, UL), Petri Bohanec (MF, UL), Tina Šmuc (MF, UL), Tomaž Vaupotič 
(MF, UL), Petra Draškovič (KI), Valentina Kubale (VF, UL), Katja Rebolj (BF, UL), Mojca 
Mattiazzi (IJS). 
 
3. Sprejem novih članov 
Anja Pucer (NIB), Irena Hreljac (NIB), Helena Šterlinko Grm (Politehnika Nova Gorica), 
Mojca Milavec (NIB), Špela Baebler (NIB), Jerica Sabotič (IJS) in Tina Pangršič (MF, UL) 
so poslali evidenčni lista kandidata za članstvo. Njihova kanidatura se odobri in z današnjim 
dnen so postali člani SBD. 
 
4. Razno 

Poročilo tajnika 
Tajnik je napisal potrdilo o članstvu trem članicam. Napisali in oddali smo poročilo na 
ARRS in finančno poročilo na AJPES. Tajnik je prenesel spletne strani na nov 
strežnik in jih malo osvežil. V prihodnosti bomo pripravili spletne strani društva v 
slovenskem jeziku. Večina spletnih strani naj bo v slovenskem jeziku. 
 
Finančno poročilo 
UO se je seznanil s finančnim poročilom, ki ga je blagajnik oddal na AJPES. 
 
Članarina 2006 
Članarina za leto 2006 je 1000 SIT, rok za plačilo je 1. 5. 2006. Tajnik bo pripravil 
navodila kako plačati članarino. Datoteka z navodili bo objavljena na spletnih straneh 
in poslana vsem članom društva preko e-liste. 
 
Aktivnost članov, spremembe naslovov, e-naslovov 



Člane se pozove, da na spletnih straneh preverijo ažurnost svojih podatkov, predvsem 
naslov alaktronske pošte. Na spletnih straneh bomo posebej pozvali člane društva naj 
pošiljajo vsako spremembo kontaktnih podatkov tajniku društva. 
 
Aktivnosti v zvezi z organizacijo 7. srečanja SBD 
Sedmo srečanje bo organizirala Biotehniška fakulteta. Predsednica organizacijskega 
odbora naj bi bila Veronika Abram, predsednica znanstvenega odbora naj bi bila 
Nataša Poklar. Člani organizacijskega odbora so še Blaž Cigič (tajnik), David Stopar 
(blagajnik) in Gregor Anderluh. Kmalu naj bi se oblikoval znanstveni odbor. Kongres 
naj bi bil v drugi polovici septembra v Mariboru. Vzpostavljeni so kontakti z Univerzo 
v Mariboru, ki naj bi pomagala pri organizaciji srečanja. UO predlaga, da se v 
organizacijski odbor vključi tudi nekoga iz Univerze v Mariboru. Sprejet je bil nov 
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov 
(ARRS), ki ga je treba preveriti. Srečanje naj se organizira v skladu s Pravilnikom o 
organizaciji srečanja SBD, ki je bil obravnavam in sprejet na današnjem sestanku. 
 
Aktivnosti v zvezi s srečanjem FEBS v Itanbulu 
Verjetno se bo kongresa kot predstavnik SBD udeležila Marinka Drobnič Košorok. 
 
Zgodovina SBD 
Marko Dolinar je predlagal, da bi sestavili zgodovino društva. Pripravljen je tudi 
prevzeti izvedbo. UO pozdravlja pobudo in jo z veseljem podpre. 
 
Delovna skupina za prijavo sistemov za delo z GSO v okviru SBD 
Marko Dolinar je predlagal, da bi uskladili moči pri prijavi laboratorijev za delo z 
GSO. Poslal je dopis UO in je pripravljen delovno skupino tudi voditi. 
UO predlaga, da Marko Dolinar organizira srečanje zainteresiranih vodij laboratorijev, 
za usklajeno pripravo prijav. 
 
Ostale denarne vzpodbude društva 
UO podpira organizacijo znanstvenih srečanja, seminarjev ali šol, ki so v interesu 
članov SBD. V letu 2006 je na razpolago 1000 EUR. Predloge bi zbirali do konca 
aprila. Morebitne organizatorje bomo pozvali k oddaji predlogov preko spletne strani 
in e-liste. 
 
Pobude za nagrade in častno članstvo 
UO razmišlja o uvedbi nagrad SBD. Verjetno bi bilo smiselno, da bi pripravili 
pravilnik in ga oblikovali do konca leta. Nagrade bi lahko podelili že na 7. srečanju 
SBD. Obdobje- predvidoma dve leti. Predvidene nagrade: Častni član; Nagrada SBD 
za vrhunski raziskovalni dosežek na področju biokemije in molekularne biologije; 
Priznanja SBD za mlajše člane društva. Igor Križaj bo pregledal pravilnike ostalih 
društev. Do naslednjega sestanka naj bi skupaj pripravili predlog pravilnika, ki bi ga 
na sestanku obravnavali. 

 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma konec maja. 
 
Sestanek smo končali ob 12.50. 
Zapisal Gregor Anderluh 


