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Ad 1. Potrditev zapisnika 5. (6. 11. 2006) in 6. (10. 1. 2007) seje UO 
Na zapisnike omenjenih sej ni bilo pripomb. Po sejah sta bila oba pravilnika takoj objavljena 
na spletnih straneh SBD. 
 
Ad 2. Sprejem novih članov 
Evdienčni list za kandidata za člana SBD so poslali: 

• Jernej Kovač (študent biokemije) 
• Jasmin Mecinović (Chemistry Research Laboratory, University of Oxford) 
• Matej Skočaj (študent mikrobiologije) 

UO je vse tri sprejel med člane SBD. Jernej Kovač in Matej Skočaj sta bila člana ekipe, ki se 
je udeležila iGEM. UO jim ob včlanitvi pokrije stroške članarin za dve leti. 
 
Evidenčni list za kandidata so poslali tudi trije tuji državljani (Dušana Majera, Nafija 
Serdarević, Olaosebikan Laolu), a brez priporočil dveh članov SBD, kot je zapisano v statutu 
SBD. UO bo vse tri pozval, da svojo prijavo dopolnijo. 
 
UO bo izdelal register članov SBD. V njem bodo navedeni samo člani SBD, ki imajo 
poravnano članarino za zadnji dve leti (2006 ali 2007). Register bo na spletnih straneh 
nadomestil seznam članov društva (na podstrani Dokumenti). 
 
Ad 3. Denarna pomoč mlajšim članom za udeležbo na srečanjih in denarna pomoč za 
izvedbo znanstvenih srečanj 
Na razpis za denarno pomoč mlajšim članom društva za udeležbo na mednarodnih 
znanstvenih šolah ali srečanjih je prispelo 14 vlog. UO je štipendijo podelil naslednjim 
desetim kandidatom: Mireille Treeby Premuš (Kemijski Inštitut), Matjaž Vogelsang 
(Kemijski Inštitut), Špela Konjar (Inštitut Jožef Stefan), Toni Petan (Inštitut Jožef Stefan), 
Jernej Šribar (Inštitut Jožef Stefan), Klemen Španinger (CFGBC, MF, UL), Jure 
Ačimovič (Medicinska fakulteta, UL), Alja Videtič (Medicinska fakulteta), Andrej 
Razpotnik (Biotehniška fakulteta, UL), Nataša Obermajer (Fakulteta za farmacijo, UL). 
Dobitnike smo izbrali na podlagi razpisov prejšnjih let, dolžine njihovega članstva v SBD in 
ustreznosti konference, katere se želijo udeležiti. V primeru, da kdo od izbranih kandidatov ne 
bo koristil denarne pomoči, se bo ponudila naslednjemu na prednostni listi (1. Petra Brožič, 
Medicinska fakulteta, UL; 2. Mojca Brunskole, Medicinska fakulteta, UL; 3. Sabina Berne, 
Medicinska fakulteta, UL; 4. Mojca Mattiazzi, Inštitut Jožef Stefan). 
 



Na razpis za denarno pomoč za izvedbo mednarodnega znanstvenega srečanja sta prispeli dve 
vlogi (Organizacija 15. Mednarodne konference o citokromih P450, Bled, 17.-21.6.2007 in 
Farmakogenetika v klinični praksi, Ljubljana, 22.6.2007). UO je pomoč odobril 
organizatorjem 15. Mednarodne konference o citokromih P450. Od obeh vlog je ta kongres 
večji in zato menimo, da je bolj primeren za člane SBD. 
 
Ad. 4 Nagrade SBD 
Na razpis za vizuelno podobo nagrad SBD ni prispel noben predlog. UO je sklenil, da bo 
prosil Domna Rozmana, da bo do 30.3.2007 pripravil nekaj predlogov. Predvsem za 
oblikovanje kovanca in plakete. 
 
Na razpis za ime nagrad SBD sta prispela dva predloga: 
Friderik Pregl in Savo Lapanje. Predlog Friderik Pregl ni sprejemljiv, ker obstajajo že 
Preglove nagrade. Za odločitev bomo potrebovali več predlogov, zato je UO sklenil, da 
ponovi razpis za ime nagrad SBD. Rok za oddajo predlogov je 30. 3. 2007. 
 
Na Pravilnik za nagrade SBD ni bilo pripomb in se ga bo dalo na glasovanje na skupščini 
društva na srečanju SBD letos septembra v Mariboru. 
 
Ad. 5 Razno 
- Poročilo tajnika 

• Prispela pošta: 
- Tajnik je napisal 7 potrdil o članstvu. 
- S FEBSa so nas obvestili o rezultatih glasovanja za člana FEBS Fellowships 

Committee. Naš kandidat, Vladka Čurin Šerbec, ni bil izglasovan. 
- ARRS nam sporoča, da je naša vloga za sofinanciranje srečanja SBD popolna. 
- FEBS nas poziva, da do 13. 4. 2007 predlagamo kandidate za člane za 

Advanced Courses Committee, Fellowships Committee, Education Committee 
in Publications Committee. UO bo pozval člane h kandidaturam oz. vprašal 
primerne kandidate, če bi kandidirali. Do 12. 6. 2007 moramo tudi sporočiti 
ime delegata za letošnji FEBS-ov kongres na Dunaju. 

- Dokumentacijo za prijavo sistemov za delo z GSO: Marko Dolinar je UO zaprosil, če bi 
lahko v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor lahko objavili kot knjigo 
dokumentacijo, ki jo je pripravila Delovna skupina za pripravo vlog za delo z GSO. UO 
močno podpira pobudo. 
- Glasovanje o sklepih po e-pošti: O urgentnih zadevah bi glasovali po e-pošti. Glasovanje 
organizira predsednik, v njegovi odsotnosti pa ali tajnik ali blagajnik. 
- Računovodski servis: UO je sprejel sklep, da bomo za potrebe društva najeli računovodski 
servis (sklep smo sprejeli po e-glasovanju pred sejo). 
- Vloga na razpise MVŠZT in ARRS: letos smo na razpis promocija znanosti (MVŠZT) 
prijavili ločeno tri vloge (Aktivnosti CFGBC, udeležba na iGEM in aktivnosti v zvezi s 
srečanjem SBD; sklep smo sprejeli po e-glasovanju pred sejo).V bodoče bomo vsakega 
januarja pozvali člane, ki bi želeli sodelovati na kakšnih razpisih preko SBD: UO bo nato 
odločil, kaj je za SBD in članstvo društva najbolje. Osnovni pogoj za kandidiranje inštitucij in 
posameznikov za sredstva preko, oz. v imenu, SBD je jasno izpostavljena korist članstva 
SBD. 
- Statut: Do srečanja v Mariboru bo potrebno pripraviti nov predlog statuta SBD, da bo v 
skladu z novim zakonom o društvih. 
- EMBO, ICGEB: UO bo poskušal vplivati, da bo za omenjeni organizaciji plačana članarina 
za leto 2007. 



 
 
Naslednji sestanek UO naj bi bil predvidoma aprila 2007 na Veterinarski fakulteti. 
 
Zapisal 
Gregor Anderluh 


