
14. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva 
28. 5. 2008 
Prisotni: Mojca Benčina, Damjana Rozman, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Gregor 
Anderluh, Matjaž Zorko, Marko Dolinar 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 13. seje UO 
2. Sprejem novih članov 
3. Lapanjetove nagrade 
4. Organizacija redne letne skupščine 
5. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na omenjen zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednje kolegice in kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihove kanidature se 
odobrijo in z današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

• Matjaž Simončič (Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Alenka Kužnik (Kemijski inštitut) 
• Marko Petek (Nacionalni inštitut za biologijo) 
• Rok Gaber (študent Mikrobiologije, Biotehniška fakulteta, UL; udeleženec iGEM2007) 
• Urška Lešnik (Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Blaž Nemec (Kemijski inštitut) 
• Saša Šabeder (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) 
• Borut Božič (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
• Katja Kolar (študentka Biokemije, FKKT, UL; udeleženka iGEM2007) 
• Jure Derganc (Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, UL) 

 
Pripravljena je bila osvežena verzija registra, v katerem so navedene članice in člani SBD, ki imajo 
plačano članarino za leti 2007 in 2008. 
 
Ad. 3 
 
31. 5. 2008 se izteče razpis za društvena priznanja, prispele prijave bo tajnik izročil Matjažu Zorku, 
vodji Odbora za društvena priznanja, ki bo nadaljeval postopek v skladu s Pravilnikom za 
podeljevanje društvenih priznanj. UO bo predlagal vsaj enega kandidata za vsako vrsto priznanja 
(nagrado, priznanje in plaketo). Nagrajencem bo tajnik poslal obvestilo o izbiri s podpisom 
predsednice. Damjana Rozman je izpostavila nekaj pripomb, ki bi jih bilo dobro upoštevati pri 
ocenjevanju vlog, npr. da se pri obrazložitvi izpostavijo najboljša dela kandidata, da predlogi, ki so 
utemeljeni ostanejo v igri še naslednjih nekaj let, brez ponovne prijave. 
 
Potrebno bo izdelati nagrade (kovanec in diplomo). 
Kovanec: Izdelali bomo pet kovancev za nagrado, priznanje in plaketo. Rok za izdelavo je do 
konca junija. Marina Drobnič-Košorok se zadolži za izdelavo. 



Diploma: Reliefni tisk nagrade, podatki o podeljevalcu, znak društva, kdo in kdaj jo je dobil. 
Rok za pripravo predloga je do konca junija. Mojca Benčina se zadolži za pripravo predloga. 
 
Ad. 4 
 
Organizacija redne letne skupščine (25.-letnica društva) bo zahtevala več pozornosti, zato smo se 
dogovorili, da se bomo dobili še enkrat v juniju in tudi jeseni bolj pogosto. 
 
Termin in kraj skupščine: 
Konec oktobra/začetek novembra   sreda 12. 11. 2008 ob 17h. 
Mestni muzej Ljubljana 
 
Predviden program 
Kulturni program 
1. Otvoritveni nagovor prof. dr. Marinka Drobnič-Košorok in gosti: 

pozdrav+ predviden naslov: Društvo sedaj   15 min 
2. Izvolitev delovnega predsedstva          5 min 
3. Slavnostni govornik prof. dr. Vito Turk; predviden naslov: po 25 letih...  20 min 
4. Sprejem poročil za 2007           5 min 
Kulturni program 
5. Podelitev nagrad  prof. dr. Matjaž Zorko; utemeljitev    20 min 
6. Odmor           10 min 
7. Predavanja nagrajencev         60 min 
Druženje 
 
Na skupščino bomo povabili naslednje goste: MVŠZT, ARRS, univerze, inštituti, SAZU, novinarji, 
člani drustva. Članom društva bomo poslali izdelano pisno vabilo na naslove, ki jih imamo v 
evidenci. 
 
Ob 25.-letnici društva bomo izdali publikacijo, kjer bomo opisali delovanje društva v tem obdobju. 
Gregor Anderluh in Marko Dolinar pripravita predlog vsebine publikacije. Usklajevanje preko 
mailov, rok za končno obliko publikacije 15. 7., materiali do srede septembra. 
 
Predlagamo tudi izdajo trenutne verzije terminološkega slovarčka v pisni obliki. 
 
Organizirali bomo tudi pogostitev. Za organizacijo pogostitve se zadolži Marina Drobnič-Košorok. 
 
Ad. 5 
 
- Pošta 

Šestim članom društva je tajnik napisal potrdilo o članstvu. 
 Korespondenca s predsednikom IUBMB in Univerzo v Čilu. 
 Oddali poročila o delovanju na MVŠZT (kopije pri Igorju Križaju) 

Po e-pošti smo dobili nov statut FEBSa 
- Posredovalnica kandidatov za MRje 
Izdelali tabelo, v katero vpisujemo podatke o razpoložljivih mladih raziskovalcih. Obvestili bomo 
relevantna študentska društva.  
- Srečanje SBD v letu 2009 
Damjana Rozman poda kratko ustno poročilo o aktivnostih v zvezi z organizacijo naslednjega 
kongresa. 



- Spletne strani društva 
Tajnik je zaprosil za prostor in ime domene pri Arnesu, trenutno še čakamo na odobritev. 
Terminološki slovarček bo Marko Dolinar pripravil v pdf obliki, ki bo na razpolago članom društva. 
 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma v petek 20. junija ob 8.30 na Oddelku za biologijo. 
 
Zapisal Gregor Anderluh 
 
 


