
16. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva 
2. 9. 2008 
Prisotni: Mojca Benčina, Damjana Rozman, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Gregor 
Anderluh 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 15. seje UO 
2. Sprejem novih članov 
3. Organizacija redne letne skupščine 
4. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na omenjeni 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 članice SBD. 
 

• Andreja Brožič (študentka Biologije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Anja Bubik (Nacionalni inštitut za biologijo) 
• Tina Stepišnik (študentka Biologije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

 
V juliju smo obravnavali prošnjo za članstvo v SBD Sama Hudoklina (Inštitut za biologijo celice, 
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani), ki je članstvo nujno potreboval, ker je kandidiral za 
štipendije FEBSa. Članstvo smo mu soglasno odobrili po e-pošti 9. 7. 2008. 
 
Pripravljena je bila osvežena verzija registra (1. 8. 2008), v katerem so navedene članice in člani 
SBD, ki imajo plačano članarino za leti 2007 in 2008. 
 
Ad. 3 
 
V krajši diskusiji smo pregledali kakšne so aktivnosti v zvezi z organizacijo slovesne skupščine ob 
25.-letnici društva. Na temo organizacije slovesne skupščine se bomo dobili še enkrat, predvidoma 
konec septembra. 
 
UO je soglasno sklenil, da bo predlagal prof. dr. Franca Gubenška za častnega člana društva. Predlog 
bo pripravil Igor Križaj. 
 
Ad. 4 
 

• Tajnik društva je napisal eno potrdilo o članstvu. Dobili smo dopis o uspešni izvedbi 
kongresa »14th International Meeting on Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl 
Metabolism«, 7.-12.7.2008, ki ga je SBD delno finančno podprlo. 

• Predsednica društva je podala kratko poročilo s FEBS-ovega kongresa in letne skupščine. 
Nekateri poudarki so spodaj  

 



33. srečanje Evropskih biokemijskih društev (FEBS) je potekalo od 28.6. do 3.7.2008 v Atenah, 
Grčija. Udeležilo se ga je 2400 biokemikov iz Evrope in ostalih držav. Kot običajno je bilo 
organizirano v 10 paralelnih sekcijah, ki so jih povezovala opoldanska plenarna predavanja najbolj 
renomiranih predavateljev, ki so predstavili zadnje dosežke na področju biokemije in molekularne 
biologije. Sodelovala sem v sekcijah, povezanimi s strukturo, funkcijo in aplikativno uporabo 
proteinov. Zelo koristne pa so bile tudi popoldanske in večerne sekcije, povezane s poučevanjem 
biokemije, evalvacijo znanja, mentoriranjem, načrtovanjem kariere in podobno, ki jih vsako leto 
organizira komisija za poučevanje pri Svetu FEBS. Skupščina FEBS, na kateri sodelujejo vsi 
nacionalni kandidati, je potekala 3. in 4. julija.. Poleg volitev v posamezne komisije, v katerih se 
vsako leto nadomesti del članov, in poročil o njihovem delovanju v preteklem letu, naj bi bila 
osrednja tema letošnjega srečanja obravnava in sprejem novega statute. Zaradi številnih pripomb 
nacionalnih delegacij, je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda. Za nas je verjetno najbolj 
zanimivo delo komisije za štipendije (Fellowship committee), ki je v preteklem letu razdelila okrog 
3,5 MIO EUR, od tega smo uspeli iztržiti 2 štipendij za mlade znanstvenike. Prvič je bila podeljena 
nagrada za najboljšo znanstvenico. Prejela jo je izraelska sistemska biologinja Naama Barkai. 
Nominacije za prihodnje leto so odprte. 
 

• Arhiv društva: tajnik društva izpostavi problem materialov (stari zapisniki, druga 
dokumentacija), ki so shranjeni na nekaj ločenih lokacijah. UO predlaga, da se na Inštitutu 
Jožef Stefan, kjer je sedež društva, uredi arhiv. Igor Križaj bo preveril možnosti, kako bi to 
izvedli. 

• Damjana Rozman je poročala o aktivnostih za pripravo naslednjega srečanja SBD. Srečanje 
bomo organizirali skupaj s Slovenskim genetskim društvom, en dan srečanja se bo prekrival. 
Vsako društvo bo skrbelo za finance za svoj del srečanja. Predsednik znanstvenega odbora je 
Damjana Rozman, predsednik organizacijskega odbora je Radovan Komel. Srečanje bo 
organizirano v septembru 2009. Predstavljeni so bili tudi člani obeh odborov, ki so že pričeli 
z delom. UO se s predlaganim strinja. 

• Tajnik opozori, da letos še ni bilo organiziranega društvenega predavanja. Opozorili bomo 
člane na to možnost. 

 
 
 
 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma konec septembra 2008. 
 
Zapisal Gregor Anderluh 
 
 


