
19. Seja (dopisna) UO Slovenskega biokemijskega društva 
15. 1. 2009 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Damjana Rozman, Gregor 
Anderluh 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem novih članov 
2. Razpisi za društvene aktivnosti za leto 2009 
3. Razno 

 
Ad. 1 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihove kanidature se odobrijo in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Mojca Bohar Topolovec (SB Murska Sobota, Odd. Za lab. Diagnostiko, Biokemični 
laboratorij); 

 Urša Pečar Fonovič (Fakulteta za farmacijo, UL); 
 Janez Kokošar (Institut »Jožef Stefan«); 
 Petra Kaferle (Institut »Jožef Stefan«). 

 
UO je po usklajevanju po e-pošti konec novembra (24. 11. In 26. 11. 2008) sprejel naslednje kolege 
med člane društva. Članstvo so potrebovali za prijavo na srečanja, ki jih organizira FEBS. 
 

 Matjaž Ravnikar (Fakulteta za farmacijo, UL); 
 Špela Magister (Institut »Jožef Stefan«); 
 Miha Štajdohar (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL); 
 Nina Erčulj (Inštitut za biokemijo, MF, UL); 
 Anja Korenčič (Inštitut za biokemijo, MF, UL); 
 Nina Trošt (Inštitut za biokemijo, MF, UL); 
 Marko Toplak (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL); 
 Lan Žagar (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL); 
 Lan Umek (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL). 

 
Članarina za leto 2009 je 10 EUR. Tajnik bo pripravil obrazec z navodili kako članarino plačati in 
člane po e-pošti pozval k plačilu. Rok za plačilo je 31. 4. 2009. Do konca februarja bomo pripravili 
nov register članov, kjer bodo navedeni vsi, ki bodo imeli poravnano članarino za leti 2008 in 2009. 
 
Ad. 2 
 
UO je sprejel razpise za: 
 

 15 štipendij po 300 EUR kot pomoč mlajšim članom društva (rok za prijavo 28. 2. 2009); 
 Denarno pomoč v višini 1000 EUR za organizacijo za izvedbo znanstvenega srečanja, 

seminarja ali šole, ki so organizirana v obdobju 1.1.-31.12.2009 in ki so v interesu članov 
SBD. (rok za prijavo 28. 2. 2009); 

 Društvena priznanja za leto 2009 (rok za prijavo 31. 5. 2009). 
 



Tajnik bo objavil razpise na spletnih straneh društva in jih poslal članom po e-pošti. 
 
Ad. 3 
 
Tajnik je napisal 7 potrdil o članstvu. 
 
 
 
 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma v začetku marca 2009. 
 
 
 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


