
21. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva 
16. 7. 2009 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Damjana Rozman, Gregor 
Anderluh 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 20 seje UO z dne 9. 3. 2009 
2. Sprejem novih članov 
3. Statut društva 
4. Osmo srečanje SBD na Otočcu in volilna skupščina 
5. Udeležba na skupščinah FEBS in IUBMB 
6. Razno 

 
Ad. 1 
 
Zapisnik prejšnje seje se sprejme brez pripomb. Damjana Rozman je pripravila odgovor na predlog 
Specializacije iz laboratorijske medicinske genetike, ki ga bomo poslali na Razširjen strokovni 
kolegij za medicinsko diagnostiko. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihove kanidature se odobrijo in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 
Matej Somrak (študent biokemije) 
Marko Novak (Inštitut Jožef Stefan) 
Matija Rojnik (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
Matej Vizovišek (Inštitut Jožef Stefan) 
Jure Pohleven (Inštitut Jožef Stefan) 
Dejan Suban ((Inštitut Jožef Stefan) 
Ana Zovko (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
Mojca Stražišar (Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 
Do skupščine v Mariboru bo tajnik društva pripravil nov register članov SBD. 
 
Ad. 3 
 
Pripravili smo predlog novega društvenega statuta, ki je v skladu z Zakonom o društvih. Statut bomo 
dali v razpravo članom društva in jih pozvali, da morebitne pripombe pošljejo tajniku društva do 
torka 1. 9. 2009. Potem bomo pripravili usklajeno končno delovno verzijo, ki jo bomo uvrstili v 
razpravo še na redno letno skupščino na Otočcu. O načinu sprejema novega statuta bo odločala 
Skupščina. 
 
Ad. 4 
 
Damjana Rozman je podala kratko poročilo o poteku priprav na srečanje društva, ki bo organizirano 
letos na Otočcu. 
 



Na letošnji redni skupščini društva bomo glede na veljavni statut društva izvoliti nove člane organov 
društva. Člane društva bomo pozvali, da podajo predloge za nove člane organov društva do torka 1. 
9. 2009. Dva tedna pred skupščino bomo objavili kandidate za organe društva preko e-pošte in 
spletnih strani. Pozvali bomo tudi vse predsednike organov društva, da za volilno skupščino 
pripravijo kratko poročilo o njihovem v preteklem letu. 
 
UO je sprejel poročili o delovanju društva in finančno poročilo za mandatno obdobje 2006-2009, ki 
ju bomo predstavili na skupščini. 
 
Ad 5 
 
Marinka Drobnič Košorok je pripravila kratko poročilo o udeležbi na skupščini FEBS. Poročilo je 
sestavni del tega zapisnika. 
 
Na skupščini IUBMB na Japonskem bo SBD zastopal dr. Dejan Caglič. 
 
Ad. 6 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma sredi avgusta, nato pa še septembra 2009, tik pred 
skupščino. 
 
 
Priloge: Poročilo o udeležbi na 49. srečanju upravnega odbora FEBS-a. 
 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


