
23. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva 
2. 9. 2009 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Damjana Rozman, Gregor 
Anderluh, Marija Žakelj Mavrič 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnike 22. seje 
2. Izdaja biokemijskega terminološkega slovarčka 
3. Priprave na redno volilno skupščino 
4. Sprejem novih članov 
5. Razno: pismo EMBC, pismo lab diagnostika, povračilo potnih stroškov za udeležbo na 

skupščini FEBSa 
 
Ad. 1 
 
Zapisnik 22. seje je bil sprejet brez pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Vodja Terminološke komisije prof. dr. Marija Žakelj Mavrič je predstavila aktivnosti v zvezi z 
izdelavo biokemijskega terminološkega slovarčka. Slovarček bi želeli pripraviti do konca letošnjega 
leta, izšel naj bi v letu 2010. Dogovorimo se, da društvo pokrije stroške izida, prijavili pa se bomo 
tudi na ustrezne razpise za sofinanciranje publikacij v letu 2010. Za število izvodov se bomo 
dogovorili naknadno, ko bomo pridobili predračune za tiskanje. 
 
Ad. 3 
 
Redna letna skupščina bo na srečanju društva na Otočcu, 21. 9. 2009 od 17.15-19.30. 
 
UO je na podlagi prispelih predlogov in princip enakomerne zastopanosti v vseh organih društva 
pripravil kandidatno listo za volitve (kandidatna lista je priložena zapisniku). 
 
Materiale za skupščino bo tajnik društva pripravil v čimkrajšem času in jih poslal članstvu po 
elektronski pošti. 
 
Ad. 4 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčne liste za članstvo v SBD: 
 
Miha Jakovac 
Jana Vojvoda (NIB) 
Jure Stojan (MF, UL) 
Anja Pucer (NIB) 
 
Njihove kanidature se odobrijo in z današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 
Ad. 5 
 



 Korespondenca: poslali smo pismo na MVŠZT v katerem omenjamo problematiko v zvazi s 
slovenskim članstvom v EMBC. Na razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko 
smo tudi poslali pripombe na program Specializacije iz laboratorijske medicinske genetike. 
Kopiji obeh pisem sta v arhivu društva. 

 Predsednici društva Marinki Drobnič Košorok se povrne potne stroške za potovanje na FEBS 
kongres v Prago v višini letalske karte Ljubljana-Praga-Ljubljana (304,52 Eur). 

 
 
 
Naslednji sestanek bo proti koncu leta 2009. 
 
 
Priloge: 
Kandidatna lista za redno volilno skupščino 2009 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


