
25. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva 
18. 12. 2009 
Prisotni: Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Damjana Rozman, Gregor Anderluh, Aleš Berlec 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 24. dopisne seje 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Razpisi za naslednje leto 
4. Statut društva 
5. Poročilo o poteku 8. srečanja SBD 
6. Organizacija 9. srečanja SBD 
7. Prostori društva 
8. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 24. seje ni bilo pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihove kanidature se odobrijo in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Jernej Rojko (Biotehniška fakulteta, UL) 
 Nataša Lindič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL) 
 Danijela Krgović (Laboratorij za medicinsko genetiko, Univerzitetni klinični center, Maribor) 
 Anja Palandačić (Biotehniška fakulteta, UL) 
 Nataša Beranič (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, UL) 
 Leon Bedrač (Institut Jožef Stefan) 

 
Ad. 3 
 
Za naslednje leto bo društvo razpisalo 
- 15 štipendij v višini 300 EUR za udeležbo mlajših članov na znanstvenih srečanjih v tujini; 
- finančno pomoč v višini 1000 EUR za organizacijo znanstvenih srečanj v Sloveniji; 
 
SBD bo tudi podelilo priznanja društva  za leto 2010. Razpise bo pripravil tajnik društva in jih še 
pred koncem leta objavil na spletnih straneh društva. 
 
Ad. 4 
 
Postopki v zvezi s spremembami statuta bodo dokončani še letošnje leto, oz. v najkasneje v začetku 
naslednjega leta. Po kratki debati je UO sprejel naslednjo časovnico: 
- Do konca februarja: pregled čistopisa statuta s strani pravnikov.  
- Začetek marca, seja UO: sprejetje končne verzije in dogovor o načinu glasovanja 
- Konec maja: glasovanje o statutu 
- Jeseni: sprejetje na redni letni skupščini društva. 
 
Ad. 5 



 
Prejeli smo poročilo o poteku 8. srečanja SBD, ki je bil organiziran septembra 2009 na Otočcu. 
Poročilo je sestavni del tega zapisnika. 
 
UO je razpravljal tudi o pobudi prof. Radovana Komela, da se za delo pri organizaciji srečanja 
nagradi nekatere člane organizacijskega odbora (pismo je v arhivu društva). Po kratki debati je UO 
odločil, da v skladu z obstoječim Pravilnikom za organizacijo srečanj SBD ne vidimo možnosti za 
izplačilo nagrad članom organizacijskega odbora 8. srečanja SBD. 
 
Ad. 6 
 
Potekla je kratka debata o možnem organizatorju 9. srečanja SBD in o možnostih soorganizacije s 
kakšni drugim društvom. Maja Rupnik je 23. 9. 2009 poslala predlog, da bi SBD in Slovensko 
mikrobiološko društvo organiziralo skupni kongres v Mariboru. Na koncu smo sklenili, da bi h 
pripravi kongresa povabili kolege s Kemijskega inštituta, katerim bomo tudi predstavili predlog o 
soorganizaciji kongresa. 
 
Ad. 7 
 
Potekla je kratka debata o možnosti ureditve prostorov društva, npr. pisarne ali vsaj nekaj omer, kjer 
bi imeli ves društveni material na enem mestu. Tajnik društva bo v zvezi s tem kontaktiral kolege na 
Inštitutu Jožef Stefan, kjer je sedež društva. 
 
Ad. 8 
 

 Poročilo tajnika: 
- SBD je koordiniralo pripravo pisma za MVŠZT v katerem izražamo zaskrbljenost zaradi 
morebitnega neplačevanja članarine v EMBC. Pismo smo poslali na MVŠZT 24. 9. 2009. Pismo je v 
arhivu društva. 
- glasovali smo za Dr. Joana Guinovarta za blagajnika IUBMB. Pismo je v arhivu društva. 
- SBD je skupaj z Društvom biofizikov Slovenije predlagalo prof. dr. Vita Turka za člana 
Programskega sveta RTV. Predlog je v arhivu društva. 
- tajnik je v tem obdobju napisal eno potrdilo o članstvu. 

 Predsednica društva Marinka Drobnič Košorok se je s kratkim nagovorom in priložnostnim 
darilom zahvalila blagajniku društva Igorju Križaju za osemletno delo v UO društva. 

 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


