
27. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva (dopisna) 
4. 3. 2010 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 26. dopisne seje 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Štipendije društva in denarna pomoč pri izvedbi znanstvenih srečanj v tujini 
4. Izbor tajnika in blagajnika društva v mandatnem obdobju 2010-2013 
5. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 26. dopisne seje UO SBD (16. 2. 2010) 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. 
 

 Katja Ota (Biotehniška fakulteta, UL) 
 Anastazija Jež (Univerza v Novi Gorici) 
 Mitja Rak (Visoka šola za zdravstvo, Izola) 

 
Ad. 3 
 
Na razpis za štipendije društva se je prijavilo 18 kandidatov. Po pregledu prijav smo ugotovili, da 
ena kandidatka ne izpolnjuje razpisnih pogojev (članica društva je manj kot pol leta). Ena kandidatka 
je zaprosila za delovni obisk laboratorija, za kar štipendije mlajšim članom niso namenjene in ji 
vloga ni bila odobrena. Od preostalih 16 smo jih 15 izbrali na podlagi števila objavljenih SCI 
člankov in pri tem upoštevali še dodatni kriterij s katere inštitucije kandidati prihajajo. Mlajši člani 
SBD, ki se jim letos podeli štipendija so: Vesna Hodnik, Alja Oblak, Rok Keber, Nina Erčulj, Saša 
Kenig, Alenka Kužnik, Katarina Maher, Petra Avanzo, Bojana Mirković, Neli Hevir, Urška Dermol, 
Daliborka Dušanić, Nina Trošt in Martin Fettich. Mateja Hafner je prva rezerva v primeru, da se kdo 
štipendiji odpove. 
 
Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji srečanj je prišla ena prijava. Prof. Ana Plemenitaš bo s 
kolegi organizirala srečanje Emerging Potential of Black Yeasts. Srečanje bodo organizirali 14.-16. 
5. 2010 v Ljubljani. Srečanja se bo udeležilo 50-60 udeležencev iz celega sveta. Na srečanju bodo 
člani SBD imeli možnost sodelovati brez kotizacije. 
 
Ad. 4 
 
V skladu s 24. členom statuta smo soglasno izbrali tajnika in blagajnika društva v novem mandatnem 
obdobju 2010-2013: 
Tajnik:  Gregor Anderluh 
Blagajnik: Aleš Berlec. 



 
Ad. 4 
 
- tajnik je v obdobju od zadnjega sestanka napisal tri potrdila o članstvu. 
 
- na poziv tajnika FEBSa, prof. Israela Pechta, smo v komisije in delovna telesa FEBSa kandidirali 
naslednji kandidatki: 
prof. dr. Tamara Lah za predsednico delovne skupine WISE (ženske v znanosti) in 
prof. dr. Damjano Rozman za članico komisije za organizacijo tečajev. 
O vlogah bodo odločali na skupščini FEBSa, 1. in 2. 7. 2010 na Švedskem (Goteborg). Kopiji obeh 
vlog sta shranjeni v arhivu društva.  
 
- na poziv organizatorjev 36. FEBSovega kongresa (Biochemistry for Tomorrow's Medicine; Torino; 
Italija; 25.-30.6.2011) smo pripravili seznam možnih predavateljev iz Slovenije. Na seznam smo 
uvrstili kolege, ki so člani društva in so prejeli državno priznanje na področju znanosti (Zoisovo 
nagrado ali Zoisovo plaketo). Kopija pisma organizatorjem je shranjena v arhivu društva. 
 
- IUBMB nas je pozvala k oddaji morebitnih pripomb k vlogi Armenske zveze biokemikov, ki bi se 
rada priključila IUBMB. Na vlogo nimamo pripomb in jo podpiramo. O tem bo tajnik obvestil 
tajnika IUBMB. 
 
- pogovorili smo se tudi o organizaciji naslednjega srečanja SBD, ki naj bi ga organizirali kolegi s 
Kemijskega inštituta. Mojca Benčina se bo pozanimala pri kolegih iz Mikrobiološkega društva 
kakšne so možnosti za skupno izvedbo srečanja. 
 
- delegat SBD na skupščini FEBSa letos v Goteborgu (Švedska) bo prof. Marinka Drobnič Košorok. 
Tajnik bo izpolnil prijavnico in jo poslal tajniku FEBSa. Kopija prijavnica je v arhivu društva. 
 
- tajnik bo do konca marca pripravil Poročilo o delu v letu 2009 in Poslovno poročilo za leto 2009, ki 
ga potrebujemo za AJPES. 
 
 
 
 
 
 
 
Naslednji sestanek bo pred poletjem 2010. 
Zapisal Gregor Anderluh 


