
30. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
9. 9. 2010 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec, Damjana 
Rozman 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 29. seje UO (21. 6. 2010) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Postopki v zvezi s potrditvijo statuta društva in redna letna skupščina društva 
4. Društvena priznanja 2010 
5. Spletne strani društva 
6. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 29. seje ni bilo pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihova kanidatura se odobri in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Ana Torkar (NIB), 
 Jurij Lah (FKKT, UL), 
 Rok Lenarčič (University of Newcastle upon Tyne, UK). 

 
Ad. 3 
 
Redna letna skupščina društva bo potekala 28. 10. 2010 na Biološkem središču. Tajnik bo pozval k 
oddaji poročil o delu v letu 2010 in pripravil vse potrebno za nemoteno izvedbo skupščine. 
 
Glasovanje o novem statutu društva bomo izvedli pred in med redno letno skupščino društva. 
Glasovanje se bo pred skupščino pričelo že v ponedeljek, 11. 10. 2010. Tajnik društva bo pripravil 
volilini imenik in druge materiale za volitve. Glasovanje bo možno spet preko e-pošte, na nekaterih 
inštitucijah pri poverjenikih (Gregor Anderluh- Biotehniška fakulteta, UL; Aleš Berlec- Inštitut Jožef 
Stefan; Mojca Benčina- Kemijski inštitut; Damjana Rozman- Medicinska fakulteta, UL) in tudi na 
sami skupščini. Volilna komisija, ki bo preštela glasove, napisala poročilo o glasovanju in poročala 
na skupščini društva, bo ostala v isti sestavi, t.j. Tilen Praper (BF, UL), Igor Križaj (IJS) in Mateja 
Zorko (KI). 
 
Ad. 4 
 
Tajnik je na kratko poročal o poteku izdelav novih spletnih strani društva. Dogovorimo se, da za 
prenovo spletnih strani, vse v zvezi z registracijo domene novega spletnega naslova (www.sbd.si) in 
gostovanje na strežniku najamemo Spletne rešitve, Klemen Kenda s.p. 
 
Ad. 5 

 Predsednica društva Marinka Drobnič Košorok poda kratko poročilo o udeležbi na skupščini 
FEBS (poročilo je sestavni del tega zapisnika). Na skupščini je prišlo do vrste koristnih 



stikov med našim društvom in drugimi društvi. Tako se bosta predsednica in tajnik udeležila 
otvoritve srečanja Hrvaškega srečanja za biokemijo in molekularno biologijo (15. 9. 2010 v 
Opatiji), kjer bo predsednica na kratko nagovorila udeležence. Razmišlja se o organizaciji 
skupnega kongresa med slovenskim, hrvaškim in madžarskim biokemijskim društvom. Prav 
tako se dogovarjamo za izvedbo delavnice o poučevanju biokemije na naslednjem srečanju 
društva. 

 Mojca Benčina je na kratko poročala o poteku priprav naslednjega srečanja SBD. Gradivo v 
zvezi s tem bo organizacijski odbor pripravil do redne letne skupščine društva, kjer ga bo 
skupščina društva potrdila. 

 Narodna in univerzitetna knjižnica nam je 4. 8. 2010 poslala reklamacijo v zvezi z obveznimi 
izvodi zbornika, ki smo ga izdali ob 25.letnici društva. 5. 8. 2010 je tajnik poslal zahtevane 
izvode na NUK. 

 
Naslednji sestanek bo predvidoma konec leta 2010. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


