
31. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
17. 12. 2010 
Prisotni: Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 30. seje UO (9. 9. 2010) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Postopki v zvezi s potrditvijo statuta društva in redna letna skupščina društva 
4. Razpisi za leto 2011 
5. Srečanje SBD 2011 
6. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 30. 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. 
 

 Katarina Pegan (Inštitut za patološko fiziologijo, MF, UL), 
 Anže Smole (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Alja Štraser (Nacionalni inštitut za biologijo), 
 Ana Lenassi Zupan (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Mateja Erdani Kreft (Inštitut za biologijo celice, MF, UL), 
 Vida Kocbek (Inštitut za biokemijo, MF, UL), 
 Tibor Doles (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Sabina Božič (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Jan Lonzarić (Kemijski inštitut, Ljubljana). 

 
Ad. 3 
 
Redna letna skupščina društva je potekala 28. 10. 2010 na Biološkem središču. Ker skupščina ni bila 
sklepčna bomo morali poročilo o delu in finančno poročilo naknadno potrditi z glasovanjem po e-
pošti. Tajnik bo izvedel glasovanje v začetku leta 2011. Zapisnik skupščine z vsemi prilogami je 
shranjen v arhivu društva. 
 
Na skupščini je volilna komisija ugotovila, da je spremembe statuta potrdilo več kot dve tretjini 
članov in da so s tem spremembe statuta potrjene. Spremembe temeljnega akta bo tajnik društva v 
skladu z zakonom prijavil na Upravni enoti. 
 
Ad. 4 
 
V letu 2011 bomo razpisali naslednje razpise: 

 Razpis za štipendije za mlajše člane društva za udeležbo na mednarodnih znanstvenih 
srečanjih v tujini- 10 štipendij v višini 300 EUR (v primeru večjega interesa in izenačenosti 
kandidatov do 15 štipendij)- rok za oddajo 28. 2. 2011. 



 Razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj v višini 1000 EUR- rok za 
oddajo 28. 2. 2011. 

 Razis za društvena priznanja- rok za oddajo 31. 5. 2011. 
 
Vsebinsko bodo razpisi enaki kot prejšnja leta, potek prijav bo potekal preko interneta na 
prenovljenih spletnih straneh biokemijskega društva. 
 
Ad. 5 
Organizatorji srečanja Slovenskega biokemijskega društva so pripravili prvo obvestilo in ga objavili 
na spletnih straneh srečanja: http://www.mf.uni-mb.si/mikro/smd2011/index.php. 
 
Prihodnje leto bomo v Sloveniji v sodelavi s FEBS-om organizirali tudi delavnico za člane SBD. 
Simpozij bo organizirala Komisija za izobraževanje, ki bo določila tudi datum simpozija. Okvirno 
naj bi potekal oktobra ali novembra 2011, po srečanju SBD. Teme simpozija bodo pisanje 
znanstvenih člankov, problemsko orientirano učenje in komunikacija znanosti (ang. writing scientific 
papers, problem based learning, talking to non-science audience). Stroške predavateljev krije FEBS. 
 
Ad. 6 
- Tajnik je napisal pet potrdil o članstvu. 
- Na ponudbo Novo Analitice (13. 10. 2010) o promocijskem sodelovanju bomo odgovorili in 
ponudili sodelovanje pri tisku društvenih publikacij (npr. terminološki slovar), pri organizaciji 
srečanja društva ali oglaševanje na spletnih straneh društva. 
- Terminološki slovarček v tiskani obliki naj bi bil pripravljen do kongresa SBD 2011. UO predlaga, 
da se zagotovijo sredstva za tisk, ampak da se tudi prijavi na ustrezen razpis za sofinanciranje 
izdajanja znanstvene literature v letu 2011. 
- Blagajnik društva predlaga, da se angažira pomoč pri vodenju računovodstva. UO se s predlogom 
strinja. Aleš Berlec bo pridobil informacije o možnostih vključitve ustreznega računovodskega 
servisa v poslovanje društva. 
- Srečanje FEBS 3+: predsedniki treh zvez (Slovenija, Hrvaška, Madžarska) in vse tri skupščine so 
se strinjale z izvedbo skupnega kongresa v letu 2012. Kongres bomo organizirali v zadnjem tednu 
maja/prvem tednu junija 2012 v Opatiji. Trajal naj bi 3-4 dni. V Zagrebu bo prvi koordinacijski 
sestanek 21. 1. 2011 na katerem bomo dorekli dokončen termin in se dogovorili za sekcije in 
področja. Izhodišče SBD bo dokument, ki smo ga poslali organizatorjem FEBS-ovega kongresa 
2011, kjer so navedeni možni predavatelji iz Slovenije in področja, ki jih pokrivajo. 
 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v začetku marca 2011. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


