
37. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
5. 12. 2011 
Prisotni: Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec, Marko Goličnik, Mojca Benčina, 
Blaž Cigić (delno) 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 35. seje UO (6. 9. 2011) in 36. seje UO (7. 10. 2011) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Delavnica »Biochemistry Education« 
4. Srečanje SBD v Mariboru 
5. Srečanje FEBS3+ 
6. Razpisi društva v letu 2012 
7. Biokemijski dnevi 2012 
8. Razno 

 
Ad. 1 
 
Zapisnik prejšnjih dveh sej se sprejme brez pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihova kanidatura se odobri in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Simona Jevševar (Lek farmacevtska družba d.d.) 
 Vanja Smilović (Lek farmacevtska družba d.d.) 
 Omar Naneh (Oddelek za biologijo, BF, UL) 
 Petra Perin (FKKT, UM) 
 Mihaela Skrt (Oddelek za živilstvo, BF, UL) 
 Maruška Medved (individualna prijava) 
 Sašo Jančič (Oddelek za biologijo, BF, UL) 
 Melita Pavlinič (individualna prijava) 

 
Ad. 3 
 
SBD je skupaj s FEBS organiziralo delavnico »Biochemistry Education«. UO se je seznanil s 
potekom delavnice in poročilom Blaža Cigića. Poročilo je sestavni del tega zapisnika. 
 
Ad. 4 
 
Mojca Benčina poda kratko poročilo o poteku srečanja. Končno vsebinsko in finančno poročilo 
bomo sprejeli na naslednji seji UO. 
 
Ad. 5 
 
Na sestanku UO smo prejeli kratko poročilo o skupnem znanstvenem srečanju treh biokemijskih 
društev (FEBS3+), ki ga bomo organizirali v letu 2012 skupaj s hrvaškim in madžarskim 
biokemijskim društvom. 
 



V pripravi je znanstveni program srečanja, kjer sodelujejo člani znanstvenega odbora srečanja, tudi 
člani SBD. 
 
Pripravljene so spletne strani srečanja FEBS3+, ki jih bomo ustrezno predstavili na spletnih straneh 
SBD. 
 
Ad. 6 
 
SBD bo za leto 2012 izvedlo naslednje razpise: 

 Razpis za štipendije za mlajše člane društva za udeležbo na mednarodnih znanstvenih 
srečanjih v tujini- 10 štipendij v višini 300 EUR- rok za oddajo 29. 2. 2012. 

 Razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj v višini 1000 EUR- rok za 
oddajo 29. 2. 2012. 

 Razpis za štipendije za mlajše člane društva namenjene udeležbi kongresa FEBS3+- 15 
štipendij v višini 300 EUR- rok za oddajo 1. 3. 2012. 

 Razpis za društvena priznanja- rok za oddajo 31. 5. 2012. 
 
Vsebinsko bodo razpisi enaki kot prejšnja leta, potek prijav bo potekal preko interneta. 
 
Ad. 7 
 
V letu 2012 bomo organizirali »Biokemijske dneve«, za katere je dal pobudo Marko Dolinar in jo je 
sprejela skupščina društva. Marko Dolinar predlaga, da se za ta namen sestavi programski odbor v 
sestavi: Gregor Anderluh, Blaž Cigić, Marko Goličnik, Marko Dolinar in Uroš Petrovič. UO društva 
potrdi predlagani programski odbor in imenuje Marka Dolinarja za vodjo odbora. 
 
 
Ad. 8 
 

- Tajnik poda kratko poročilo: tajnik je napisal eno potrdilo o članstvu. 
- Tajnik je prejel pobudo za povračilo stroškov, ki so nastali pri pripravi terminološkega 

slovarčka. UO se strinja, da se povrnejo zgolj stroški za lektoriranje slovarja, v višini, ki jo 
določa razpis Javne agencije za knjigo RS (JAK) za subvencioniranje izdajanja znanstvenih 
publikacij za leto 2012, t.j. 40 EUR na avtorsko polo. V primeru, da društvo uspe pridobiti 
dodatna sredstva na razpisih JAK za izdajo publikacij, se povrnejo tudi drugi stroški priprave 
slovarja, npr. oblikovanje, v višini, ki jo določa razpis JAK za leto 2012, t.j. 30 EUR na 
avtorsko polo. 

 
 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v začetku marca 2012. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


