
38. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD)- dopisna 
do 16. 3. 2012 
Prisotni: Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec, Marko Goličnik, Mojca Benčina,  
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 37. seje UO (5. 12. 2011) 
2.  Sprejem novih članov v društvo 
3. Razpisi društva v letu 2012 
4. Skupščina IUBMB in FEBS, Sevilla, 7.-10. 9. 2012. 
5. Razno 

 
Ad. 1 
 
Zapisnik prejšnje seje 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. 
 

 Poornima Budime Santhosh (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Tatjana Radovanović (Univerza v Novi Gorici) 
 Tjaša Vižin (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
 Mirijam Kozorog (Kemijski inštitut) 
 Simon Istenič (Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.) 
 Miša Mojca Cajnko (posameznik) 
 Minca Ferlin (Institut Jožef Stefan) 
 Petra Zadravec (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
 Janja Završnik (Institut Jožef Stefan) 
 Robert Vidmar (Institut Jožef Stefan) 
 Miha Butinar (Institut Jožef Stefan) 
 Dunja Gorišek (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 

 
Kolega Poornima Budime Santhosh in Tatjana Radovanović sta tujca in sta v skladu s statutom 
društva priložila dve priporočili članov. 
 
Ad. 3 
 
29. 2. in 1. 3. je bil zaključek treh razpisov društva. 
 
Razpis za štipendije za mlajše člane društva: na razpis se je prijavilo 12 mlajših članov društva. 
Glede na razpisne pogoje jih 10 izpolnjuje pogoje, dva nimata plačane članarine. Dobitniki letošnjih 
štipendij so: Vesna Hodnik, Julija Hmeljak, Rok Gaber, Jelka Pohar, Katja Ota, Sabina Božič, Vesna 
Brglez, Janez Kokošar, Maja Marušič in Nejc Rojko. 
Razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj: na razpis so prispele tri prijave. 
Društvo bo letos podprlo organizacijo mednarodnega simpozija Molekularna medicina in 
biotehnologija, ki ga organizirajo kolegi z Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Simpozij bo potekal 27.-29. 6. 2012 v Ljubljani. Privabil bo vrsto uglednih raziskovalcev 



iz tujine, med njimi tudi Nobelovega nagrajenca. Člani Slovenskega biokemijskega društva bodo 
imeli močno znižano kotizacijo. 
Razpis za štipendije za udeležbo na FEBS3+ kongresu: na razpis je prispelo šest prijav, ki so bile 
popolne in vse se odobri. Prejemniki so torej: Jerica Sabotič, Katja Rebolj, Rok Keber, Špela 
Magister, Maja Marušić in Jernej Oberčkal. 
UO bo ponovil razpis za devet štipendij. Rok prijav je konec marca, 30. 3. 2012. Člani UO bodo v 
okviru svojih organizacij naredili reklamo za omenjene štipendije. Če tudi v ponovljenem razpisu ne 
bomo zapolnili razpoložljivih mest, bomo svoj delež odstopili madžarskemu ali hrvaškemu 
biokemijskemu društvu. 
 
Ad. 4 
 
Skupščina IUBMB bo 7. 9. 2012 v Sevilli, Španija. Delegat Slovenskega biokemijskega društva bo 
letos prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, kar bomo čim prej javili. Do 7. 6. Lahko nominiramo člane 
za kandidature za delovne telesa v IUBMB (»Nominating Committee«), ki bodo izvoljeni v Sevilli. 
V Sevilli bodo tudi predlagali nekaj sprememb statuta IUBMB (dopis v arhivu društva). 
 
Za skupščino FEBS, ki bo letos organizirana v Sevilli, Španija, od 9.-10. 9. 2012, bo potrebno 
pripraviti ustrezne materiale: 

- Delegat Slovenskega biokemijskega društva bo prof. dr. Marinka Drobnič Košorok. Potrebno 
sporočiti do 4. 8. 2012. 

- Možno je nominirati kandidate za naslednja delovna telesa v FEBSu (do 1. 6. 2012). V okviru 
UO bomo kontaktirali primerne kandidate med člani in pripravili ustrezne predloge do 
naslednje seje UO. 
»Advanced Courses Committee«: potrebujejo enega člana, ki ima iskušnje z organizacijo 
tečajev in ocenjevanjem projektov z ekspertizo na enem od naslednjih področij: biofizika, 
celična biokemija, molekularna genetika, imunologija, medicinska biokemija. 
»Fellowships Committee«: iščejo dva člana, ki imata izkušnje ali z RNA ali z naprednimi 
biofizikalnimi tehnikami, računalniško biologijo ali imunologijo. 
»Education Committee«: iščejo dva člana z izkušnjami v izobraževanjem v biokemiji in 
molekularni biologiji. 
»Publications Committee«: iščejo člana, ki ima izkušnje pri objavljanju, recenziranju člankov 
ali pri delu v uredniških odborih. 
»Science and Society Committee«: iščejo dva člana, ki jih zanima odnos znanost-družba na 
nacionalnem ali evropskem nivoju. Izkušnje so zaželjene. 

 
Ad. 5 
 

- Prijavili smo se na razpis Javne agencije za knjigo RS za sofinanciranje izdelave 
terminološkega slovarčka. Vlogo smo oddali 5. 1. 2012. 

- Tajnik je napisal dve potrdili o članstvu. 
- V Narodno in univerzitetno knjižnico smo poslali štiri obvezne izvode Angleško slovenskega 

slovarja izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (22. 2. 2012) in prejeli 
potrdilo o prejemu. 

- Članarina za FEBS za leto 2012 je 55 EUR in jo bomo poravnali v marcu. 
 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v začetku aprila 2012. 
 
 



Zapisal Gregor Anderluh 


