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Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 39. seje UO (3. 4. 2012) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Poročilo o srečanju FEBS3+ 
4. Biomolekularec.si 
5. Skupščina društva 2012 
6. Skupščina IUBMB in FEBS, Sevilla, 7.-10. 9. 2012. 
7. Razno 

 
Ad. 1 
 
Zapisnik prejšnje seje se sprejme brez pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 
 

 Andrej Zupan (Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Mojca Brložnik (Institut Jožef Stefan, Ljubljana) 
 Vida Forstnerič (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Matic Kisovec (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Tjaša Stare (Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana) 
 Mitja Ogrizek (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Marko Flajšman (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Anna Oslizlo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)- ni državljanka RS in ima dve 

priporočili članov SBD 
 Valerija Zidarič (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor) 
 Urška Dragin (Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Jana Frank (individualna prijava, uni. dipl. inž. zootehnike) 
 Miha Modic (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK) 
 Jasmina Beltram (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Ana Jakopič (Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Luka Kranjc (Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Jasna Kovač (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Tjaša Stošicki (Inštitut za fizikalno biologijo, Ljubljana) 
 Simon Žurga (Institut Jožef Stefan) 
 Dejan Bregar (Inštitut za histologijo in embriologijo, MF, UL) 
 Mario Gorenjak (Laboratorijski center Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru) 
 Larisa Zemljič (Center za humano genetiko in farmakogenomiko, MF, Univerza v Mariboru) 
 Vid Šuštar (Laboratorij za klinično biofiziko, MF, Univerza v Ljubljani) 
 Neža Juvan (Kemijski inštitut, Ljubljana) 

 
Njihova kandidatura se odobri in z današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 



Ad. 3 
 
V Opatiji, Hrvaška, je od 13.-16. 6. 2012 potekal prvi kongres treh sosedskih držav. Pod okriljem 
FEBS (Evropskega združenja biokemijskih zvez) so se zbrali znanstveniki s področja biokemije, 
molekularne biologije in sorodnih ved iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Srečanje je pokrivalo 
širok spekter vsebin, vključujoč biokemijo raka, genomiko, imunost, lipidomiko, strukturo in 
funkcijo membran, metabolizem, signaliziranje, itn. Na srečanju je sodelovalo 280 raziskovalcev, od 
tega kar 98 doktorskih študentov. Mlajšim članom smo v okviru društva ponudili štipendije za 
udeležbo, ki jih je izkoristilo kar 21 članic in članov društva. Odlična plenarna predavanja so 
predstavili Nobelovka Ada Yonath, Kai Simons, Josef Jiricny in Sandra Oršulić. Za izvedbo odlično 
organiziranega srečanja je bil zadolžen organizacijski odbor sestavljen iz članov vseh treh društev, 
največjo vlogo pri organizaciji pa so seveda imeli hrvaški kolegi in lokalni organizacijski odbor. 
Razmišljamo o možnosti, da bi podobno srečanje čez tri leta organizirali v Sloveniji. 
 
Ad. 4 
 
Marko Dolinar, ki vodi pripravo srečanja Biomolekularec.si, ki bo organizirano v četrtek, 27. 9. 
2012, na Biotehniški fakulteti, je pripravil kratko poročilo o pripravi dogodka. Poročilo je sestavni 
del tega zapisnika. Predlaga, da del stroškov v zvezi z izvedbo dogodka krije SBD. 
 
UO sklene, da pokrije del stroškov potrebnih za izvedbo srečanja Biomolekularec.si 
 
Ad. 5 
 
Za skupščino društva bomo pravočasno pripravili poročila o delu, finančno poročilo in plan dela za 
leto 2013. 
 
Ad. 6 
 
Skupščina IUBMB bo 7. 9. 2012 v Sevilli, Španija. Delegat Slovenskega biokemijskega društva bo 
letos prof. dr. Gregor Anderluh.  
 
Nominirali smo kandidate za naslednja delovna telesa v FEBSu: 

»Advanced Courses Committee«: prof. dr. Damjana Rozman 
»Fellowships Committee«: prof. dr. Gregor Anderluh 
»Education Committee«: prof. dr. Matjaž Zorko 
»Science and Society Committee«: prof. dr. Marko Dolinar 

 
Ad. 7 
 

- Tajnik je napisal nekaj potrdil o članstvu. 
- Letos smo organizirali že deset društvenih predavanj! 

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


