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1. Sprejem novih članov v društvo 

 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo: 
 

 Sabina Vatovec (Inštitut Jožef Stefan) 
 Tim Prezelj (dijak, Škofijska gimnazija) 
 Mojca Viršček Marn (Kmetijski inštitut Slovenije) 
 Alenka Munda (Kmetijski inštitut Slovenije) 
 Ajda Ota (Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Jasna Omersel (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
 Nik Franko (študent, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Taja Karner (študentka biokemije, FKKT, Univerza v Ljubljani) 
 Miha Vodnik (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
 Lovro Kramer (Inštitut Jožef Stefan) 
 Mojca Tajnik (Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

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

2. Poročila 
 
Upravni odbor je prejel naslednja poročila o dogodkih, ki so se odvijali v letu 2012: 

- Poročilo simpozija z mednarodno udeležbo ob 40. obletnici Inštituta za biokemijo MF UL 
(IBK) in 20. obletnici Medicinskega centra za molekularno biologijo (MCMB) z naslovom 
Molekularna medicina in biotehnologijo. Simpozij je potekal od 27. 6. do 29. 6. 2012 na 
Medicinski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Simpozija je lepo uspel, udeležilo se ga je preko 
150 udeležencev. Slovensko biokemijsko društvo (SBD) je sofinanciralo del stroškov za 
izvedbo simpozija. 

- Poročilo o izvedbi Dneva biomolekularnih znanosti, ki je potekal 27. 9. 2012. Sploh prvi tak 
dogodek je izvedel organizacijski odbor sestavljen iz petih članov društva pod vodstvom doc. 
dr. Marka Dolinarja. Dneva biomolekularnih znanosti se je udeležilo okrog 140 ljudi, od tega 
40 srednješolcev z mentorji in okoli 50 študentov različnih programov. S stališča promocije 
dejavnosti SBD je dogodek torej izjemno dobro uspel. 

- Prof. dr. Gregor Anderluh je podal poročili z udeležbe na 21. skupščini IUBMB (7. 9. 2012) 
in skupščini FEBS-a (9.-10. 9. 2012), ki sta potekali v okviru FEBS srečanja v Sevilli, 
Španija. Izpostaviti je potrebno spremembo legalnega statusa FEBS-a, ki se je zgodila zaradi 
potreb in aktivnosti, ki v FEBS-u trenutno potekajo. Blagajnik in tajnik FEBS-a sta 
predstavila načrte v zvezi s tem, ki jih je podprla tudi skupščina. V prihodnjih nekaj letih 
bodo zaradi varčevalnih ukrepov programi FEBS-a precej okrnjeni. 



 
UO je sprejel vsa poročila. Vsa poročila so sestavni del tega zapisnika. 
 

3. Razpisi za leto 2013 
 
SBD bo za leto 2013 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 28. 2. 2013. 

• Razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj v višini 1000 EUR- rok za 
oddajo 28. 2. 2013. 

• Razpis za društvena priznanja- rok za oddajo 31. 5. 2013. 
 
Vsebinsko bodo razpisi enaki kot prejšnja leta, potek prijav bo potekal preko interneta. 
 

4. Razno 
 

- Organizatorji srečanja SBD v letu 2013 so pripravili prvo obvestilo in spletno stran srečanja. 
- Javna agencija za knjigo je SBD odobrila sofinanciranje tiska terminološkega slovarčka. Aleš 

Berlec bo pripravil ustrezne materiale, finančni obračun in izvode publikacije z ustreznim 
kolofonom, in jih do konca leta posredoval na Javno agencijo za knjigo. 

- Na Mestno občino Ljubljana (MOL) bomo poslali dopis v zvezi z brezplačnim najemom 
prostorom, ki so v lasti MOL. Dopis bo pripravil Gregor Anderluh. Namen je pridobiti 
kakšen prostor (pisarno ali skladišče), ki bi ga uporabili za društvene aktivnosti in ureditev 
arhiva. 

- Prejeli smo pismo blagajnika in tajnik FEBS-a, kjer sta razložila trenutni legalni status FEBS-
a in restrukturiranje povezano s tem. FEBS bo organiziran kot »a company limited by 
guarantee with registered company and registered as a charity«. UO se strinja s takšnim 
načinom ureditve in bo izpolnil in podpisal ustrezno izjavo, ki so jo pripravili v tajništvu 
FEBS-a. Kopija izjave je shranjena v arhivu društva. Na izjavi je bilo potrebno tudi določiti 
slovenskega delegata za skupščine FEBS-a. UO predlaga, da se bo naslednje skupščine 
udeležila prof. dr. Marinka Drobnič Košorok. 

 
Naslednji sestanek bo predvidoma sredi marca. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


