
Redna letna skupščina Slovenskega biokemijskega društva 
29. 11. 2006; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana 
Zapisnik 
 
Dnevni red 
1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Društveno predavanje doc.dr. Marka Goličnika (Medicinska fakulteta, UL). 
3. Kratka predstavitev nagrajenega študentskega raziskovalnega dela s področja 

sintezne biologije na mednarodnem tekmovanju iGEM 2006 
4. Poročilo o delu društva v letu 2006 
5. Finančno poročilo 
6. Načrti za leto 2007 
7. Aktivnost Terminološke komisije 
8. Nagrade Slovenskega biokemijskega društva 
9. Razno 
 
Ad 1 
Predsednica Marinka Drobnič-Košorok ugotovi, da je na skupščini prisotnih 27 
članov društva, da smo v skladu s statum sklepčni in da lahko pričnemo. Izvoljeno je 
delovno predsedstvo v sestavi Marko Dolinar kot predsednik delovnega predsedstva, 
Marinka Dorbnič-Košorok, Gregor Anderluh kot zapisnikar in Roman Jerala in 
Nataša Debeljak kot overitelja zapisnika. Seznam prisotnih na skupščini je priložen 
temu zapisniku. 
 
Ad 2, Ad 3 
Doc. dr. Marko Goličnik je predaval o svojem delu na postdoktorskem 
izpopolnjevanju na Univerzi v Cambridgu. Povzetek njegovega predavanja je priložen 
temu zapisniku. 
Udeleženci slovenske ekipe za udeležbo na mednarodnem tekmovanju iGEM, 
mentorja Roman Jerala in Marko Dolinar in študentka Alja Oblak, so predstavili 
pojem sintetske biologije, zgodovino tekmovanj iGEM in projekt slovenske ekipe. 
Zloženka, ki predstavlja projekt slovenske ekipe je priložen temu zapisniku. 
 
Ad 4, Ad.5 
Ker so člani po e-pošti prejeli poročila vnaprej, posebne debate ni bilo. Predsednica 
poudari, da smo večino zadanih ciljev v letu 2006 dosegli. Izpostavi delo v 
mednarodnih združenjih (npr. FEBS), da bo SBD prijavljalo svoje kandidate v 
komisije FEBS-a, da naj se pogosteje zaproša za FEBSove štipendije in nagrade, da 
naj se pogosteje kandidira za sredstva, npr. za organizacijo kongresov. 
Na podana poročila ni bilo drugih pripomb. Poročilo o delu društva in finančno 
poročilo je priloženo temu zapisniku. 
 
 
Ad 6 
Predsednica društva je na kratko predstavila načrte za delo UO in društva v letu 2007. 
Kratka razprava se je razvila o vprašanju promocije biokemije in molekularne 
biologije in SBD. Morda bi veljalo informacije o društvu razširiti ostalim sorodnim 
društvom ali ciljanim skupinam (npr. društvo prevajalcev). 
 



Izpostavi se tudi vloga društva pri oblikovanju novih bolonjskih študijskih programov 
in zavzemanje za biokemijo v pripravi novih študijskih programov. Morda lahko 
društvo poda mnenje, ko je to potrebno. Morda se po potrebi lahko organizira okroglo 
mizo na to temo. 
 
Novice o organizaciji srečanja SBD v Mariboru leta 2007 je predstavila predsednica 
organizacijskega odbora Veronika Abram. Pripravljen je program srečanja, prvo 
obvestilo in spletne strani. Pridobljeni so že nekateri sponzorji, ki bodo prispevali del 
stroškov. Predstavljeno je bilo tudi mesto srečanja in ostale podrobnosti v zvezi z 
organizacijo. Slovensko društvo za humano genetiko (SDHG) bi rado sodelovalo pri 
izvedbi srečanja, kjer so pripravljeni organizirati eno sekcijo in zagotoviti 
predavatelje. Po kratki diskusiji smo prišli do zaključka, da bi bila možna izvedba 
satelitskega srečanja SDHG pred ali po zaključku srečanja, ne bi pa izvajali 
vzporednih sekcij. 
 
Program dela za leto 2007 je priloženo temu zapisniku. 
 
Ad 7 
Predsednica Terminološke komisije je predstavila delo Terminološke komisije in 
pozvala člane k sodelovanju v delu komisije. Za udeležbo v delu komisije in 
komentarje k spletnemu slovarju ali predlogom za nove izraze bomo pozvali člane 
preko e-liste SBD. Tudi delo Komisije za izobraževanje se bo nadaljevalo v 
prihodnosti v podobnem obsegu. Poročilo o delu Terminološke komisije je priloženo 
temu zapisniku. 
 
 
Ad 8 
Predsednica je podala aktivnosti v zvezi z nagradami SBD. Po skupščini bomo vsem 
članom po e-listi v diskusijo poslali osnutek pravilnika o nagradah SBD. Pravilnik za 
podeljevanje nagrad SBD naj bi sprejeli na srečanju v Mariboru, prve nagrade pa 
podelili leta 2008. 
 
Ad 9 
Članarina za leto 2007 je 10 EUR. 
 
Matjaž Zorko predlaga, da bi vse člane zmagovalne ekipe na iGEM povabili k 
članstvu v SBD s plačano članarino. 
 
Zapisal      Predsednik delovnega predsedstva 
Gregor Anderluh    Marko Dolinar 
 
 
 
 
 
 
Overiteljica zapisnika    Overitelj zapisnika 
Nataša Debeljak    Roman Jerala 
 


