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Slovensko biokemijsko društvo 

Jamova 39 

SI-1000 Ljubljana 

 

www.sbd.si 

 

Davčna številka: SI11176059 

Matična številka: 5261350 

Transakcijski račun: 02018-0018841921 
 

 

Evidenčni list kandidata za članstvo 
 
OSEBNI PODATKI 
 

1. Ime in priimek: ______________________________________________________________ 

2. Naziv (npr.: univ. dipl. kemik, dr. med., mag. biokemije, dr. znanosti): _______________________ 

3. Sem državljan(ka) Republike Slovenije:          DA         NE 

[10. člen statuta SBD pravi, da tuji državljani lahko postanejo člani SBD na predlog dveh rednih članov.] 

 

4. Ime in naslov institucije:   ___________________________________________________________ 

 
         ___________________________________________________________ 

 
številka telefona (ki vam je najbližji; lahko tudi več):  _________________________ 

 
številka telefaksa: _____________________ 
 
 

5. Domači naslov: _________________________________________________________ 
 

1. Naslov, na katerega želite prejemati dopise: 
 

□ službeni naslov (kot ste ga vpisali zgoraj) 

□ domači naslov (kot ste ga vpisali zgoraj) 

□ drug naslov (navedite ga) 
 

 

2. Vabila na predavanja želim prejemati po: 
 

□ elektronski pošti 
□ redni pošti 
□ zadošča, da pošljete vabilo instituciji, kjer delam (redno berem vabila na oglasni deski) 
□ vabil ne želim prejemati 
 
 

3. Elektronski naslov (E-mail): ____________________________________________ 

 
□ dovoljujem, da ga objavite na spletnih straneh 
□ dovoljujem, da ga posredujete zainteresiranim 
□ uporabiti ga smete samo za pošiljanje vabil in dopisov 

 
 

4. Domača stran na medmrežju (raziskovalne skupine/osebna): 

___________________________________________________ 

 

Izpolnjen vprašalnik pošljite tajniku društva. O članstvu bo odločal 
Upravni odbor na prvem naslednjem sestanku. 

http://www.sbd.si/


OPIS DELA 
 

5. Moje področje dela najbolje označuje (pri raziskovalnem obkrožite največ 3 kategorije): 

 
□ raziskovalno delo: 

proteoliza 
toksinologija 
biomembrane 
liposomi in vezilki 
receptorji in prenos signalov 
struktura proteinov 
fiziologija in patofiziologija 
medicinska biokemija: biomolecule 
pri boleznih 
klinična biokemija: preiskave 
farmakologija 
steroidi 

celična biologija 
encimatika 
rastlinska biokemija in 
molekularna biologija 
interakcije med organizmi 
farmacija 
prehrana in živilstvo 
analize genoma 
folding 
naravne spojine 
lipidi 
sladkorji 

regulacija izražanja genov 
ekologija 
sistematika 
optimizacije postopkov 
drugo: ___________ 
 

 
□ razvojno delo v industriji (vpišite področje) ______________________________ 
□ proizvodnja in trgovina 
 

6. Metode dela (obkroži največ 2): 

 
kinetika 
tehnologija rekombinantne DNA 
izolacija in karakterizacija proteinov 
genetika 
NMR, rentgenska difrakcija 
modeliranje makromolekul 
biotehnologija 

 
citologija, citogenetika, citofiziologija 
mikrobiološke metode 
biofizikalne metode 
rutinske analize 
drugo (navedi): ________________ 

 

 

7. Delam pretežno z biološkimi molekulami, ki izhajajo iz:  
 
□ mikroorganizmov 
□ rastlin 
□ živali 
□ človeka 
□ zanima me izključno interakcija med organizmi (označi s puščicami) 

 

8.  Z biokemijo se ukvarjam že (obkroži): 

0-5 let  
5-10 let 
10-20 let 
več kot 20 let 
 

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov spodaj podpisani ______________________ 
izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam Slovensko biokemijski društvo (SBD), 
da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec, za namene registra, objave 
imena in priimka na spletni strani SBD in vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko SBD uporablja 
različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). SBD pridobljene osebne 
podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 

 

Želim postati član Slovenskega biokemijskega društva. Prosim, da mojo prijavo 
obravnavate na prvem naslednjem sestanku Upravnega odbora in me o vaši odločitvi 
obvestite. 
 
 

Kraj in datum: 
 

 Podpis: 

 

izpolni tajnik društva 

obravnavano na sestanku dne: 
 

zavrnjeno   odobreno   reg. št. člana: 
 
opombe: 

 


