
 
 
Pravilnik o organizaciji znanstvenih srečanj Slovenskega biokemijskega 
društva 
 
 
1. Znanstvena srečanja Slovenskega biokemijskega društva (SBD) so vsaki dve leti. 
 
2. Upravni odbor Slovenskega biokemijskega društva (UO SBD) podeli organizacijo 

srečanja vsakokrat drugi ustanovi, kjer delujejo člani društva, lahko pa se za sodelovanje 
pri organizaciji dogovori tudi več ustanov. 

 
3. Organizatorji imenujejo predsednika/co ter člane/ice organizacijskega odbora in 

znanstvenega odbora srečanja. Odbora potrdi UO SBD.  
 
4. V znanstvenem odboru naj bodo zastopani ugledni člani društva iz čim več skupin, ki se 

ukvarjajo z biokemijo. Zaradi sofinanciranja naj bo v znanstveni odbor vključeno tudi 
potrebno število tujih znanstvenikov, praviloma vabljenih predavateljev na srečanju. 

 
5. Organizatorji predlagajo mesto srečanja, ki ga potrdi UO SBD. 
 
6. Organizator mora pripraviti srečanje kot dober gospodar in z organizacijo srečanja po 

možnosti pridobiti sredstva (sponzorska, sofinanciranje države) s katerimi se lahko 
financirajo druge strokovne dejavnosti društva kot so na primer štipendije. 

 
7. Vse finančne transakcije pri organizaciji srečanja potekajo izključno preko bančnega 

računa SBD. 
 
8. Kotizacija za udeležbo srečanja naj bo zmerna (okvirno v višini 100 EUR), tako da bo na 

njem lahko sodelovalo čim večje število udeležencev. Kotizacija za člane SBD, ki redno 
plačujejo članarino, naj bo vsaj 10 % nižja od kotizacije za nečlane. Dodiplomski študenti 
naj imajo možnost spremljati predavanja brezplačno. 

 
9. Srečanje naj ohrani mednarodni značaj s tem, da na njem sodelujejo vabljeni predavatelji 

iz tujine, vendar naj bo razmerje med tujimi in domačimi predavatelji v korist slednjih. 
Čim večjemu številu mlajših domačih raziskovalcev naj se omogoči predstavitev s krajšim 
predavanjem. 

 
10. Organizacijski odbor srečanja vabljenim predavateljem iz tujine krije stroške bivanja in 

kotizacijo, ne pa tudi stroškov potovanja. Izjemoma lahko organizator v soglasju z 
znanstvenim odborom in UO SBD enemu predavatelju iz sredstev srečanja pokrije stroške 
potovanja v višini do 500 EUR. Članom znanstvenega odbora ter domačim vabljenim 
predavateljem organizatorji krijejo kotizacijo, ne pa tudi stroškov bivanja in prevoza. 
Največ petim članom organizacijskega odbora se poleg kotizacije pokrijejo tudi stroški 
bivanja in prevoza. 

 
11. Srečanje naj ne bo daljše od treh dni (in uvodnega večera). 
 
Sprejeto na sestanku Upravnega odbora Slovenskega biokemijskega društva 
14. 3. 2006 v Ljubljani 


