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Ad 1. Potrditev zapisnika 2. seje UO, 14. 3. 2006 
Na zapisnik 2. seje UO (14. 3. 2006) ni bilo pripomb. Po seji je bil takoj objavljen na spletnih 
straneh SBD. 
 
Ad 2. Sedmo srečanje SBD 
V skladu s »Pravilnikom o organizaciji znanstvenih srečanj Slovenskega biokemijskega 
društva« mora UO potrditi predsednika/co in člane/ice organizacijskega odbora in 
znanstvenega odbora srečanja in tudi mesto srečanja. 
30. 5. 2006 se je na Biotehniški fakulteti sestal organizacijski in znanstveni odbor 7. srečanja 
SBD (zapisnik srečanja je priložen v gradivu. 1.sestanekk7SBD.doc). Določeni so bili: 
mesto srečanja:    Maribor 
datum srečanja:    26.-29. 9. 2007 
predsednica organizacijskega odbora: Veronika Abram 
predsednica znanstvenega odbora:  Nataša Poklar 
člani organizacijskega odbora: Veronika Abram (predsednica), Blaž Cigić 

(tajnik), David Stopar (blagajnik), Gregor 
Anderluh, Avrelija Cenčič, Maja Habulin, 
Mihaela Skrt, Tanja Vilfan 

člani znanstvenega odbora: Nataša Poklar Ulrih (predsednica) (BF), Tom 
Turk (BF), Veronika Abram (BF), Marina 
Dermastia (BF), Marjan Rupnik (UM), Tamara 
Lah (NIB), Maja Čemažar (MF), Radovan 
Komel (MF), Matjaž Zorko (MF), Anica 
Plemenitaš (MF), Metka Renko (FKKT), Roman 
Jerala (KI), Marinka Drobnič Košorok (VF), 
Borut Štrukelj (FFA), Željko Knez (UM), Boris 
Turk (IJS), Dušan Turk (IJS), Igor Križaj (IJS), 
Janko Kos (FFA), Gasparič (Krka) 

Določene so bile tudi sekcije in vodje sekcij (glej zapisnik). Naslednji sestanek naj bi bil 
predvidoma septembra 2006. 
UO potrjuje predloge organizacijskega in znanstvenega odbora 7. srečanja SBD in hkrati 
poziva organizatorje, da srečanje organizirajo v skladu s Pravilnikom o organizaciji 
znanstvenih srečanj Slovenskega biokemijskega društva. 
 
Ad 3. Sprejem novih članov 
Evidenčni list za kandidata SBD so poslali: 



• Zala Jevnikar (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
• Klemen Španinger (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Avrelija Cenčič (Fakulteta za kmetijstvo in Medicinska fakulteta, Univerza v 

Mariboru) 
• Rok Košir (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Maja Čemažar (Onkološki inštitut, Ljubljana) 
• Maja Rupnik (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Medicinska fakulteta v 

Mariboru) 
• Mojca Brunskole (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Urška Repnik (Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana) 

UO odbor je potrdil vse kandidate in jih sprejel v SBD. Članstvo jim prične s 30.6.2006. 
 
Ad. 4 Finančna pomoč SBD za organizacijo srečanj 
Na 2. sestanku je UO sklenil, da razpiše denarno pomoč v višini 1000 EUR (250.000 SIT) za 
izvedbo znanstvenega srečanja, seminarja ali šole v letu 2006. Sestavili smo končno verzijo 
razpisa. Razpis smo poslali vsem članom po e-listi in ga tudi oglaševali po spletnih straneh 
društva. Rok za oddajo kandidatur je 15. 9. 2006. 
 
Ad. 5 Pravilnik o nagradah SBD 
Na 2. sestanku je UO sklenil, da pripravi pravilnik o društvenih nagradah. Igor Križaj je 
pripravil predlog pravilnika o nagradah SBD. UO bo na naslednji seji, predvidoma v začetku 
septembra, sestavil končno verzijo pravilnika in jo posredoval članom v razpravo. 
 
Ad. 6 Razno 
- Poročilo tajnika 

• Prispela pošta: 
- Vabilo na 19. konferenco FAOBMB (27-30. 5. 2007, Seoul, J. Koreja). Prispeli so 
tudi letaki in posterji, če bi jih kdo želel. Obvestilo bom dal tudi na spletne strani SBD. 
- Materiali za FEBSov kongres. Predal sem jih Marini Drobnič Košorok. 

• Potrdila o članstvu: napisali smo potrdila o članstvu naslednjim članom SBD: Katja 
Galeša, Tina Pangršič, Jure Ačimovič, Tina Šmuc, Metka Lenassi in Tina Šolar. 

• Registracija spremembe zastopnika društva: v skladu z novim zakonom o društvih 
smo oddali vlogo za registracijo spremembe zastopnika društva na UE Ljubljana. 

• Osvežitev spletnih strani z aktualnimi podatki 
• Prijava na javni razpis za sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih 

združenj v svetu za leto 2006: SBD se je prijavilo na razpis za kritje članarin v FEBS 
in IUBMB. 

• Prijava na javni razpis za sofinanciranje programa promocije znanosti v letu 
2006: 
Društvo se je prijavilo na razpis v imenu Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe 
(CFGBC), na Medicinski fakulteti, UL (Damjana Rozman). 

- Poročilo blagajnika 
• Članarine za leto 2006- do sedaj je bilo plačanih okoli 120 članarin za leto 2006. 

Tiste člane, ki še niso plačali članarine za letos, bomo preko spletne liste pozvali, da to 
storijo čimprej. 

- Predavanja SBD: v letošnjem letu sta bili do zdaj samo dve predavanji SBD. Članom 
predlagamo, da predavanja svojih gostov kot predavanja najavljajo v soorganizaciji SBD, kar 
je pomembno pri izkazovanju aktivnosti SBD. 



- Redna letna skupščina društva: UO predlaga, da bi konec septembra, oz. v začetku 
oktobra sklicali redno letno skupščino, na kateri bi razpravljali o Pravilniku o nagradah SBD 
in bi potem pravilnik tudi sprejeli v končni obliki. Skupščino bi združili z društvenim 
predavanjem. 
- Aktivnosti terminološke komisije: Predsednica terminološke komisije, prof. Marija Žakelj-
Mavrič, predlaga v jeseni reorganizacijo terminološke komisije. UO predlaga, da bi se na 
septemberskem sestanku dobili skupaj z Žakelj-Mavričevo in bi se o delu terminološke 
komisije skupaj pogovorili. 
- Poročilos s FEBS kongresa in skupščine FEBSa v Istanbulu: Delegat SBD na kongresu 
je bila Marinka Drobnič Košorok 
1. novi generalni sekretar FEBSA je Izrael Pecht 
2. v delovnih telesih se vsako leta zamenja 1/4 članov. Nas zdaj ni nikjer. Potrebno bi bilo 
bolj aktivno pristopiti h kandidiranju za naslednje leto. Kandidate zbirajo okrog novega 
leta.(evidentirati, kdo bi hotel biti) 
3. FEBS ima kar bogat fond za štipendije (kratke in do 4 leta). Poskusimo izkoristiti! 
4. Prav tako ima bogat fond za organizacijo Advanced Courses 
5. 2007 je FEBS na Dunaju, 2008 v Atenah, 2009 pa v Pragi 
6. Vabijo nas, da se prijavimo za evalvatorje v 7EP in za evalvatorje panelov za ERC 
7. Vabijo k objavljanju v FEBS Lettrs in FEBS Journal ter novem Molecular Oncology, ki bo 
začel izhajati spomladi 
 
 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma v začetku septembra na Veterinarski fakulteti. 
 
Zapisal 
Gregor Anderluh 


