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Ad 1. Potrditev zapisnika 3. seje UO, 30. 6. 2006 
Na zapisnik 3. seje UO (30. 6. 2006) ni bilo pripomb. Po seji je bil takoj objavljen na spletnih 
straneh SBD. 
 
Ad 2. Aktivnosti terminološke komisije 
Predsednica Terminološke komisije bo predstavila svoje ideje in kako delo izpeljati vnaprej 
na naslednjem sestanku. Marinka Drobnič Košorok se bo z njo dogovorila o sestanku. Morda 
bi se o tem lahko pogovorili na letni skupščini. 
 
Ad 3. Sprejem novih članov 
Evidenčni list za kandidata SBD sta poslala: 

• Nina Pirher (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
• Nejc Jelen (Inštitut za patološko fiziologijo, MF, UL, Ljubljana) 

UO je oba sprejel med člane SBD. 
 
Ad. 4 Pravilnik o nagradah SBD 
Na seji smo pripravili končno verzijo pravilnika, ki jo bomo poslali članom v razpravo in po 
možnosti sprejeli na letni skupščini v začetku oktobra. Končna verzija pravilnika je sestavni 
del zapisnika. Naslednji urnik naj bi veljal v zvezi s sprejemom pravilnika in prvo podelitvijo 
nagrad na naslednjem kongresu SBD: 
12.9. sestanek UO Končna verzija pravilnika, ki se ga pošlje v razpravo članom 
sreda oktobra Letna skupščina na kateri se uskladi pravilnik, ime nagrade in 

sprejme končna verzija pravilnika 
Do konca novembra 
(decembra?) 

Razpis za vizualno podobo nagrade (a bo medalja, plaketa; kako 
bo izgledala) 
Razpis za kandidate za člane Odbora za društvena priznanja 

Februar 2007 Razpis za podelitev nagrad SBD 
Začetek junija 2007 Rok za oddajo kandidatur za nagrade 
26.-29.9.2007 Podelitev nagrad na srečanju SBD v Mariboru 
Dogovoriti se bo potrebno tudi z organizatorji srečanja SBD v Mariboru, da bodo rezervirali 
nekaj predavanj za nagrajence. 
 
Ad. 5 Razno 
- Poročilo tajnika 

• Prispela pošta: 
- Prispela odločba s spremembi zastopnika društva in obvestilo z AJPESa o 

spremembi zastopnika 



- Vabilo in propagandni material za FEBSov kongres 2008 v Grčiji 
- IUBMB in ASBMB so poslali dva Cdja kot pripomočka za učenje evolucije (v 

zvezi z nedavnimi zapleti v Ameriških šolah) 
• Potrdila o članstvu: napisali smo potrdila o članstvu naslednjim članom SBD: 

Mireille Treeby in Mateji Manček Keber. 
• Osvežitev spletnih strani z aktualnimi podatki- obstaja že spletna stran 7. kongresa 

SBD (http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/7SBD/News.htm). 
• Gregor Anderluh predlaga, da se mu kot tajniku SBD omogoči udeležba na enem od 

seminarjev o novem zakonu o društvu. Člani UO se strinjajo s predlogom. 
- Poročilo blagajnika 

• Napisali smo pritožbo na sklep ARRS-a, da so nam zavrnili sofinanciranje plačila 
članarin FEBSa in IUBMB. Problem je bil, da je bil izdan račun s strani IUBMB na 
Marka Dolinarja in ne na društvo. Do zdaj nismo prejeli še nobenega odgovora. 

• Dobili smo sredstva ARRS za Promocijo znanosti. 
• Potrebno je razmisliti o profesionalnem vodenju računovodstva, v primeru, da bi 

prihodki SBD presegli 5 milijonov tolarjev. 
- Women in Science award- FEBS bi rad ustanovil Women in Science Award. SBD podpira 
pobudo in jo bo oglaševala na spletnih straneh društva. 
- Koalicija za biomedicinske raziskave- dobili smo dopis v katerem SBD vabijo v koalicijo 
za biomedicinske raziskave (Coalition for Biomedical Research.doc). Takšna koalicija bi lažje 
reagirala na stvari, ki se tičejo raziskav znotraj EU. Kar konkretno že dajejo predlog 
spremembe EU direktive o regulaciji raziskav na živalih (Revision of 86-609 - summary.doc). 
UO predlaga, da se pridružimo koaliciji. 
- Predavanja SBD: v letošnjem letu sta bili do zdaj samo dve predavanji SBD. Igor Križaj 
predlaga, da naj člani SBD najavljajo predavanja svojih gostov kot predavanja v 
soorganizaciji SBD, kar je pomembno pri izkazovanju aktivnosti SBD. 
- Redna letna skupščina društva: Predvidoma naj bi bila 18. 10. 2006 ob 16. uri na VF, UL. 
Dnevni red skupščine: 
1. Predavanje- ime predavatelja določimo v enem tednu. UO predlaga, da naj bi bil to mlajši 
član društva, po doktoratu, na začetku znanstvene kariere. Damjana Rozman predlaga doc.dr. 
Marka Goličnika z Medicinske fakultete, UL. 
2. Kratko poročilo predsednika o delu društva in načrtih za prihodnje leto 
3. Diskusija in sprejem Pravilnika za nagrade 
4. Diskusija o delu terminološke komisije 
- Delovna skupina za pripravo vlog za delo z GSO: Marko Dolinar je po e-pošti poslal 
pobudo za formalno ustanovitev Delovne skupine za pripravo vlog za delo z GSO. UO se 
strinja z idejo in ustanavlja Delovno skupino za pripravo vlog za delo z GSO, kot vodjo 
imenuje Marka Dolinarja. 
 
 
Naslednji sestanek UO naj bi bil predvidoma decembra 2006 na Veterinarski fakulteti. 
 
Zapisal 
Gregor Anderluh 


