
5. sestanek UO Slovenskega biokemijskega društva 
6. 11. 2006; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana 
Prisotni: Gregor Anderluh, Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Damjana 
Rozman 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 4. seje UO, 12. 9. 2006 
2. Aktivnosti terminološke komisije 
3. Sprejem novih članov 
4. Pravilnik SBD o nagradah 
5. Redna letna skupščina 

Poročilo o delu v letu 2006 
Program dela v letu 2007 

6. Razno 
 
Ad 1. Potrditev zapisnika 4. seje UO, 12. 9. 2006 
Na zapisnik 4. seje UO (12. 9. 2006) je imela Marinka Drobnič Košorok nekaj drobnih 
pripomb, ki smo jih vnesli v končno verzijo, ki bo objavljena na spletnih straneh. 
 
Ad 2. Aktivnosti terminološke komisije 
Predsednica Terminološke komisije, Prof. Dr. Marija Žakelj Mavrič, je na kratko predstavila 
aktivnosti komisije in načrte za prihodnje. Aktivnosti terminološke komisije se bodo 
nadaljevale tudi v prihodnje v podobni obliki. UO se je strinjal, da je delo komisije izjemno 
koristno in pomembno za društvo. Na letni skupščini bomo pozvali člane, ki bi jih zanimalo 
delo v Terminološki komisiji, da se javijo predsednici Prof. Mariji Žakelj Mavrič. Člane 
bomo tudi pozvali, da morebitna nova gesla, ideje ali pobude pošljejo Marku Dolinarju ali 
Mariji Žakelj Mavrič. 
 
Ad 3. Sprejem novih članov 
Evidenčni list za kandidata SBD so poslali: 

• Tomaž Budefeld (Veterinarska fakulteta, Center za genomiko živali, Ljubljana) 
• Damjana Kastelic (CNRS, Gif-sur-Yvette, France) 
• Marko Novinec (Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana) 
• Simona Jurkovič (Klinični center Ljubljana, KIKKB, Ljubljana) 
• Karolina Ivičak (Kemijski Inštitut, Ljubljana) 
• Aleksandra Usenik (Kemijski Inštitut, Ljubljana) 

Kandidate je UO sprejel med člane SBD. 
 
Ad. 4 Pravilnik o nagradah SBD 
V začetku oktobra smo po e-pošti prišli do zaključka, da je časovni razpored morda preveč 
zahteven in da nam ne bo uspelo pripraviti pravilnika in ostalega tako, da bi prve nagrade 
podelili že na kongresu v Mariboru. Dogovorili smo se, da bomo pripravili vso dokumentacijo 
tako, da bi na letni skupščini v Mariboru sprejeli pravilnik o nagradah SBD. 
Na letošnji letni skupščini bi idejo o nagradah predstavili članstvu in osnutek pravilnika o 
podeljevanju nagrad dali v razpravo. 
Na tej seji UO smo še enkrat predebatirali pravilnik in predvsem določili kriterije za podelitev 
nagrad. 
Za sprejetje pravilnika predlagamo naslednji okvirni urnik. 
6. 11. sestanek UO Končna verzija osnutka pravilnika 



29. 11. 2006 Letna skupščina na kateri se predstavi idejo. 
Do 15. februarja Razpis za ime nagrade 

Razpis za vizualno podobo nagrade. Izbrana vizualna podoba bo 
nagrajena s štipendijo v vrednosti 400 EUR. 

Do konca junija 2007 Oblikovanje končne verzije pravilnika za sprejem na letni 
skupščini 

26.-29.9.2007 Sprejem pravilnika na srečanju SBD v Mariboru 
 
Ad. 5 Redna letna skupščina društva 
Redna letna skupščina bo 29. 11. 2006 ob 16h v Fiziološki predavalnici v prvem nadstropju 
na Veterinarski fakulteti, Gerbičeva 60, Ljubljana. Dnevni red skupščine: 
1. Društveno predavanje: doc.dr. Marka Goličnika z Medicinske fakultete, UL. 
2. Poročilo o delu društva v letu 2006 
3. Finančno poročilo 
4. Načrti za leto 2007 
5. Aktivnost Terminološke komisije 
6. Nagrade Slovenskega biokemijskega društva 
Takoj po skupščini načrtujemo družabni dogodek. 
 
Ad. 6 Razno 
- Poročilo tajnika 

• Prispela pošta: 
- Prispela odločba od ARRS-a, kjer so nam ugodili pritožbo za sofinanciranje 

članarine IUBMB. 
- Lahko podamo predlog za člana FEBS-ove komisije za štipendije. Iščejo 

imunologa, čas je do 15. 11. 2006. UO predlaga Vladko Čurin Šerbec, 
potrebno jo je kontaktirati in vprašati, če bi kandidaturo sprejela. 

- Več društev je pisno in ustno izrazilo pripravljenost za sodelovanje pri 
organizaciji srečanj. Na žalost se zaradi priprav na kongres SBD v letu 2007, ki 
so v polnem teku, ne moremo povezati na ta način, je pa UO izrazil 
pripravljenost k tovrstnemu sodelovanju v prihodnosti. 

- Saška Ivanova je sporočila, da je dobila drugo financiranje za udeležbo na 
Eurokonferenci o apoptozi in da štipendije SBD za mlajše člane ne bo 
potrebovala. Sprašuje, če lahko naslednje leto spet kandidira. UO meni, da 
lahko drugo leto spet kandidira za štipendijo enakopravno kot drugi kandidati. 

• Osvežitev spletnih strani z aktualnimi podatki. 
• Tečaj o novem zakonu o društvih. Tajnik se je udeležil seminarja o novem zakonu o 

društvih, ki prinaša kar nekaj novosti. Predvsem je veliko novosti o finančnem 
poslovanju (vsako društvo mora npr. imeti pravilnik o finančnem poslovanju!). Morda 
je sporna tudi organizacija kongresa, saj to predstavlja pridobitno dejavnost (ker 
pobiramo kotizacijo) in bi morala biti opredeljena v statutu. 

• Pridružitev koaliciji za biomedicinske raziskave. 20.10.2006 smo poslali dopis v 
katerem se priključujemo Koaliciji za biomedicinske raziskave. 

• Denarna pomoč za organizacijo kongresov. Na razpis za podelitev finančne pomoči 
za organizacijo kongresov, seminarjev ali šol v letu 2006 ni prispela nobena vloga. 

• Štipendije za mlajše člane društva v letu 2007 in Denarna pomoča za organizacijo 
kongresov. V letu 2007 bomo podelili 10 štipendij po 300 EUR za mlajše člane 
društva in Denarno pomoč za organizacijo kongresov, seminarjev ali šol v višini 1000 
EUR. Razpise bomo objavili sredi decembra, roka za oddajo vlog je 15. 2. 2007, 
rezultate pa bomo objavili po seji UO konec februarja ali v začetku marca 2007. 



- Poročilo blagajnika 
• Članarina 2007: UO predlaga, da je članarina za leto 2007 10 EUR. V letu 2007 

bomo poskusili posodobiti register članov in pripraviti seznam članov z njihovimi 
naslovi v pdf obliki. 

 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma konec februarja 2007 na Veterinarski fakulteti. 
 
Zapisal 
Gregor Anderluh 


