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Ad 1. Potrditev zapisnika 7. (21.2.2007) seje UO 
Na zapisnik omenjene seje ni bilo pripomb. 
 
Ad 2. Sprejem novih članov 
Evdienčni list za kandidata za člana SBD so poslali: 

• Lidija Kovačič (Inštitut Jožef Stefan) 
• Mateja Zemljič (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor) 
• Miha Kosmač (Zavod RS za transfuzijsko medicino) 
• Marjanca Starčič Erjavec (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, UL) 
• Marjetka Kralj (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, UL) 
• Jana Petković (Nacionalni inštitut za biologijo); tujka, ima priporočila  
• Dušana Majera (Inštitut Jožef Stefan) ; tujka, ima priporočila 
• Nafija Serdarević (Inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Univerzitetni klinični 

centar Sarajevo, Univerza v Sarajevu, BIH); tujka, ima priporočila 
UO je vse kolege sprejel med člane SBD. 
 
Ad 3. Nagrade SBD 
UO predlaga enotno ime za vse nagrade. Od vseh prispelih predlogov je najbolj ustrezno ime 
po slovenskem biokemiku Savu Lapajnetu. Obrazložitev nagrade in imena naj bi pripravila 
Metka Renko. Pripravili bomo ustrezen dopis in Marinka Drobnič-Košorok bo kontaktirala 
sorodnike za dovoljenje za uporabo imena. 
 
Predlagamo, da nagrade sestavljajo kovanec in diploma. 
Kovanec: 
Predlog Domna Rozmana v zlati, srebrni in bronasti izvedbi. 
Na vrhu znaka dopišemo: Lapajnetova nagrada, Lapajnetovo priznanje in Lapajnetova 
plaketa. Velike črke z enim od ravnih fontov. 
Spodaj: za strokovne dosežke, za strokovne dosežke mlademu članu, za organizacijske 
dosežke. Male črke, velika začetnica, brez ločil. 
Zadaj: Slovensko biokemijsko društvo in letnica podelitve 
Pri graverjih se bomo morali pozanimati o tehnični izvedbi (Marinka Drobnič Košorok). 
Diploma: 
Diploma naj vsebuje reliefni odtis znaka. Domen Rozman bo pripravil tudi predlog za 
diplomo. 
 
Na Pravilnik za nagrade SBD še vedno ni nobenih pripomb. 
 



Do srede junija poskušamo pripraviti dokončen predlog priznanj in pravilnika, ki jih bomo 
dali v pregled in diskusijo članom do naslednjega sestanka UO. 
 
Ad. 4 Pismo za EMBO 
Marinka Drobnič-Košorok je kot smo se dogovorili napisala osnutek povabila članom, da 
podpre članstvo Slovenije v EMBO in zelo grob osnutek pisma za MVZT. Potrebno bi bilo 
izdelati končni verziji pisem in ustrezno ukrepati. Pismi sta v priponki.  
 
Dogovorimo se, da pošljemo članom pismo in izjavo. Poskrbimo za podpise po inštitucijah. 
Marinka Drobnič-Košorok bo na sestanku na MVŠZT predstavila problematiko. 
 
Ad. 5 Razno 
- Poročilo tajnika 

• Prispela pošta: 
- Pošte bolj malo. Na spletnih straneh MVŠZT smo opazili, da smo dobili vse tri 

projekte za promocijo znanosti! 
- Metka Renko, vodja skupine za poučevanje biokemije in mol. Biologije SBD 

je poslal dopis v katerem predlaga razširitev skupine. Predlaga, da v skupino 
vstopita še doc. dr. Uroš Petrovič in prof. dr. Avrelija Cenčič. UO podpira 
predlog. 

- Delegat SBD za letošnji kongres FEBS-a na Dunaju je Marinka Drobnič-
Košorok. Ime bomo sporočili na FEBS. 

• Statut: Do srečanja v Mariboru bo potrebno pripraviti nov predlog statuta SBD, da bo 
v skladu z novim zakonom o društvih. Gregor, Igor. 

• Klemen Španinger je predlagal, da bi štipendijo SBD, ki mu je bila odobrena porabil 
za obisk drugega kongresa kot je bil naveden v originalni prošnji. Po sklepu UO se mu 
izjemoma odobri koriščenje štipendije za drug kongres. 

• Pripravili bomo predstavitev SBD, ki bo uporabna za spletne strani in promocijo 
društva v kongresnih publikacijah ali vabilih. Pripravi naj jo Gregor Anderluh 

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


