
13. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva 
14. 2. 2008 in dokončana preko e-pošte do začetka marca 
Prisotni: Mojca Benčina, Damjana Rozman, Marinka Drobnič Košorok, Igor Križaj, Gregor 
Anderluh 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 12. seje UO 
2. Sprejem novih članov 
3. Razpisi za štipendije društva za udeležbo mlajših članov društva na mednarodnih 

kongresih in za pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj. 
4. Sodelovanje z revijo Acta Chimica Slovenica 
5. Lapanjetove nagrade 
6. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na omenjen zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednje kolegice in kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihove kanidature se 
odobrijo in z današnjim dnem postanejo članice SBD. 
 

• Ajda Biček (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino) 
• Rok Keber (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Petra Avanzo (Inštitut Jožef Stefan) 
• Nina Kočevar (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Bojana Mirkovič (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani) 
• Tilen Praper (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Tina Semenič (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Barbara Kraigher (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Tjaša Danevčič (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Polonca Štefanič (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
• Neli Hevir (Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

 
Matjaž Zorko je predlagal, da bi študente, člane slovenske ekipe na tekmovanju iGEM 2007, 
povabili, da se včlanijo v SBD. Predlagamo, da se jim oprosti plačilo članarine za dve leti. Podobno 
smo storili prejšnje leto, ko smo v SBD sprejeli študente, ki so tekmovali na iGEM2006. 
 
Pripravili bomo osveženo verzijo registra v katerem bodo članice in člani SBD, ki imajo plačano 
članarino za leti 2007 in 2008. 
 
Ad. 3 
 
Letos je prispelo kar 27 prošenj za štipendije za mlajše člane društva. UO je štipendijo podelil 
naslednjim članom društva: Mojca Brunskole (Medicinska fakulteta, UL), Gabriela Panter 
(Kemijski Inštitut), Urška Repnik (Inštitut Jožef Stefan), Sabotič Jerica (Inštitut Jožef Stefan), 
Nika Lovšin (Inštitut Jožef Stefan), Tomaž Budefeld (Veterinarska fakulteta), Ljerka Lah 
(Kemijski inštitut), Špela Peternel (Kemijski inštitut), Viktor Uršič (Bolnišnica Golnik), Matej 



Kastelic (Medicinska fakulteta, UL), Biserka Bakrač (Biotehniška fakulteta, UL). Dobitnike smo 
izbrali na podlagi dokumentacije, ki so jo poslali, ali so imeli plačano članarino za leto 2007, ali so 
že kdaj dobili štipendijo društva, števila objavljenih člankov in ustreznosti konference, katere se 
želijo udeležiti. Zaradi izjemnega zanimanja smo izjemoma zvišali število odobrenih štipendij na 11. 
V primeru, da kdo od izbranih kandidatov ne bo koristil denarne pomoči, se bo ponudila naslednjim 
na prednostni listi (1. Jana Petkovič, Nacionalni inštitut za biologijo; 2. Rok Košir, Medicinska 
fakulteta, UL; 3. Damjana Kastelic, Medicinska fakulteta, UL; 4. Nina Pirher, Kemijski inštitut; 5. 
Zelnikar Mojca, Kemijski inštitut). 
 
Na razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih srečanj smo dobili štiri prijave. UO bo podprl 
kongres Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism, 8.-12.7.2008 v Kranjski 
gori. Po mnenju članov UO je tematika te konference najbolj splošna in primerna za širše občinstvo, 
članom društva pa tudi nudijo sorazmerno veliko ugodnosti. 
 
Ad. 4 
 
Damjana Rozman je predstavila možnosti sodelave z revijo Acta Chimica Slovenica. UO podpira 
sodelovanje z uredniškim odborom revije. Pripravili bomo dopis v katerem bomo izrazili podporo 
sodelovanju. Dopis bosta pripravila Damjana Rozman in Gregor Anderluh. 
 
Ad. 5 
 
Do 31. 3. 2008 bomo izdali razpis za Lapanjetove nagrade. Razpis in prijavni obrazec bomo poslali 
vsem članom po e-pošti, na voljo pa bosta tudi na spletnih straneh društva. 
 
Potrebno bo izdelati nagrade (kovanec in diplomo) za kar se zadolžita Gregor Anderluh in Marinka 
Drobnič-Košorok. 
 
Ad. 6 
 
- Pošta 

• FEBS nam je poslal gradivo za naslednji kongres FEBSa. Naš delegat na skupščini FEBS-a je 
je prof. dr. Marinka Drobnič-Košorok. Člane delovnih komisij za celo vrsto komitejev lahko 
predlagamo do 28. februarja. Morebitne zadeve za na dnevni red skupščine morajo prejeti do 
3. aprila. V zvezi s kandidati za komisije FEBSa je Matjaž Zorko prejel mail od Italijanov, ki 
so lobirali za svojega kandidata. V zvezi s tem nismo storili še nič. Članom SBD bomo 
poslali dopis v katerem jim bomo posredovali možnosti delovanja v FEBSovih komisijah in 
jih pri morebitni kandidaturi podprli. 

• Z AJPESa so nam poslali obvestilo o določitvi novih podatkov o glavni dejavnosti. 
• Iz NUKa smo dobili publikacijo o obveznem zbiranju obveznega izvoda publikacij. Za člane 

društva pomembno sporočilo je: »Z novim zakonom so zavezanci dolžni poslati v NUK štiri 
obvezne izvode. Za javno financirane publikacije pa je potrebno poslati 16 izvodov, drobni 
tisk še vedno v štirih izvodih. Javne publikacije so tiste, ki so bile izdane s pomočjo sredstev 
države, Evropske unije, lokalnih skupnosti ali ki so jih (so)izdale osebe javnega prava.« 

• Trem članom društva je tajnik napisal potrdilo o članstvu. 
• Prejeli smo pismo prof. Nade Gošić z Univerze v Rijeki, ki nas je spraševala ali imamo etično 

kodeks. Odgovorili smo ji, da ga nimamo. 
- Poročilo o kongresu v Mariboru 
Vodja organizacijskega odbora 7. srečanja Slovenskega biokemijskega društva prof. dr. Veronika 
Abram je poslala vsebinsko in finančno poročilo srečanja v Mariboru. UO je podprl poročila. 



- Srečanje SBD v letu 2009 
Damjana Rozman bo sprožila začetek priprav za organizacijo srečanja SBD v letu 2009. 
- Finančna podpora Univerzi v Čilu 
IUBMB je pozval članice in posameznike, da pomagajo Univerzi v Čilu na kakršnikoli način. UO 
predlaga, da Univerzi doniramo denar v vrednosti ene štipendije za mlajše člane društva. 
- Posredovalnica kandidatov za MRje 
Marko Dolinar predlaga, da bi SBD lahko naredilo eno preprosto posredovalnico kandidatov za 
MRje, o kateri bi obvestili tudi absolvente vseh smeri s področja ved o življenju. To naj bi bila 
tabela, v katero bi vpisali ime mentorja, kratek opis področja dela, željena znanja in kdaj naj bi se 
začelo delo. UO podpira to idejo in bo poskrbel za to tabelo na spletnih straneh društva. Po e-pošti 
bomo poslali dopis vsem članom društva, potencialnim mentorjem in študentskim društvom na 
univerzah. 
- Spletne strani društva 
Zaradi občasnih problemov s strežnikom predlagamo, da se strani preselijo na Arnes in da se zaprosi 
za novo ime domene. 
- Redna letna skupščina 
Letos je 25-letnica društva. Potrebno bo pripraviti slovesno skupščino društva s slavnostnim 
programom, ki bo vključeval podelitev Lapanjetovih nagrad in predavanja nagrajencev. V ta namen 
bi organizirali organizacijski odbor, ki bo poskrbel za priprave na slovesno skupščino. 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma maja 2008. 
 
Zapisal Gregor Anderluh 
 



Poročilo o organizaciji in poteku 7. srečanja Slovenskega biokemijskega 
društva z mednarodno udeležbo 

 

7. srečanje SBD je potekalo v Mariboru, od 26. do 29. septembra. Skupaj je bilo 189 udeležencev iz 
11 držav. S prvimi pripravami na srečanje smo začeli že konec leta 2006, od februarja 2007 pa so bili 
člani znanstvenega in organizacijskega odbora stalno vključeni v priprave na izvedbo srečanja. 
Pripravili smo dve vabili, ki sta prilogi tega poročila: prvo in drugo vabilo na 7. srečanje SBD in 
spletne strani - http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/7SBD/News.htm, kjer smo poskrbeli za sprotno 
obveščanje prijavljenih udeležencev. 

V znanstvenem in organizacijskem odboru 7. SBD so sodelovali predstavniki Univerze v Ljubljani in 
Univerze v Mariboru.  

 

Vsebina 7. srečanja SBD 
Člani znanstvenega odbora so s svojim delom v pripravljalnem obdobju omogočili udeležencem 7. 
srečanja SBD, da so imeli priložnost poslušati daljša predavanja desetih priznanih domačih in 
dvanajstih tujih raziskovalcev na področju biokemije in molekularne biologije, ki so bila 
razporejena v sekcije petih vsebinskih sklopov (Priloga B: Program 7. srečanja SBD). Poleg tega so 
preučili vse prispele povzetke posterjev in 28 avtorjem, praviloma mlajših od 35 let, najboljših 
prispevkov ponudili možnost predstavitve njihovega znanstvenoraziskovalnega dela s 15 minutno 
kratko ustno predstavitvijo. 

Prvi dan srečanja se je začel z otvoritvenim predavanjem prof. dr. Dušana Turka, letošnjega 
Zoisovega nagrajenca. Na ta način so se člani SBD odločili pokloniti dosežkom in priznanju za 
opravljeno delo slovenskemu raziskovalcu, ki je v obdobju med obema srečanjema najbolj 
zaznamoval razvoj in dosežke na področju biokemije in molekularne biologije na mednarodni ravni. 
Naslov predavanja prof. dr Turka je bil Structural biology of cysteine cathepsins. 

Vsaka od sekcij v naslednjih treh dneh se je začela z dvema pol urnima predavanjema priznanih 
domačih oziroma tujih raziskovalcev, ki so jim sledile do štiri 15 minutne kratke predstavitve 
praviloma mlajših raziskovalcev. Mednarodna žirija je kratke predstavitve med potekom srečanja 
vrednotila in na zaključni prireditvi sta bila avtorja dveh predstavitev nagrajena. 

V četrtek in petek sta bili organizirani dve poster-sekciji, v okviru katerih so ostali udeleženci na 
postrih predstavili svoje raziskovalno delo. Na obeh poster-sekcijah je bilo predstavljenih 87 
postrov. Mednarodna komisija je na podlagi pregleda vseh postrov in iz pogovorov s predvsem 
mlajšimi raziskovalci med vsemi postri izbrala tri avtorje, ki so bili nagrajeni na zaključni 
prireditvi. 
V organizacijo letošnjega in vseh dosedanjih srečanj so bili večinoma vključeni predstavniki 
inštitucij, ki so tako ali drugače vključene v izobraževanje in razvoj mladih raziskovalnih kadrov na 
področju biokemije in molekularne biologije. Tako je večina sodelujočih na srečanjih SBD vključena 
v poučevanje biokemije in njej sorodnih ved, ali kot učitelji ali kot slušatelji. Na okrogli mizi na 
temo Biochemistry in the Light of the Bologna Process, ki je potekala v času, ko na srečanju ni bilo 
predvidenega programa s predstavitvami znanstvenoraziskovalnega dela, so imeli priložnost soočiti 
se tako eni kot drugi. V uvodnem delu je Olivier Rannou predstavil izkušnje z vplivom bolonjskih 
procesov na poučevanje biokemije v Franciji, v delu, ki je bil namenjen razpravi, pa so soočili 
mnenja profesorji, dodiplomski in podiplomski študentje z različnih univerz. 



Zadnji dan srečanja je bil zaznamovan tudi z večernim zaključnim predavanjem prof. dr. 
Krešimira Pavelića z Inštituta Ruđerja Boškovića v Zagrebu, člana združenja European 
Molecular Biology Organization (EMBO), z naslovom Casting Lights on Molecular Events 
Underlying Tumor Invasion and Metastasis: What can be Seen from the “- Omics“ Point of View? 

V okviru 7. SBD je bila v petek, 28. septembra 2007 organizirana tudi skupščina Slovenskega 
biokemijskega društva, na kateri je bil imenovan prof. dr. Vito Turk za prvega častnega člana tega 
društva. Razglasitev priznanja in podelitev diplome s priložnostnim darilom je opravila na slavnostni 
večerji, prav tako v petek, 28. septembra, predsednica SBD prof. dr. Marinka Drobnič-Košok. 

Organizacija 7. srečanja SBD 
Za nemoten potek srečanja in vse aktivnosti, povezane s tem pred začetkom, med in po zaključku 
srečanja, so bili odgovorni člani organizacijskega odbora.  

Raziskovalni centri s področja biokemije in molekularne biologije so bili do sedaj skoncentrirani 
predvsem v Ljubljani. Za kraj dogajanja je bil izbran Maribor, ker smo želeli na ta način povečati 
prepoznavnost mariborskih kolegov, se seznaniti z njihovim raziskovalnim delom in navezati stike za 
morebitne kasnejše povezave in sodelovanje na raziskovalnem področju. 

V Mariboru so bila predavanja v dvorani rektorata Univerze v Mariboru. Prostori rektorata Univerze 
v Mariboru so bili izbrani za znanstveni del srečanja, ker so zadostili vsem prostorskim zahtevam za 
izvedbo srečanja (predavalnica ustrezne velikosti, prostor s stalno razstavljenimi postri, prostor za 
sponzorje srečanja). 

Organizacijski odbor je skrbel za ustrezno obveščenost strokovne javnosti o 7. srečanju SBD, in sicer 
s pripravo dveh vabil, ki smo jih razpošiljali s časovnim zamikom, s promocijskimi plakati in 
oblikovanjem uradne spletne strani 7. srečanja SBD, kjer so bodoči udeleženci dobili vse potrebne 
informacije v zvezi s prijavo na srečanje, pošiljanjem povzetkov za objavo v knjigi povzetkov, z 
nočitvami, s plačilom kotizacij, s prometnimi povezavami ipd. Prispevke udeležencev, ki jih je 
pregledal znanstveni odbor, smo izdali v knjigi povzetkov, ki jo je ob registraciji dobil vsak 
udeleženec skupaj s priročno torbo in osnovnim pisarniškim materialom. 

Lasten vir sredstev za izvedbo srečanja je organizacijski odbor zagotovil iz denarja plačanih 
kotizacij, potrebno pa je bilo tudi dodatno zbiranje sredstev preko pridobivanja sponzorjev. Bolj 
podrobno so vrste sredstev in njihova poraba razvidna iz Finančnega obračuna.  

 
Člani organizacijskega odbora: 
 
prof. dr.Veronika Abram (predsednica) (BF),  
doc. dr. Blaž Cigić (tajnik) (BF),  
izr. prof. dr. David Stopar (BF),  
izr. prof. dr. Gregor Anderluh (BF),  
idoc. dr. Avrelija Cenčič (UM-FKKT),  
izr. prof. dr. Maja Habulin (UM-FKKT),  
dr. Mihaela Skrt (BF) in  
dr. Tanja Vilfan (blagajnik) (BF). 
 
Člani programskega odbora: 
 
prof. dr. Nataša Poklar Ulrih (predsednica) (BF) 
prof. dr. Tom Turk (BF) 
prof. dr. Veronika Abram (BF) 



prof. dr. Marina Dermastia (BF) 
prof. dr. Marjan Rupnik (UM-MF) 
prof. dr. Tamara Lah (NBI) 
doc. dr. Maja Čemažar (MF) 
prof. dr. Radovan Komel (MF) 
prof. dr. Matjaž Zorko (MF) 
prof. dr. Anica Plemenitaš (MF) 
prof. dr. Metka Renko (FKKT) 
prof. dr. Roman Jerala (KI) 
prof. dr. Marinka Drobnič Košorok (VF) 
prof. dr. Borut Štrukelj (FFA) 
prof. dr. Željko Knez (UM- FKKT) 
prof. dr. Boris Turk (IJS) 
prof. dr. Dušan Turk (IJS) 
prof. dr. Igor Križaj (IJS) 
prof. dr. Janko Kos (FFA) 
dr. Aleš Gasparič (Krka)  
 
SEZNAM VABLJENIH PREDAVATELJEV 
 
Predavatelji / Speakers 
 
OTVORITVENO PREDAVANJE / OPENING LECTURE 
Dušan Turk, Slovenia 
 

ZAKLJUČNO PREDAVANJE / CLOSING LECTURE:  
Krešimir Pavelić, Croatia (namesto A. Agguzi) 
 
 

VABLJENI PREDAVATELJI/ Invited speakers: 
Robert Gilbert, UK 
Mauro Piacentini, Italy 
Igor Križaj, Slovenia 
Matjaž Zorko, Slovenija 
Nataša Poklar Ulrih, Slovenia 
Primož Pristovšek, Slovenia 
Chryso Kanthou, UK 
Jerrold Wisse, USA 
 Maja Čemažar, Slovenia 
Mario Poljak, Slovenia 
Paola Pedarzani, UK 
Martin Stocker, UK 
Maja Rupnik, Slovenia  
Dennis Francis, UK 
Stefan Martens, Nemčija 
Marina Dermastia, Slovenia 
Veronika Abram, Slovenia 
Nicholas Michael Morton, UK 
Mike Taussig, UK 
Matej Orešič, Finnland 
Peter Juvan, Slovenia 
 
SEZNAM POMEMBNEJŠIH GOSTOV 
 



Na otvoritev smo povabili 10 predstavnikov tako univerze v Mariboru in Ljubljane ter mesta Maribor 
in vse naše sponzorje (14) ter najvidnejša člana Slovenskega biokemijskega društva (prof. V. Turk in 
prof. dr. F. Gubenšek).  
 
Na otvoritev so prišli prof. dr. Vito Turk z instituta J. Stefan in po 1 predstavnik sponzorjev. Prvič 
smo imeli sponzorja iz tuje države, to je iz Milana, Italija, firma Hamamamtsu Photonics. Vsi 
predstavniki univerz in obeh fakultet so se opravičili zaradi zadržanosti z drugimi obveznostmi.  
 
 
Vodja organizacijskega odbora Prof. dr. Veronika Abram 
 
 
 
 
Vodja znanstvenega odbora Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih. 


