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Dnevni red 
 

1. Sprejem novih članov 
2. Društvene štipendije in denarna pomoč za izvedbo srečanj 
3. Udeležba na skupščinah FEBS in IUBMB 
4. Razno 

 
Ad. 1 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihove kanidature se odobrijo in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Tinkara Tinta (NIB, Morska biološka postaja) 
 Karmen Selan (BF, UL) 
 Maja Peternelj (Faculty of Biology, University of Athens) 
 Mia Ličen (UNG) 
 Maša Skelin (MF UM) 
 Lorena Butinar (UNG) 
 Katarina Maher (IJS) 
 Živa Petkovšek (BF UL) 

 
Ad. 2 
 
Na razpis je v predvidenem roku prispelo 21 predlogov za štipendije za mlajše člane društva in 0 
predlogov za sofinanciranje izvedbe znanstvenih srečanj v Sloveniji. 
 
UO je sklenil, da bo letos podelil 15 štipendij za mlajše člane društva, denarne pomoči za izvedbo 
znanstvenega srečanja letos ne bomo podelili. Dobitnike smo izbrali na podlagi dokumentacije, ki so 
jo poslali, ali so imeli plačano članarino za leto 2008, ali so v zadnjih dveh letih že dobili štipendijo 
društva, števila objavljenih člankov in ustreznosti konference, katere se želijo udeležiti. Rezervne 
liste letos ne predivdevamo. Letošnji dobitniki štipendij so: Martina Bergant (UNG), Blanka 
Premrov Bajuk (VF, UL), Mojca Mattiazzi (OMBZ, IJS), Nina Kočevar (MCMB, MF, UL), 
Tanja Šuligoj (King's College, UK), Karolina Ivičak (Lab. za biotehnologijo, KI), Matej Butala 
(BF, UL), Ota Fekonja (Lab. za biotehnologijo, KI), Saška Ivanova (OBSMB, IJS), Uršula 
Prosenc (CFGBC, MF, UL), Tilen Praper (BF, UL), Mojca Zelnikar (Lab. za biotehnologijo, KI), 
Tomaž Bratkovič (FFA, UL), Anita Jemec (KI) in Peter Juvan (CFGBC, MF, UL).  
 
Ad. 3 
 
Delegat na skupščini FEBS bo Marinka Drobnič Košorok, na skupščini IUBMB pa Vito Turk. Imena 
bo tajnik sporočil organizatorjem skupščine. UO se je zavzel, da bi v prihodnje poskušali bolj 
aktivno kandidirati člane SBD v delovna telesa obeh organizacij. Letos smo za oboje žal prepozni. 
 
Ad. 4 
 



- Statut SBD: do letošnjega srečanja SBD bomo pripravili nov predlog statuta, ki bi ga radi na 
skupščini potrdili. Osnova nam bo Zakon o društvih in predelani statuti sorodnih organizacij (npr. 
Sinapsa ali Farmakološko društvo). Predelave statuta se bo lotila Mojca Benčina, ki bo pripravila 
predlog do naslednje seje UO. 
- Volitve organov društva: Na srečanju SBD bo volilna skupščina društva, kjer naj bi izvolili nove 
organe društva. Do naslednjega sestanka UO bo tajnik preveril katere funkcije morajo biti zasedene, 
nato pa bomo pozvali članstvo h predlogom. 
- Prejeli smo dopis Razširjenega strokovnega kolegija za medicinsko diagnostiko, kjer nas pozivajo k 
mnenju o medicinski specializaciji na tem področju. UO je mnenja, da težko podamo relevantno 
mnenje, ker to ni naše področje. Damjana Rozman bo pripravila, v sodelovanju kolegov z MF, 
odgovor, tudi na podlagi programa specializacije, ki so ga dostavili predsednici društva. 
- Tajnik je napisal eno potrdilo o članstvu in pismo podpore za prijavo projektov EU kolegici iz MF 
UM. Oba dokumenta sta v arhivu društva. 
 
 
 
Naslednji sestanek naj bi bil predvidoma konec aprila 2009 (dopisna seja), potem pa junija (redna 
normalna seja, predvidoma na MF UL). 
 
 
 
 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


