
26. Seja UO Slovenskega biokemijskega društva (dopisna) 
16. 2. 2010 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Damjana Rozman, Gregor Anderluh, Aleš 
Berlec 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem novih članov v društvo 
2. Predlogi kandidatov za delo v komisijah FEBSa 
3. Razno 

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

 Mihaela Jurdana (Visoka šola za zdravstvo, UP) 
 Tilen Konte (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, UL) 
 Anja Hafner (Fakulteta za farmacijo, UL) 
 Janja Zajc (Biotehniška fakulteta, UL) 
 Katja Pirc (Biotehniška fakulteta, UL) 
 Nataša Radić (Fakulteta za farmacijo, UL) 
 Jernej Jakše (Biotehniška fakulteta, UL) 

 
Nataša Radić ni slovenska državljanka, v skladu s statutom društva je svoji vlogi dodala dve 
priporočili članic Slovenskega biokemijskega društva. 
 
Ad. 2 
 
Na poziv tajnika FEBSa UO SBD predlaga naslednji kandidatki za delo v komisijah FEBSa: 
Damjana Rozman- članica komisije za organizacijo tečajev 
Tamara Lah- predsednica delovne komisije ženske v znanosti. 
Obe kandidatki se s svojo kandidaturo strinjata. Pripravili bosta obrazce, ki jih bomo posredovali 
FEBSu do 27. 2. 2010, ko je rok za oddajo kandidatur. 
 
Ad. 3 
 
- tajnik je v obdobju od zadnjega sestanka napisal dve potrdili o članstvu. 
- Mojca Benčina se je udeležila posveta z Willijem Fuchsom, direktorjem VDI (Verein Deutscher 
Ingenieure), ki je bilo organizirano 2.2. ob 14h v Državnem zboru RS. Predavanje je bilo 
organizirano v navezavi s Slovensko inženirsko zvezo in Zvezo strojnih inženirjev Slovenije. 
Operacijo delno financira EU iz Evropskega socialnega sklada. Pozdravni govor je izrekla ga. Irma 
Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo. Na predstavitvi VDI je direktor orisal zgodovino 150 let 
razvoja, način organiziranosti in vpliv na področju politike in izobraževanja. VDI je neodvisna 
organizacija z izjemnim članstvom 140.000, članov in proračunom, več milijonov €. V več kot 
enourni predstavitvi je poudaril pomen združevanja tehniških kadrov in moči VDI pri ustvarjanju 
zakonov povezanih s tehniško stroko in pri izobraževanju. V razmislek nam je podal, da je v 
strokovnosti in množičnosti moč, ki je tudi politika ne more in ne sme prezreti, kar je predvsem 
pomembno, ko nastajajo novi zakoni, pravilniki in akti. 
 



Naslednji sestanek bo v začetku marca 2010. 
Zapisal Gregor Anderluh 


