
28. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
15. 4. 2010 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec 
 
Dnevni red 
 

1. Sprejem novih članov v društvo 
2. Postopki v zvezi s potrditvijo statuta društva 
3. Razno 

 
Ad. 1 
 
Naslednje kolegice in kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihova kanidatura se 
odobri in z današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Metka Novak (Kemijski inštitut) 
 Jelena Rajković (Institut Jožef Stefan) 
 Mira Polajnar (Institut Jožef Stefan) 
 Tanja Višnjar (Inštitut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Nina Vidergar (Institut Jožef Stefan) 
 Polona Lavtar (študentka) 
 Eva Čeh (Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Nina Cirkvenčič (Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Nina Prezelj (Nacionalni inštitut za biologijo) 
 Matjaž Deželak (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Kristina Nadrah (Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični 

center) 
 Kaja Lotrič (EM-FIST center odličnosti) 
 Urša Zelenko (EM-FIST center odličnosti) 

 
Ad. 2 
 
Na redni letni skupščini SBD na Otočcu, ki je potekala 21. 9. 2009, smo pod točko 5 razpravljali o 
spremembah statuta, ki jih je predlagal Upravni odbor. Skupščina je večino pripomb sprejela in 
pooblastila Upravni odbor, da pripravi čistopis statuta in ga poda v pregled pravnikom glede 
skladnosti z Zakonom o društvih in nato izvede glasovanje o spremembah statuta (sklep 5. točke 
Zapisnika redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva; Otočec, 21. 9. 2009). 
 
UO je o tem razpravljal na 25. seji UO SBD in sprejel časovnico ukrepanja (Zapisnik 25. seje UO 
SBD, Ljubljana, 18. 12. 2009; 4. točka). V skladu s časovnico je tajnik društva pripravil čistopis 
pravilnika in ga 22. 2. 2010 v pregled poslal ga. Simoni Novak (Finncommerce d.o.o.), ki je leta 
2006 sodelovala pri izvedbi seminarja Novosti zakona o društvih in finančno poslovanje, katerega se 
je tajnik udeležil. 
 
Ga. Novak nam je statut pregledala in minimalne pripombe poslala po e-pošti 8. 3. 2010. 
Malenkostno popravljena končna verzija statuta je v prilogi tega zapisnika. 
 
UO v skladu z zapisnikom skupščine predlaga, da se glasovanje o sprejemu nove verzije statuta 
opravi na naslednji način: 



 Imenuje se volilna komisija v sestavi Tilen Praper (BF, UL), Igor Križaj (IJS), Mateja Zorko 
(KI), ki bo preštela glasove in v roku 14 dni po glasovanju napisala poročilo in ga poslala na 
UO društva. 

 Tajnik društva bo pripravil register članov društva (tisti, ki so plačali članarino v letu 2009 ali 
2010), ki bodo lahko glasovali o statutu in ga objavi po listi za obveščanje in na spletnih 
straneh društva. 

 Tajnik bo članom društva poslal statut po listi za obveščanje in na spletnih straneh društva in 
pozval člane, ki so navedeni v registru društva, da glasujejo o predlogu novega statuta.  

 Glasovanje poteka preko elektronske pošte do vključno 20. 5. 2010. Vsak član ima en glas. 
Glasuje se tako, da se pošlje elektronsko sporočilo tajniku društva na naslov 
gregor.anderluh@bf.uni-lj.si z naslova elektronske pošte, ki jo imajo člani zabeleženo v 
evidenci društva. V sporočilu naj člani navedejo eno od spodnjih dveh možnosti: 
 Glasujem za sprejem statuta. 
 Glasujem proti sprejemu statuta. 
Tajnik bo vsako sporočilo (glasovnico) natisnil in vse glasovnice oddal volilni komisiji. 

 V skladu s statutom društva je predlog sprejet, če bo za sprejem statuta glasovalo 2/3 članov 
društva. 

 
Ad. 3 

 Tajnik je napisal eno potrdilo o članstvu. 
 Prijavili smo delegata SBD na sestanku izvršnega odbora FEBSa. Letos nas bo zastopala 

Marinka Drobnič Košorok. 
 Pripravili bomo dokumentacijo za vlogo za pridobitev statusa društva v javnem interesu. 

Vloga nam poteče 20. 9. 2009. Dokumentacijo bosta pripravila Gregor Anderluh in Aleš 
Berlec. 

 Mojca Benčina je podala kratko poročilo o poteku priprav na naslednje srečanje Slovenskega 
biokemijskega društva, ki ga bomo organizirali skupaj s Slovenskim mikrobiološkim 
društvom. 

 Osvežili bomo spletne strani društva in jih preselili na nov naslov. Za to poskrbi tajnik 
društva, ki bo zaprosil za pomoč člane društva. Za izdelavo novih spletnih strani se predvidi 
nagrada v višini ene štipendije za mlajše člane društva (300 EUR). 

 
 
Naslednji sestanek bo pred poletjem. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


