
29. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
21. 6. 2010 
Prisotni: Mojca Benčina, Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec 
Vabljena tudi: Matjaž Zorko in Klemen Kenda 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 28. seje UO (15. 4. 2010) 
2. Postopki v zvezi s potrditvijo statuta društva 
3. Društvena priznanja 2010 
4. Spletne strani društva 
5. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 28. seje ni bilo pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Tajnik poda kratko poročilo o glasovanju o društvenem statutu. Glasovanje smo izvedli, kot je bilo 
določeno v zapisniku 28. seje UO (15. 4. 2010). Volilna komisija je v roku podala poročilo in 
ugotovila, da glasovanje ni uspelo (zapisnik volilne komisije je sestavni del tega zapisnika). 
 
Po kratki razpravi o možnih načinih glasovanja o statutu sprejmemo naslednji sklep: glasovanje o 
novem statutu društva bomo izvedli pred in med redno letno skupščino društva. Skupščino društva 
bomo organizirali v tednu od 25.-29. 10. 2010. Glasovanje se bo pred skupščino pričelo že v 
ponedeljek, 11. 10. 2010. Tajnik društva bo pripravil volilini imenik in druge materiale za volitve. 
Glasovanje bo možno spet preko e-pošte, na nekaterih inštitucijah pri poverjenikih (Gregor 
Anderluh- Biotehniška fakulteta, UL; Aleš Berlec- Inštitut Jožef Stefan; Mojca Benčina- Kemijski 
inštitut; Damjana Rozman- Medicinska fakulteta, UL) in tudi na sami skupščini. 
 
Volilna komisija, ki bo preštela glasove, napisala poročilo o glasovanju in poročala na skupščini 
društva, bo ostala v isti sestavi, t.j. Tilen Praper (BF, UL), Igor Križaj (IJS) in Mateja Zorko (KI). 
 
Ad. 3 
 
V roku je tajnik prejel štiri predloge za društvena priznanja, ki jih je izročil Matjažu Zorku, 
predsedniku odbora za društvena priznanja. Odbor za društvena priznanja je pripravil predlog 
dobitnikov priznanj za leto 2010 (zapisnik seje Odbora za društvena priznanja je sestavni del tega 
zapisnika): 
 
Lapanjetova nagrada: prof. dr. Tamara Lah Turnšek 
Lapanjetovo priznanje: dr. Toni Petan. 
 
Za Lapanjetovo plaketo in za Častnega člana društva ni v roku prispel noben predlog. 
 
UO soglasno sprejme predlog Odbora za društvena priznanja. 
 
Ad. 4 
 



Osvežili bomo spletne strani društva in jih preselili na nov naslov. Za to poskrbi tajnik društva, ki bo 
zaprosil za zunanjo pomoč. 
 
Ad. 5 

 Tajnik je napisal eno potrdilo o članstvu. 
 3. 5. 2010 smo oddali dokumentacijo za vlogo za pridobitev statusa društva v javnem 

interesu. Vloga nam poteče 20. 9. 2010. Dokumentacijo sta pripravila Gregor Anderluh in 
Aleš Berlec. 

 Prejeli smo poročilo o organizaciji mednarodnega srečanja »Emerging potential of black 
yeasts«, ki sta ga pripravili naši kolegici Ana Plemenitaš in Nina Gunde Cimerman in ki ga je 
društvo delno financiralo. Poročilo o organizaciji srečanja je v arhivu društva. 

 Na SBD-EMBO razpis sta se v roku z vso potrebno dokumentacijo prijavila Urška Dermol in 
Tilen Praper. Obema se odobri vloga za udeležbo na EMBO srečanju 2010. SBD bo 
prispevalo potne stroške v višini 300 EUR, EMBO pa bo poskrbelo za plačilo kotizacije. 

 
 
Naslednji sestanek bo v septembru 2010. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


