
33. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
4. 3. 2011 
Prisotni: Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec, Damjana Rozman, Mojca 
Benčina 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 31. seje UO (17. 12. 2010) in 32. dopisne seje UO (11. 1. 2011) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Postopki v zvezi s potrditvijo statuta društva 
4. Potrdilo poročila o delu in finančnega poročila za leto 2010 
5. Razpisi za leto 2011 
6. Srečanje SBD 2011 
7. Srečanje FEBS 3+ 
8. Skupščina FEBS 2011 
9. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 31. in 32. dopisne seje ni bilo pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihova kanidatura se odobri in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Tanja Dolinšek (Onkološki inštitut, Ljubljana), 
 Barbara Jerič (IJS, Ljubljana), 
 Urban Traunšek (Omega d.o.o., Ljubljana), 
 Miha Mikelj (Oddelek za biologijo, BF, UL), 
 Maruška Budič (Oddelek za biologijo, BF, UL), 
 Katja Kološa (NIB, Ljubljana), 
 Tomaž Koprivnjak (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Jernej Turnšek (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Špela Miklavič (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Tina Lebar (Kemijski inštitut, Ljubljana), 
 Urška Tajnšek (NIB, Ljubljana), 
 Monika Primon (Bia d.o.o.), 
 Neža Podergajs (NIB, Ljubljana), 
 Gregor Lorbek (Inštitut za biokemijo, MF, UL), 
 Georgy Mikhaylov (IJS, Ljubljana). 

 
UO oprosti plačila članarine Jerneja Turnška, Špele Miklavič in Tine Lebar, člane iGEM ekip leta 
2009 in 2010. 
 
Ad. 3 
 
Tajnik društva je, v skladu s tretjo točko zapisnika 31. Seje UO društva (17. 12. 2010), 21. 12. 2010 
oddal na UE Ljubljana vlogo za spremembo temeljnega akta društva. UE Ljubljana je dne 28. 12. 



poslala dopis v katerem nas obvešča, da spremembe našega temeljnega akta niso bile veljavno 
sprejete in poziva, da dopolnimo vlogo. Na UE smo 4. 1. 2011 poslali dopis v katerem podrobno 
obrazložimo sprejemanje statuta. UE Ljubljana je na podlagi dopisa potrdila spremembo temeljnega 
akta z dopisom dne 14. 1. 2011. Tako od 28. 10. 2010 velja nov statut Slovenskega biokemijskega 
društva. Vsa korespondenca se nahaja v arhivu društva. 
 
Ad. 4 
 
Zaradi nesklepčnosti redne letne skupščine društva (ki je potekala 28. 10. 2010 na Biološkem 
središču) je bilo potrebno sprejeti Poročilo o delu in Finančno poročilo z glasovanjem po e-pošti (2. 
točka zapisnika redne letne skupščine). Tajnik je 18. 1. 2011 pozval člane preko e-pošte in spletnih 
strani društva, da glasujejo o poročilih. Od 18.1.-1.3. je o poročilih glasovalo 75 kolegic in kolegov, 
ki so v registru Slovenskega biokemijskega društva, od tega jih ima 30 plačano članarino za leto 
2011. Vsi so glasovali za sprejem poročil. Na dan 1.3. ima članarino za leto 2011 plačanih 54 članov 
društva. Za poročili je torej glasovalo 55,6 % članov društva (30/54) in s tem potrdilo Poročilo o delu 
v letu 2010 in Finančno poročilo za leto 2011. 
 
Ad. 5 
 
28. 2. 2011 se je iztekel rok za Razpis za štipendije za mlajše člane društva in Razpis za finančno 
pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj. 
 
Na razpis za štipendije za mlajše člane društva se je prijavilo 11 kandidatov (Tomaž Budefeld, 
Nataša Beranič, Zala Jevnikar, Tilen Konte, Špela Magister, Jure Pohleven, Mira Polajnar, Jelena 
Rajkovič, Maša Vodovnik, Nina Trošt, Ana Zovko). Po pregledu prijav je UO ugotovil, da vsi 
kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje. UO je sklenil, da za leto 2011 podeli štipendijo vsem 
prijavljenim kandidatom. 
 
Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji srečanj sta prišli dve prijavi. UO je za sofinanciranje 
izbral prijavo Centra za funkcijsko genomiko in biočipe, MF, UL. Kolegi bodo organizirali simpozij 
»From arrays to understanding diseases« od 8.-9. 6. 2011 v Ljubljani. Drugi prijavitelj je bilo 
podjetje, katere društvo načeloma ne financira. 
 
Ad. 6 
 
Mojca Benčina je podala kratko obvestilo o poteku priprav na kongres. Določeni so predavatelji, vse 
ostalo poteka po načrtih. 
 
Ad. 7 
 
V Zagrebu je bil prvi koordinacijski sestanek (21. 1. 2011), ki ste se ga udeležila Gregor Anderluh in 
Marinka Drobnič Košorok. S kolegi iz Hrvaške in Madžarske bomo skupaj organizirali kongres treh 
društev, ki bo potekal od 13.-16. 6. 2012 v Opatiji, v hotelu Adriatic. Kolegi iz Hrvaške pripravljajo 
prijavo na razpis za pomoč FEBS-a pri organizaciji znanstvenih srečanj. Določiti bomo morali tri 
člane znanstvenega odbora in teme kongresa. Aktivnosti v zvezi s skupnim kongresom koordinira 
Marinka Drobnič Košorok. 
 
Ad. 8 
 
Generalni sekretar FEBSa nas je pozval, da pošljemo 



- zadeve za vključitev na dnevni red Skupščine FEBS-a, ki bo letos v Torino od 30.6.-1.7. (rok za 
oddajo 1. 4. 2011). 
- nominacije kandidatov za naslednja mesta (rok za oddajo na predpisanem obrazcu je 1. 4. 2011): 
 Kongresni svetovalec 
 Predsednik »Publications Committee« 
 Predsednik WOGCEE 
 Dva člana »Advanced Courses Committee« 
 Tri člane »Fellowships Committee« 
 Dva člana »Education Committee« 
 Novi člani »Science and Society Committee« 
- ime delegata za skupščin FEBSa (rok za oddajo na predpisanem obrazcu je 24. 5. 2011) 
- kandidat za prejem »FEBS Diplome d'Honneur« (rok za prijavo 1. 4. 2011). 
 
Po kratki razpravi ugotovimo, da nimamo dodatnih zadev, ki bi jih lahko vključili na dnevni red 
skupščine. Tajnik bo kontaktiral primerne kandidate za navedene funkcije. Delegat Slovenskega 
biokemijskega društva na skupščini FEBS-a bo Marinka Drobnič Košorok. 
 
Ad. 9 
 
- Tajnik je napisal tri potrdila o članstvu. 
 
- Tajnik je odgovoril na ponudbo Novo Analitice o promocijskem sodelovanju, a ni bilo odgovora. 
Podjetje bodo kontaktirali organizatorji letošnjega srečanja društva. 
 
- Slovensko biokemijsko društvo je sklenilo pogodbo o opravljanju računovodskih storitev s 
podjetjem A-ENTER (Kopališka 9, Voljčeva cesta 1, Vrhnika). Pogodba je v arhivu društva. 
 
- Leon Senčič nas s pisno vlogo (25. 1. 2011) obvešča, da ne želi biti več član Slovenskega 
biokemijskega društva, ker ni več aktiven na tem področju. Pismo je v arhivu društva. UO sklene, da 
se kolega Senčiča izbriše iz evidence društva. 
 
- Cankarjev dom (ga. Todorović) nas je po e-pošti kontaktirala v zvezi z organizacijo FEBS kongresa 
v Ljubljani. Po krajši razpravi ugotovimo, da društvo trenutno nima interesa za organizacijo kongresa 
FEBS. Tajnik bo odgovoril ga. Todorovič. 
 
- EMBO-SBD štipendije: EMBO ponuja oprostitev stroškov dveh prijav na EMBO Meeting 2011, če 
mi pokrijemo ostale stroške. UO se strinja, da bi na tak način lahko omogočili udeležbo na kongresu 
dvema mlajšima članoma društva. Tajnik bo odgovoril organizatorjem in pripravil razpis za 
štipendije na osnovi lanskega razpisa. 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v sredi junija 2011. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


