
34. Seja Upravnega odbora (UO) Slovenskega biokemijskega društva (SBD) 
14. 6. 2011 
Prisotni: Marinka Drobnič Košorok, Gregor Anderluh, Aleš Berlec, Damjana Rozman, Mojca 
Benčina 
 
Dnevni red 
 

1. Potrditev zapisnika 33. seje UO (4. 3. 2011) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. EMBO-SBD potovalne štipendije in priznanja društva za leto 2011 
4. Srečanje SBD 2011, srečanje FEBS3+ 
5. Razno 

 
Ad. 1 
 
Na zapisnik 33. 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. 
 

 Katja goričar (Inštitut za biokemijo, MF, UL) 
 Vid Kočar (Kemijski inštitut) 
 Marija Kokalj (Pediatrična klinika, UKC, Ljubljana) 
 Darjan Andrejc (Kemijski inštitut) 
 Aljaž Majer (Oddelek za agronomijo, BF, UL) 
 Vesna Brglez (Institut Jožef Stefan) 
 Jernej Oberčkal (Institut Jožef Stefan) 
 Tanja Španić (Veterinarska fakulteta, UL) 
 Sergej Pirkmajer (Inštitut za patološko fiziologijo, MF, UL) 
 Tamara Sajevic (Institut Jožef Stefan) 
 Klemen Zupančič (Nacionalni inštitut za biologijo) 

 
Iztok Urbančič (Institut Jožef Stefan) je svojo prijavnico poslal 7. 4. 2011. Upravni odbor je o 
njegovi vlogi sklepal po e-pošti 7. 4. 2011 in jo odobril. 
 
Ad. 3 
 
31. 5. 2011 je potekel rok za EMBO-SBD potovalne štipendije in društvena priznanja za leto 2011. 
Na razpis za potovalne štipendije EMBO-SBD so v roku prispele tri kompletne vloge. UO je po 
krajši razpravi sklenil, da podpre kandidaturo Mateja Butale in Nataše Resnik, pri tem je upošteval 
kvaliteto kandidatov, njihova objavljena dela in načrtovane prispevke za kongres EMBO. 
 
Na razpis za društvena priznanja za leto 2011 je v roku prispelo pet vlog. Tajnik društva je 2. 6. 2011 
vse vloge osebno predal predsedniku odbora za društvena priznanja prof. dr. Matjažu Zorku. 
 
Ad. 4 
 



Mojca Benčina poda kratko poročilo o pripravah na srečanje društva 2011. Marinka Drobnič 
Košorok poda kratko poročilo o pripravah na srečanje FEBS3+. 
 
Ad. 5 
 

 Tajnik društva je od zadnje seje napisal pet potrdil o članstvu. 
 Damjana Rozman prosi za predčasno razrešitev kot članica UO SBD (dopis v arhivu društva). 

UO sprejme njen odstop. Na jesenski skupščini bo UO poskrbel za izvedbo volitev novega 
člana UO, ki bo nadomestil Damjano Rozman do konca njenega mandata. 

 Marko Dolinar poda pobudo za organizacijo prireditve Biokemijskih dnevov (dopis v arhivu 
društva). UO podpre pobudo, saj bo dobrodošla popestritev aktivnosti v letu, ko društvo ne 
organizira srečanja društva. Predlagani dogodek bi lahko združili z društveno skupščino in 
podelitvijo društvenih priznanj. UO predlaga, da Marko Dolinar prevzame pobudo pri 
organizaciji dogodka v letu 2012. Prav tako predlagamo, da Marko Dolinar sestavi 
organizacijski odbor, ki bi bil pripravljen sodelovati pri organizaciji prireditve. Po potrebi se 
lahko vključujejo člani UO društva ali člani Komisije za izobraževanje. 

 Skupščine FEBSa se bo udeležila Marinka Drobnič Košorok kot delegat SBD. UO odobri 
povrnitev potnih stroškov povezanih z udeležbo na skupščini FEBSa. 

 Kolegi z Odseka za biotehnologijo, Institut »Jožef Stefan«, so pripravljeni urediti arhiv 
društva. Tajnik in blagajnik bosta koordinirala aktivnosti v povezavi z vzpostavitvijo arhiva 
društva. 

 
 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v sredi septembra 2011. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


