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Dnevni red 
 

1. Sprejem zapisnika 34. seje UO (14. 6. 2011) 
2. Sprejem novih članov v društvo 
3. Priznanja društva za leto 2011 
4. Srečanje SBD v Mariboru 
5. Delavnica FEBS o poučevanju biokemije 
6. Redna letna skupščina društva 
7. Razno 

 
Ad. 1 
 
Zapisnik prejšnje seje se sprejme brez pripomb. 
 
Ad. 2 
 
Naslednji kolegi so poslali evidenčni list kandidata za članstvo. Njihova kanidatura se odobri in z 
današnjim dnem postanejo člani SBD. 
 

 Katja Stare (Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana) 
 Maša Sinreih (individualno) 
 Lara Prosen (Nanotesla institut, Ljubljana) 
 Živa Fortuna (študentka biologije, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v 

Ljubljani) 
 Nina Orehar (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 Apolonija Bedina Zavec (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Maja Capuder (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Neja Zupanec (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Nina Mencin (Instrumentation technologies, d.d.) 
 Duško Lainšček (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Maja Marušić (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Tina Zupančič (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
 Ana Lazar (Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana) 

 
Kolegica Maja Marušić ni slovenska državljanka, a ima, v skladu s statutom SBD, priporočilo dveh 
članov. 
 
Ad. 3 
 
Tajnik društva je prejel zapisnik sestanka Odbora za društvena priznanja SBD z dne 13. 6. 2011 
(zapisnik Odbora je sestavni del tega zapisnika). Odbor za društvena priznanja SBD predlaga 
Upravnemu odboru društva, da so društveni nagrajenci za leto 2011: 
 
 



Lapanjetova nagrada:  prof. dr. Roman Jerala 
Lapanjetovo priznanje: dr. Mateja Manček Keber 
Lapanjetova plaketa:  doc. dr. Marko Dolinar 
 
Upravni odbor soglasno potrdi predlog Odbora za društvena priznanja. 
 
Ob tem se je razvila tudi krajša diskusija o interpretaciji nekaterih členov Pravilnika o podeljevanju 
društvenih priznanj Slovenskega biokemijskega društva. Podan je bil predlog, da bi z razlago v 
oklepajih bolj natančno opredelili kaj pomeni beseda »praviloma« v tretjem členu pravilnika. Mojca 
Benčina bo pripravila predlog teksta, ki bi ga vstavili v omenjeni člen. Spremenjeni pravilnik bi 
potrdili na letošnji redni letni skupščini društva. 
 
Ad. 4 
 
Mojca Benčina poda kratko poročilo o poteku priprav srečanja. Zaključen je znanstveni del srečanja 
in vse ostale aktivnosti potekajo po načrtih. 
 
Ad. 5 
 
SBD bo skupaj z Evropskim združenjem biokemijskih društev (FEBS) organiziralo delavnico 
»Biochemistry Education«. Blaž Cigić je udeležen pri organizaciji delavnice s strani SBD in podal je 
kratko poročilo o pripravah na delavnico. 
 
V okviru delavnice se bodo udeleženci seznanili z naslednjimi temami: "Problem-Based Learning", 
"Communication of Science to Non-scientific Audiences" in "Writing a scientific Article". Delavnica 
je namenjena predvsem podiplomskim študentom s področja biokemije ter biotehniških in 
medicinskih ved ter pedagoškim delavcem na univerzah in raziskovalcem. Izbrane tematike so takšne 
narave, da je delavnica primerna tudi za posameznike z izobrazbo na področju bazičnih 
naravoslovnih in tehniških ved. 
 
Delavnico bomo organizirali 3. in 4. novembra 2011 v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete 
(Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana). Delo bo interaktivno in bo potekalo v manjših skupinah. 
Udeleženci bodo prejeli tudi potrdilo o udeležbi. 
 
Udeležba na delavnici je brezplačna, saj jo želimo približati čim večjemu krogu udeležencev. Na 
delavnico se udeleženci prijavijo elektronsko preko spletnih strani SBD 
(http://www.sbd.si/sl/razpisi.html) z izpolnjeno prijavnico. Rok prijav je 3. 10. 2011. Število mest je 
omejeno. Izdelali smo datoteko s programom delavnice in prijavnico, ki jo bodo udeleženci 
potrebovali za prijavo. 
 
UO je po seznanitvi s potekom priprav potrdil program delavnice. Večino stroškov bo pokril FEBS, 
SBD bo pokrilo stroške osvežitve med delavnico in morebitne druge manjše stroške. 
 
SBD bo o delavnici obvestil člane preko spletnih strani in e-pošte. Na delavnico bomo povabili tudi 
člane drugih stanovskih društev (Slovensko genetsko društvo, Slovensko mikrobiološko društvo, 
itn.), pedagoške delavce fakultet slovenskih univerz in kolege s hrvaške. Za obveščanje preko e-pošte 
se zadolži Blaža Cigića. 
 
 
 



Ad. 6 
 
Redna letna skupščina bo organizirana na srečanju društva v Mariboru (četrtek 13. 10, 2011). Tajnik 
in blagajnik bosta pripravila poročila, ki jih bomo poslali vpogled nadzornemu odboru. Na skupščini 
bomo podelili društvena priznanja, Mojca Benčina in Marinka Drobnič Košorok bosta poskrbeli za 
tisk diplom in graviranje priznanj. 
 
Zaradi odstopa članice UO bo na skupščini potrebno izvoliti novega člana UO. UO predlaga, da se 
kot člana UO za dve leti (do poteka mandata trenutnega UO) imenuje prof. dr. Marko Goličnik z 
Medicinske fakultete, UL. Mandat poteče tudi dvem članoma Odbora za društvena priznanja, prof. 
dr. Matjažu Zorku in prof. dr. Jožetu Pungerčarju. UO predlaga, da se kot nova člana Odbora za 
obdobje štirih let imenuje prof. dr. Tamara Lah Turnšek in prof. dr. Roman Jerala, dobitnika 
Lapanjetovih Nagrad v letih 2010 in 2011. 
 
Na skupščini bomo tudi na kratko predstavili skupno znanstveno srečanje treh biokemijskih društev 
(FEBS3+), ki ga bomo organizirali v letu 2012 skupaj s hrvaškim in madžarskim biokemijskim 
društvom. Predstavili bomo tudi delavnico »Biochemistry Education«, terminološki slovarček, ki bo 
predvidoma do skupščine izšel v tiskani obliki, in pobudo o organizaciji Dnevov biokemije (glej 
zapisnik 34. seje UO). Podroben program skupščine bo pripravil tajnik društva, ki bo tudi poskrbel 
za razpošiljanje gradiv po e-listi društva in pripravo gradiv na skupščini. 
 
Ad. 7 
 

- Tajnik poda kratko poročilo: tajnik je napisal eno potrdilo o članstvu. 
- Marinka Drobnič Košorok se je udeležila skupščine FEBSa, 30. 6. In 1. 7. 2011 v Torinu. V 

poročilu je izpostavila, da noben od naših kandidatov ni bil izvoljen v različne komisije 
FEBSa, da pa postaja prepoznavnost naših kandidatov boljša in da je pomembno, da se 
pojavljajo na razpisih tudi v prihodnje. Finančno stanje FEBSa je zadovoljivo in ne 
predvidevajo večjih problemov v prihodnje. Znani so tudi organizatorji prihodnjih srečanj, do 
leta 2014. Daljše poročilo s skupščine je sestavni del tega zapisnika. 

 
 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma v začetku decembra 2011. 
 
 
Zapisal Gregor Anderluh 


