
Stran 1 od 5 
 

Zapisnik redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva 
Otočec, 21. september 2009 
 
Predsednica društva Marinka Drobnič-Košorok je ugotovila, da je prisotnih več kot 70 članov, 
zaradi česar se je lahko v skladu z določilom 21. člena statuta o sklepčnosti ob 17:15 
skupščina pričela. 
Na vpisni list prisotnosti, ki je v času trajanja skupščine krožil med prisotnimi, se je vpisalo 
84 članov, medtem ko je bila skupno število prisotnih zaradi kasnejših prihodov oziroma 
predčasnih odhodov še večje in prisotnost vsaj devetih članov ni bila zabeležena. 
 
Točka 1:  Izvolitev delovnega predsedstva 

Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: 
Tom Turk  predsednik delovnega predsedstva 
Uroš Petrovič  zapisnikar 
Sabina Berne  overiteljica zapisnika 
Karolina Ivičak overiteljica zapisnika 
Z javnim glasovanjem je bil predlog soglasno sprejet in vodenje skupščine je prevzel Tom 
Turk kot predsednik delovnega predsedstva. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Sprejem poročil za mandatno obdobje 2006-2009  
3. Volitve članov društvenih organov za mandatno obdobje 2010-2013  
4. Program dela  
5. Razprava o statutu društva  
6. Podelitve društvenih priznanj za leto 2009  
7. Razno  

Z javnim glasovanjem je bil predlog soglasno sprejet. 
 
Točka 2: Sprejem poročil za mandatno obdobje 2006-2009 

Vsa poročila so bila kot delovno gradivo poslana članom društva vnaprej pred skupščino, zato 
je bil na glasovanje dan predlog, da se prebere zgolj poročilo predsednice o delu društva v 
mandatnem obdobju 2006-09, o ostalih poročilih pa se odloča na glasovanju na osnovi 
delovnega gradiva. Z javnim glasovanjem je bil predlog soglasno sprejet. 
 
Predsednica društva Marinka Drobnič-Košorok je prebrala poročilo o delu v obdobju 2006-
09, v razpravi pa ni bilo pripomb oziroma vprašanj v zvezi z njim. Poročilo je bilo z javnim 
glasovanjem soglasno sprejeto. 
 
Z javnimi glasovanji so bila soglasno sprejeta tudi finančno poročilo, poročilo Nadzornega 
odbora, ter še v paketu poročila Častnega razsodišča, Disciplinske komisije, Terminološke 
komisije in Komisije za izobraževanje. 
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Točka 3: Volitve članov društvenih organov za mandatno obdobje 2010-2013 

Predlagana je bila volilna komisija v sestavi: 
Predsednik: Jože Pungerčar 
Članica: Alja Oblak 
Član:  Andrej Bavdek 
Z javnim glasovanjem je bila komisija soglasno potrjena. 
 
Za predsednico društva je bila podana samo ena kandidatura, dosedanje predsednice 
Marinke Drobnič-Košorok, VF UL. 
Z javnim glasovanjem je bil predlog soglasno potrjen. 
 
Za člane Upravnega odbora društva sta bili predlagani dve kandidatni listi: 
Lista A 
Gregor Anderluh, BF UL 
Mojca Benčina, KI 
Aleš Berlec, IJS 
Damjana Rozman, MF UL 
 
Lista B 
Nataša Poklar Ulrih, BF UL 
Mojca Benčina, KI 
Aleš Berlec, IJS 
Damjana Rozman, MF UL 
 
Izvedeno je bilo tajno glasovanje. Kot je razvidno iz Zapisnika volilne komisije (priloga 1), je 
bila z večino glasov (75 proti 11) potrjena lista A. 
 
Za člane Nadzornega odbora so bili predlagani: 
Borut Štrukelj, FFA UL 
Ana Plemenitaš, MF UL 
Boris Turk, IJS 
Z javnim glasovanjem je bil predlog soglasno potrjen. 
 
Za člane Častnega razsodišča so bili predlagani: 
Roman Jerala, KI 
Vito Turk, IJS 
Jure Stojan, MF UL 
Z javnim glasovanjem je bil predlog potrjen s 84 glasovi za in 3 vzdržanimi glasovi; proti ni 
glasoval nihče. 
 
Za člane Disciplinske komisije so bili predlagani: 
Tamara Lah, NIB 
Brigita Lenarčič, FKKT UL 
Igor Križaj, IJS 
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Blaž Cigić, BF UL 
Marija Žakelj Mavrič, MF UL 
S tajnim glasovanjem so prisotni izbirali med 3 od 5 kandidatov. Kot je razvidno iz Zapisnika 
volilne komisije (priloga 1), so bili z največjim številom glasov (73,  62 oziroma 49) izvoljeni 
Igor Križaj, Tamara Lah in Marija Žakelj Mavrič. 
 
Za dodatne člane Odbora za društvena priznanja so bili predlagani: 
Radovan Komel, MF UL 
Janko Kos, FFA UL 
Marinka Drobnič-Košorok, VF UL 
Z javnim glasovanjem je bil predlog potrjen s 86 glasovi za in 1 vzdržanim glasom; proti ni 
glasoval nihče. 
 
Predsednica društva je povabila nove člane, naj se pridružijo delovanju Terminološke 
komisije (trenutno v sestavi: Veronika Abram, Bronislava Črešnar, Marko Dolinar, Peter 
Dovč, Radovan Komel, Irina Milisav, Tomaž Sajovic (svetovalec slavist), Maksimiljan Sterle, 
Igor Štern, Tom Turk in Marija Žakelj Mavrič – predsednica) in Komisije za izobraževanje 
(trenutno v sestavi: Avrelija Cenčič, Blaž Cigić - predsednik, Marinka Drobnič-Košorok, 
Uroš Petrovič, Ana Plemenitaš, Metka Renko, Tom Turk, Matjaž Zorko). 
 
Točka 4: Program dela 
Marinka Drobnič-Košorok se je kot ponovno izvoljena predsednica društva zahvalila 
skupščini za izkazano zaupanje in povzela poudarke iz programa dela za prihodnje obdobje 
(celoten program je bil v delovnem gradivu, poslanem vsem članom društva). Poudarila je 
načrte za navezavo stikov s slovenskimi biokemiki/molekularnimi biologi, ki delujejo v tujini. 
Poleg tega je izpostavila aktivnejšo vlogo društva oziroma njegovih članov v FEBS. 
 
Točka 5: Razprava o statutu društva 
Predlogi sprememb statuta društva so bili poslani članom društva v delovnem gradivu. Gregor 
Anderluh je kratko povzel glavne poudarke sprememb in sledila je razprava. 
Maja Rupnik je opozorila, da v statutu morda ni natančno določeno, kdo v primeru razpustitve 
društva odloča, v katere dobrodelne namene se podelijo sredstva društva. Po razpravi je bil 
oblikovan predlog, da se v statutu zapiše dikcija, ki določa, da o razpustitvi odloča skupščina, 
medtem ko o namenu sredstev – tako kot o ostalih s financami povezanimi vprašanji – odloča 
Upravni odbor. Z javnim glasovanjem je bil predlog potrjen s 86 glasovi za in 1 vzdržanim 
glasom; proti ni glasoval nihče. 
Tamara Lah je prosila za dodatna pojasnila v zvezi s spremembo, ki ukinja kategorijo člana-
sponzorja. V razpravi je prevladovalo mnenje, da je ukinitev te kategorije primerna 
sprememba. Z javnim glasovanjem je bil predlog potrjen s 85 glasovi za, 1 vzdržanim glasom 
in 1 glasom proti. 
Gregor Anderluh je v imenu Upravnega odbora prosil skupščino za mnenje o izbrisu zadnjega 
odstavka 1. člena statuta, ki določa, da je društvo član Slovenskega kemijskega društva. V 
razpravi ni bilo izraženo nobeno mnenje proti izbrisu tega odstavka. Z javnim glasovanjem je 
bil predlog soglasno potrjen. 
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Dodatnih pripomb na spremembe statuta ni bilo, s čimer je bilo ugotovljeno, da skupščina 
načeloma podpira celoten paket sprememb. 
Sklep: Upravni odbor bo pripravil čistopis statuta in ga po pregledu pri pravni službi poslal v 
vednost članom društva ter organiziral glasovanje o spremembah statuta. 
 
Točka 6: Podelitve društvenih priznanj za leto 2009 
Predsednica društva in Matjaž Zorko kot predsednik Odbora za društvena priznanja sta 
podelila priznanja oziroma prebrala obrazložitev priznanj, ki so jih prejeli: 
Lapanjetovo nagrado: prof. dr. Janko Kos, 
Lapanjetovo priznanje: dr. Tadeja Režen, in 
Lapanjetovo plaketo: prof. dr. Igor Kregar. 
 
Točka 7: Razno 
Predsednica društva je podala informacijo o članstvu društva v EMBO ter o zapletih pri 
plačilu članarine EMBL s strani Republike Slovenije. Skupščino je obvestila o nameri za 
pripravo pisma, naslovljenega na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v 
katerem bodo vidnejši člani društva opozorili na zaplet in predlagali čim prejšnjo poravnanje 
obveznosti ter ureditev stanja v prihodnje. 
 
Skupščina se je ob 18:40 zaključila s predavanji dobitnikov Lapanjetovega priznanja oziroma 
Lapanjetove nagrade. 
 
Priloga 1: Vpisni list prisotnosti 
Priloga 2: Zapisnik volilne komisije SBD 
Priloga 3: Poročilo o delu Slovenskega biokemijskega društva v mandatnem obdobju 2006-
2009 
Priloga 4: Finančno poročilo 
Priloga 5: Poročilo Nadzornega odbora 
Priloga 6: Poročilo Disciplinske komisije 
Priloga 7: Poročilo Častnega razsodišča 
Priloga 8: Poročilo Terminološke komisije 
Priloga 9: Poročilo Komisije za izobraževanje 
Priloga 10: Program dela Slovenskega biokemijskega društva v mandatnem obdobju 2010-
2013 
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