
Redna letna skupščina Slovenskega biokemijskega društva 

13. 10. 2011 ob 13:30 

Dvorana Minarik, hotel Habakuk, Maribor 

 
Zapisnik 
 
Dnevni red 
1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Sprejem poročil za leto 2011 

 poročilo o delu društva 
 finančno poročilo 
 poročilo Nadzornega odbora 
 poročilo Terminološke komisije 
 poročilo Komisije za izobraževanje 

3. Program dela 
4. Volitve nadomestnega člana UO in članov Odbora za društvena priznanja 
5. Terminološki biokemijski slovar v tiskani obliki 
6. Podelitve društvenih priznanj za leto 2011 
7. Razno 
 Delavnica »Biochemistry Education« 
 Kongres FEBS3+ 

Dnevi biokemije 
Članarina za leto 2012 
Organizacija srečanja društva v letu 2013 

Predavanja nagrajencev društva za leto 2011 
 
 
Predsednica društva prof. dr. Marinka  Drobnič Košorok je ugotovila, da je prisotnih več kot 
80 članov, zaradi česar se je lahko v skladu z določilom 21. člena statuta o sklepčnosti 
skupščina pričela. 
Na vpisni list prisotnosti, ki je v času trajanja skupščine in predavanj nagrajencev društva za 
leto 2011 krožil med prisotnimi, se je vpisalo 91 članov in 8 posameznikov, ki niso člani 
društva. 
 
 
Ad 1 
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi prof. dr. Anica Plemenitaš kot 
predsednica delovnega predsedstva, doc. dr. Blaž Cigić kot zapisnikar ter dr. Nada Kraševec 
in dr. Aleš Berlec kot overitelja zapisnika. Seznam prisotnih na skupščini je priložen temu 
zapisniku. Predsednica delovnega predsedstva predstavi dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2 
Ker so člani po e-pošti prejeli poročila vnaprej, posebne razprave ni bilo. Finančno poročilo, 
poročilo o delu društva, poročilo Nadzornega odbora, poročilo Terminološke komisije in 
poročilo Komisije za izobraževanje so priloženi temu zapisniku. Vsa poročila so bila 
soglasno sprejeta. 
 



Ad 3 
Predsednica društva na kratko predstavi program dela za leto 2012. Društvo bo tudi prihodnje 
podpiralo delo komisij, organizacijo delavnic, znanstvenih srečanj, aktivnosti vezanih na 
popularizacijo biokemijskih znanosti ter v obliki štipendij sofinanciralo udeležbo mlajših 
članov društva na mednarodnih konferencah.  
 
Ad 4 
Prof. dr. Marko Goličnik je bil soglasno izvoljen za nadomestnega člana UO SBD. Prof. dr. 
Marinka Drobnič Košorok se je za dolgoletno delo v UO zahvalila prof. dr. Damjani 
Rozman. 
 
Prof. dr. Matjažu Zorku in prof. dr. Jožetu Pungerčarju bo potekel mandat v Odboru za 
društvena priznanja. Za nova člana odbora sta bila soglasno izvoljena prof. dr. Tamara Lah 
Turnšek in prof. dr. Roman Jerala, dobitnika Lapanjetove nagrade za leti 2010 in 2011. V 
bodoče naj bi Odboru za društvena priznanja sodelovali posamezniki, ki so prejeli 
Lapanjetovo nagrado. Prof. dr. Matjaž Zorko je pozval člane društva naj podajo več 
predlogov za nagrajence.   
 
Ad 5 
Prof. dr. Ana Plemenitaš je predstavila tiskano verzijo Terminološkega biokemijskega 
slovarja. Posebej se je zahvalila prof. dr. Mariji Žakelj-Mavrič, ki koordinira delo 
Terminološke komisije, ter vsem, ki so pripomogli k nastanku slovarja.  Prof. dr. Marija 
Žakelj-Mavrič je predstavila delo komisije in razvoj nastanka slovarja od začetkov leta 1999. 
Člani s plačano članarino za leto 2011 dobijo tiskano verzijo zastonj,  za ostale je cena 
10 EUR. 
 
Ad 6 
Predsednica društva prof. dr. Marinka Drobnič Košorok in predsednik Odbora za društvena 
priznanja prof. dr. Matjaž Zorko sta skupaj podelila priznanja in prebrala obrazložitve. 
Priznanja Slovenskega biokemijskega društva za leto 2011 so prejeli:  
 
Lapanjetovo nagrado: prof. dr. Roman Jerala, 
Lapanjetovo priznanje:dr. Mateja Manček Keber, in  
Lapanjetovo plaketo: doc. dr. Marko Dolinar. 
 
 
Ad 7 (Razno) 
Doc. dr. Blaž Cigić je predstavil vsebino delavnice »Biochemistry Education«, ki bo potekala 
v Ljubljani 3.11. in 4.11. 2011.  
 
Prof. dr. Marinka Drobnič Košorok je predstavila kongres FEBS3+, ki ga organizira Hrvaško 
biokemijsko društvo skupaj s Slovenskim in Madžarskim biokemijskim društvom. Kongres 
bo potekal v Opatiji med 13.6. in 16.6. 2012. Predsednica Hrvaškega biokemijskega društva 
prof. dr. Jerka Dumić, ki je bila gostja na letni skupščini, je predstavila priprave na kongres in 
možnost izvedbe vzporednih sekcij. 
 
Doc. dr. Marko Dolinar je predstavil projekt »Dnevi biokemije«. V okviru dogodka, ki ga 
podpira tudi SBD, naj bi se na poljuden način populariziralo vede o življenju. Dogodek, ki bo 



predvidoma prvikrat potekal v septembru 2012, naj bi bil namenjen predvsem mlajšim 
generacijam-bodočim študentom.  
 
UO SBD je predlagal, da članarina za leto 2012 znaša 10 EUR, kar je bilo soglasno sprejeto. 
 
Priprave na jubilejno 10. srečanje Slovenskega biokemijskega društva, bo koordiniral dr. 
Aleš Berlec z Odseka za biotehnologijo Instituta Jožef Stefan. Pri organizaciji srečanja bosta 
sodelovala tudi Odsek za Biokemijo, molekularno in strukturno biologijo ter Odsek za 
molekularne in biomedicinske znanosti. 
 
Skupščina se je zaključila s predavanji dobitnikov Lapanjetove nagrade in Lapanjetovega 
priznanja. 
 
 
 
 
Zapisal       Predsednica delovnega predsedstva 
 
 
 
 
 
doc.dr. Blaž Cigić      prof. dr. Anica Plemenitaš 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overitelj zapisnika      Overitelj zapisnika 
 
 
 
 
 
dr. Nada Kraševec     dr. Aleš Berlec 
 


