
ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva, 17. 9. 2015 ob 20h v 

kongresnem centru Bernardin (Portorož) 

 

Prisotni: 51 članov; tj. več kot 1/5 članstva SBD, kar pomeni, da je bila skupščina po statutu 

društva sklepčna. Seznam s podpisi udeležencev je v prilogi zapisnika.  

Sejo je vodil predsednik delovnega predsedstva SBD prof. dr. Matjaž Zorko. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Podelitev društvenih priznanj 

3. Predavanja nagrajenke 

 dr. Jane Ferdin 

 (predavanje prof. dr. Damjane Rozman je bilo kot predavanje Lapanjetove nagrajenke 

predstavljeno v rednem programu srečanja FEBS3+) 

4. Sprejem poročil za leto 2015 

 poročilo o delu društva 

 finančno poročilo 

 poročilo Nadzornega odbora 

 poročilo Terminološke komisije 

5. Program dela društva v letu 2016 

6. Razno 

 

1. sklep:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

AD 1 – Izvolitev delovnega predsedstva 

Upravni odbor SBD je predlagal naslednje delovno predsedstvo: 

Prof. dr. Matjaž Zorko – MF UL (predsednik) 

Prof. dr. Marko Goličnik - MF UL (zapisnikar) 

Doc. dr. Sabina Berne – BF UL (overitelj) 

Doc. dr. Marko Novinec – FKKT UL (overitelj) 

2. sklep:  Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 

 

AD 2 – Podelitev društvenih priznanj 



Predsednik društva prof. dr. Janko Kos in predsednica Odbora za društvena priznanja prof. dr. Tamara 

Lah Turnšek sta podelila društvena priznanja v naslednjem vrstnem redu:  

- Lapanjetova plaketa: prof. dr. Marina Dermastia 

- Lapanjetovo priznanje: asist. dr. Jana Ferdin 

- Lapanjetova nagrada: prof. dr. Damjana Rozman 

Pred podelitvijo vsakemu od nagrajencev je prof. dr. Tamara Lah Turnšek prebrala obrazložitev 

Odbora za društvena priznanja. 

 

AD 3 – Predavanje nagrajenke 

Predavanje prof. dr. Damjane Rozman je bilo kot predavanje Lapanjetove nagrajenke predstavljeno v 

rednem programu srečanja FEBS3+. Prof. Rozmanova je ob zahvali ob prejetju nagrade prikazala tudi 

krajši film v katerem je predstavila Center za funkcijsko genomiko in biočipe MF UL in svoje 

sodelavce s katerimi je sodelovala med svojo dosedanjo znanstveno kariero. 

Nagrajenka z Lapanjetovim priznanjem dr. Jana Ferdin pa je predstavila svoje delo v obliki krajšega 

predavanja.  

 

AD 4 – Sprejem poročil za leto 2015 

Člani SBD so 12. 9 . 2015 po e-pošti skupaj z vabilom na redno letno skupščino prejeli poročilo o 

delu društva (napisal prof. dr. Marko Goličnik, tajnik SBD), finančno poročilo (napisal doc. dr. Aleš 

Berlec, blagajnik SBD), poročilo Nadzornega odbora (napisali prof. dr. Igor Križaj, prof. dr. Damjana 

Rozman in prof. dr. Blaž Cigić), poročilo Terminološke komisije (napisala prof. dr. Marija Žakelj 

Mavrič). Poročila so v prilogi. 

Predsednik in blagajnik društva sta pokomentirala finančno poročilo. Do sedaj društvo ni finančno 

poročilo pripravljalo v smislu fiskalnega leta ampak od predhodne skupščine do trenutne skupščine. 

Skupščina je soglasno sprejela, da se v prihodnje poročila pripravlja v skladu s fiskalnim letom. 

Predsednik društva je povzel poročilo Nadzornega odbora. V zvezi s predlogom, da bi se društvena 

priznanja zaradi premajhnega števila kandidatur podeljevala vsaki dve leti, se je skupščina opredelila, 

da bi v naprej še vseeno ostali pri dosedanjem sistemu, ko UO društva izda razpis za Lapanjetove 

nagrade vsako leto. Vsi prisotni člani pa so bili pozvani, da v večjem številu predlagajo kandidate za 

društvena priznanja. 

Glede obveščanja članstva je bil podan predlog, da bi se zaradi boljše obveščenosti članstva pričelo 

uporabljati tudi druga elektronska serdstva obveščanja. V tem so bila podana različna mnenja. Med 

drugim tudi to, da je v današnji dobi informiranja cel preveč kar posledično vodi tudi v neodzivnost. 

UO društva bo na svoji prihodnji seji razpravljal o tem kaj bi se lahko postorilo na tem področju. 



Glede aktivnosti društva v FEBS je predsednik društva pojasnil, da UO vsako leto predlaga člane 

SBD v odbore in komisije FEBS-a. Društvo z dvema predstavnikoma v organih FEBS že dolgo ni 

bilo tako dobro zastopano v tej federaciji, in glede na velikost ni realno pričakovati, da bomo lahko v 

prihodnje še bolj uspešni pri kandidaturah v FEBS organe ali odbore FEBS kongresov. Udeleženci 

skupščine pa so se strinjali, da se lahko vsak član po svoje trudi razvijati prepoznavnost SBD znotraj 

FEBS-a. 

 

3. sklep:  Vsa poročila za leto 2015 so bila po razpravi soglasno sprejeta. 

 

AD 5 – Program dela društva in organizacija FEBS3+ srečanja v letu 2016. 

Predsednik društva prof. dr. Janko Kos je predstavil program dela društva v letu 2016. 

Predstavitvi je sledila razprava o zadnji točki načrta dela o organizaciji foruma o aktualni 

problematiki financiranja raziskovalnega dela. Člani so podprli idejo, da se takšen forum realizira. Na 

to temo bo razpravljal še UO SBD na svoji redni seji in poskušal ugotoviti kakšne poteze bi v zvezi s 

tem lahko potegnili v prihodnje. 

Prof. dr. Boris Turk je na koncu pozval predvsem mlade raziskovalce naj čimveč zaprošajo za 'short-

term felloships' v EMBO in FEBS. 

 

4. sklep:  Program dela za leto 2016 je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 6 – Razno 

6. sklep: Članarina SBD v letu 2016 ostane 10 evrov. Organizacijo srečanja SBD v letu 2017 

bodo prevzeli člani društva iz Medicinske fakultete v Ljubljani. UO pa se bo pri FEBS 

pozanimal ali bi bilo mogoče organizacijo nacionalnega srečanja prirejati na 3 leta. 

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednik delovnega predsedstva: 

Izr. prof. dr. Marko Goličnik, MF UL                                 Prof. dr. Matjaž Zorko, MF UL 

 

                                                           Overitelja:     

 

Doc. dr. Sabina Berne, BF UL                                             Doc. dr. Marko Novinec, FKKT UL                                                      

 


