
ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva, 22. 9. 2016 ob 16.30 na 

Medicinski fakulteti UL (Ljubljana) 

 

Prisotni: 30 članov; seznam s podpisi udeležencev je v prilogi zapisnika.  

Sejo je vodila predsednica delovnega predsedstva SBD prof. dr. Ana Plemenitaš. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Podelitev društvenih priznanj 

 Prof. dr. Peter Maček – Lapanjetova nagrada 

 Dr. Mojca Mattiazzi Ušaj – Lapanjetovo priznanje 

 Prof. dr. Marija Žakelj Mavrič – Lapanjetova plaketa 

3. Predavanja nagrajenca prof. dr. Petra Mačka 

4. Sprejem poročil za leto 2016 

 poročilo o delu društva 

 finančno poročilo 

 poročilo Nadzornega odbora 

 poročilo Terminološke komisije in Komisije za izobraževanje 

5. Program dela društva v letu 2017 

6. Razno 

 

1. sklep:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

AD 1 – Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik SBD je predlagal naslednje delovno predsedstvo: 

Prof. dr. Ana Plemenitaš  – MF UL (predsednik) 

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

 

Za overitelja zapisnika se predlaga: 

Prof. dr. Kristina Sepčić – BF UL 

Prof. dr. Jože Pungerčar – IJS 

 

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. Marija Žakelj Mavrič 

- Lapanjetovo priznanje: dr. Mojca Mattiazzi Ušaj 

- Lapanjetova nagrada: prof. dr. Peter Maček 

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

Odbora za društvena priznanja. 

 

AD 3 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenec z Lapanjetovo nagrado prof. dr. Peter Maček je predstavil svoje delo v obliki predavanja.  

 

AD 4 – Sprejem poročil za leto 2016 

Člani SBD so 14. 9. 2016 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) in poročilo Komisije za izobraževanje (napisal prof. dr. Blaž Cigić). Poročila so v prilogi. 

Predsednik društva je pokomentiral finančno poročilo in povzel poročilo Nadzornega odbora. Glede 

na dobro finančno stanje društva je predsednik SBD skupščini predlagal, da bi v prihodnje povečali 

finančna sredstva za razpis organizacij srečanj, delavnic ipd., in sicer v višini 1500€ namesto 

dosedanjih 1000€. Glede financ je bilo izpostavljeno tudi vprašanje plačevanja društvenih članarin. 

UO bo v prihodnje več opominjal članstvo, da poravna članarino ter jih pozval, da del dohodnine 

namenijo SBD.  

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

SBD v odbore in komisije FEBS-a, a žal na letni skupščini FEBS s kandidaturami nismo bili uspešni. 

 

3. sklep:  Vsa poročila za leto 2016 so bila po razpravi soglasno sprejeta. Soglasno je bil sprejet 

tudi predlog, da UO lahko v bodoče za razpis za denarno pomoč pri organizaciji srečanj 

nameni 1500€. 

 

AD 5 – Program dela društva v letu 2017 

Predsednik društva prof. dr. Janko Kos je predstavil program dela društva v letu 2017. V luči 

zadnjih dogodkov okoli organizacije FEBS kongresa v Turčiji je orisal tudi klimo na izredni 

FEBS skupščini, ki je bila organizirana v Münchnu. Ker društvo v letu 2017 organizira tudi 12. 



srečanje SBD, je pozval organizatorje srečanja, če lahko nekaj besed namenijo predstavitvi 

priprav na srečanje. Ob tem je člane opomnil, da bo prihodnja skupščina volilna. To pomeni, da 

poteče mandat UO. Od tega sta bila v UO 2-krat zapovrstjo že izvoljena doc. dr. Aleš Berlec in 

prof. dr. Marko Goličnik. Zato po statutu društva ne moreta več ponovno kandidirati za člana 

UO.  

 

4. sklep:  Program dela za leto 2017 je bil soglasno sprejet. 

 

AD 6 – Razno 

Prof. dr. Ana Plemenitaš je kot predsednica OO 12. srečanja SBD na kratko opisala potek priprav na 

srečanje, ki bo potekalo na Bledu od 20.–23. 9. 2017. Člani skupščine so predlagali UO, da se o 

dogodkih, ki jih organizira društvo (srečanje, Biomolekularec.si ipd.) več obvešča medije; npr. vsaj 

STA. Sledila je še razprava o uporabi slovenskega jezika v znanosti. Pri tem so se člani strinjali, da bi 

morali bolj tvorno sodelovati pri tekočih razpravah o uporabi slovenskega in tujih jezikov na naših 

visokošolskih zavodih.  Več bi se moralo predvsem tudi medijsko izpostaviti, da tudi društva, kot je 

SBD, tvorno sodelujejo pri razvoju jezika s pripravo biokemijskega in molekularnobiološkega 

izrazoslovja. 

UO je skupščini predlagal, da višina članarine v letu 2017 ostane 10€. 

   

5. sklep: Članarina SBD v letu 2017 ostane 10 evrov.  

 

 

Zapisal:                                                                             Predsednik delovnega predsedstva: 

Prof. dr. Marko Goličnik, MF UL                                      Prof. dr. Ana Plemenitaš, MF UL 

 

                                                           Overitelja:     

 

Prof. dr. Kristina Sepčić, BF UL                                       Prof. dr. Jože Pungerčar, IJS 


