
ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva, 27. 9. 2018 ob 16.30, 

 v Ljubljani 

 

 

Prisotni: 31 članov; seznam s podpisi udeležencev je v prilogi zapisnika. Skupščina je bila 

sklicana za ob 16.30, a se je pričela ob 16.45; tj. 15 min kasneje. Po Statutu društva je skupščina 

v tem primeru sklepčna saj se je je udeležilo več kot 1/5 članov (v letu 2018 je bilo v društvu 157 

članov s plačano članarino). 

 

Sejo je vodil predsednik delovnega predsedstva SBD prof. dr. Blaž Cigić. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Podelitev društvenih priznanj 

• Prof. dr. Gregor Anderluh – Lapanjetova nagrada 

• Dr. Matej Vizovišek – Lapanjetovo priznanje 

• Dr. Jelka Pohar – Lapanjetovo priznanje 

• Prof. dr. Marko Goličnik – Lapanjetova plaketa 

• Doc. dr. Aleš Berlec – Lapanjetova plaketa 

3. Predavanje nagrajenca prof. dr. Gregorja Anderluha 

4. Predavanje nagrajenca dr. Mateja Vizoviška 

5. Sprejem poročil za leto 2018 

• poročilo o delu društva 

• finančno poročilo 

• poročilo Nadzornega odbora 

• poročilo Terminološke komisije in Komisije za izobraževanje 

6. Program društva v letu 2019 

7. Razno 

 

1. sklep:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

 



AD 1 – Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik SBD je predlagal naslednje delovno predsedstvo: 

Blaž Cigić – BF UL (predsednik) 

Aljoša Bavec – MF UL (zapisnikar) 

Za overitelja zapisnika se predlaga: 

Marko Fonović – IJS 

Sergej Pirkmajer – MF UL 

 

2. sklep:  Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 

 

AD 2 – Podelitev društvenih priznanj 

Predsednik društva prof. dr. Janko Kos in članica Odbora za društvena priznanja prof. dr. Kristina 

Gruden sta podelila društvena priznanja v naslednjem vrstnem redu:  

• Doc. dr. Aleš Berlec – Lapanjetova plaketa 

• Prof. dr. Marko Goličnik – Lapanjetova plaketa 

• Dr. Jelka Pohar – Lapanjetovo priznanje 

• Dr. Matej Vizovišek – Lapanjetovo priznanje 

• Prof. dr. Gregor Anderluh – Lapanjetova nagrada 

Pred podelitvijo vsakemu od nagrajencev je prof. dr. Kristina Gruden prebrala obrazložitev Odbora za 

društvena priznanja. 

 

AD 3 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenec z Lapanjetovo nagrado prof. dr. Gregor Anderluh je predstavil svoje delo v obliki 25 min. 

predavanja.   

 

AD 4 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenec z Lapanjetovim priznanjem dr. Matej Vizovišek je predstavil svoje delo v obliki kratkega 

15 min. predavanja.   

 

AD 5 – Sprejem poročil za leto 2018 

Člani SBD so 19. 9. 2018 po e-pošti skupaj z vabilom na redno letno skupščino prejeli poročilo o delu 

društva (napisal prof. dr. Aljoša Bavec, tajnik SBD), finančno poročilo (napisala dr. Ajda Taler-

Verčič, 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). 



Predsednik društva je pokomentiral poročilo o delu, finančno poročilo in povzel poročilo 

Nadzornega odbora. Glede aktivnosti društva v FEBS je predsednik društva pojasnil, da UO 

vsako leto predlaga člane SBD v odbore in komisije FEBS-a. V letu 2018 je uspela kandidatura 

doc. dr. Aleša Brleca v FEBS delovno skupino za integracijo (Working Group on Integration) in 

prof. dr. Damjane Rozman v odbor za organizacijo delavnic in praktičnih tečajev (Advanced 

Courses Committee). To so trenutno naši trije člani v organih FEBS-a (poleg prof. dr. Borisa 

Turka). Prav tako je predsednik predstavil vse aktivnosti v zvezi z organizacijo FEBS kongresa v 

Ljubljani leta 2020. Znanstveno-organizacijski odbor FEBS2020 je pripravil znanstveni program 

(45 sekcij, 5 paralelnih sekcij) in izbor plenarnih predavateljev. Podpisana je bila pogodba med 

FEBSom, SBD in podjetjem Dekon o sodelovanju pri organizaciji kongresa. Podjetje Dekon je 

pripravilo grafično podobo kongresa in prospekt za sponzorje. Predsednik je izrazil skrb o številu 

domačih udeležencev na kongresu. Zato je pozval prisotno članstvo, da naj naredijo ustrezno 

reklamo znotraj kateder in inštitutov, da se bodo kolegi prijavili na kongres FEBS2020. Poudaril 

je tudi, da bodo štipendije namenjene samo tujcem. Domači udeleženci pa lahko zaprosijo za 

štipendije SBD, s katerimi se bo pokrila kotizacija kongresa. Predsednik je tudi pokomentiral 

letošnji Biomolekularec kot izredno uspešen, tako organizacijsko kot tudi vsebinsko. Predsednik 

je predstavil, kaj ni bilo realizirano iz načrta dela za leto 2018 in sicer ni bila ustanovljena tako 

imenovana medijska skupina za promocijo društva. Hkrati pa je predsednik tudi predstavil 

pobudo iz strani FEBS, da UO SBD posreduje ime predstavnika, ki bo skrbel za urejanje spletnih 

strani in objavo obvestil o aktivnostih SBD na platformi FEBS Network. Predlagal je, da bi to 

funkcijo prevzel nekdo od mlajših članov v okviru medijske skupine društva. In tudi sicer so 

mladi v društvu premalo aktivni, zato jih UO poziva naj se bolj številčno udeležujejo rednih 

skupščin društva in sodelujejo pri ostalih aktivnostih društva. Komentarjev na poročila člani 

skupščine niso imeli. Pri obravnavanju finančnega poročila je blagajnik društva prisotne povabil, 

da delež dohodnine namenijo društvu. Pri obravnavanju poročila Komisije za izobraževanje je 

njen predsednik poročal o stagnaciji te komisije in zopet izpostavil  problem neaktivnosti med 

mlajšimi člani društva. Zato je predlagal, da se spremeni pristopni obrazec za člana društva in 

sicer tako, da se vključi rubriko, ki sprašuje ali bi novi član želel sodelovati v Komisiji za 

izobraževanje.  

 

3. sklep:  Vsa poročila za leto 2018 so bila po razpravi soglasno sprejeta. 

 

 

 

 



AD 6 – Program dela društva v letu 2019 

Predsednik SBD prof. dr. Janko Kos je predstavil program dela društva v letu 2019. Med drugim 

je omenil organizacijo dveh pomembnejših dogodkov v okviru društva SBD in sicer posebnega 

FEBS3+ srečanja »Mitochondria, Apoptosis and Cancer« v Pragi in 13. kongresa SBD. 

Predsednik je predstavil pobudo UO, da se 14. srečanje SBD organizira skupaj s srečanjem 

FEBS 3+ v Srbiji leta 2021. Skupščina SBD pa naj se organizira kasneje v Ljubljani.  

 

4. sklep:  Program dela društva v letu 2019 je bil soglasno sprejet. 

 

AD 7 - Razno 

UO je skupščini predlagal, da višina članarine v letu 2018 ostane 10€.  

Predsednica OO 13. srečanja SBD v letu 2019, prof. dr. Mojca Benčina (KI), je predstavila poročilo o 

dosedanjih pripravah na organizacijo dogodka. Srečanje bo potekalo od 24. do 27. septembra v 

Termah Dobrna. Za Terme Dobrna so se organizatorji odločili zaradi ugodne cene najema dvoran in 

nastanitve. Predsednica OO je poročala, da je bil ustanovljen ZO in OO, ter da so bili izbrani tuji in 

domači plenarni predavatelji. 

 

5. sklep: Članarina SBD v letu 2018 ostane 10 evrov.   

 

 

Zapisnikar:                                                             Predsednik delovnega predsedstva: 

Prof. dr. Aljoša Bavec, MF UL                              Prof. dr. Blaž Cigić, BF UL 

                                      

                                                           Overitelja:     

 

Doc. dr. Sergej Pirkmajer                                        Prof. dr. Marko Fonović 

                                                         

 

 

 

 

 

 


