
PRAVILNIK O PODELJEVANJU DRUŠTVENIH PRIZNANJ 
Slovenskega biokemijskega društva, 

 
Splošne določbe 

 
1.člen 

Priznanja Slovenskega biokemijskega društva (v nadaljevanju Društva) so: Lapanjetova 
nagrada, Lapanjetovo priznanje, Lapanjetova plaketa in Naziv častnega člana Društva. 
 

2.člen 
 
Lapanjetova nagrada- je strokovno priznanje, ki se podeli članu Društva za vrhunske 
dosežke na področju biokemijskih znanosti na znanstveno-raziskovalnem ali pedagoškem 
področju, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju biokemijskih znanosti v slovenskem in 
mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstveno-
raziskovalnih izsledkov v prakso. 
 
Lapanjetovo priznanje- je strokovno priznanje mlademu članu, ki se podeli članu Društva za 
vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti na znanstveno-raziskovalnem ali 
pedagoškem področju, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju biokemijskih znanosti v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos 
znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso. To priznanje lahko prejme član društva, ki je v 
koledarskem letu dopolnil največ 35 let. 
 
Lapanjetova plaketa- je organizacijsko priznanje, ki se podeli članu Društva za dolgoletno 
organizacijsko in/ali strokovno delo v sekcijah ali organih društva, za zasluge pri 
uveljavljanju slovenske biokemije v širši družbeni skupnosti, za popularizacijo in 
predstavljanje dosežkov znanstveno-raziskovalnega dela in dosežkov širši javnosti 
(predavanja, prispevki v javnih medijih, ipd.) ter za uspešno organizacijsko in/ali strokovno 
delo pri širjenju biokemijske dejavnosti in uveljavitvi novih oblik delovanja, ki prispevajo k 
razvoju biokemijskih znanosti. 
 
Naziv Častnega člana se podeli za izjemne dosežke na področju biokemijskih znanosti, 
izjemne zasluge za razvoj biokemijskih znanosti ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost 
Društva. Častno članstvo se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom iz tujine, za izjemen 
prispevek k razvoju biokemijskih znanosti v Republiki Sloveniji. 
 

3. člen 
 
Letno se podeli praviloma eno Lapanjetovo nagrado, eno Lapanjetovo priznanje in eno 
Lapanjetovo plaketo. Naziv Častnega člana Društva se podeljuje le izjemoma. 
 
Vsako nagrado lahko dobi posameznik samo enkrat. Nagrade ne more prejeti aktualni član 
Odbora za društvena priznanja. 
 

4.člen 
 
Predloge za podelitev društvenih priznanj lahko podajo organizacije v katerih delujejo člani 
Društva, pa tudi posamezni člani Društva. Predlogi morajo vsebovati vse zahtevane priloge iz 
Poslovnika o podeljevanju društvenih priznanj (glej 5. člen). 



Imenovanje, sestava in način dela »Odbora za društvena priznanja« 

 
5.člen 

 
“Odbor za društvena priznanja” (v nadaljevanju Odbor) sestavljajo štirje člani Društva in 
predsednik Društva. Odbor sestavljajo člani društva iz različnih inštitucij. Kandidate za člane 
Odbora predlagajo posamezni člani Društva ali institucije iz katerih prihajajo člani, potrdi pa 
ga skupščina Društva. Predsednik in člani Odbora so imenovani za dobo štirih let tako, da se 
pri prvem imenovanju za dva člana odbora določi mandat dveh let, za dva pa štiri leta. 
Posamezni član Odbora ne more biti imenovan v dveh zaporednih mandatih. 
 
Odbor sprejme Poslovnik o svojem delu, ki določa način dela. Poslovnik začne veljati, ko ga 
potrdi Upravni odbor Društva. 
 

Razpis 
 

6.člen 
 
Odbor objavi razpis za podelitev društvenih priznanj na spletni strani Društva do 31. marca 
tekočega leta, rok za prijavo kandidatov pa je 31. maja tekočega leta. 
 
Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Lapanjetovo nagrado in Lapanjetovo 
priznanje so: 

1. izpolnjen obrazec za prijavo 
2. strokovna utemeljitev vloge in dela, ki so predlagana za nagrado 
3. življenjepis kandidata 
4. bibliografija kandidata 
5. odmevnost del kandidata 

 
Vloga za Lapanjetovo plaketo in Priznanje častnemu članu društva mora vsebovati 

6. izpolnjen obrazec za prijavo 
7. utemeljitev vloge 
8. življenjepis kandidata. 

 
Soglasje kandidata za Priznanje častnega člana društva mora pridobiti predlagatelj sam. 
 

Odločanje o podelitvi društvenih priznanj 
 

7.člen 
 
Odbor se mora sestati najkasneje v 14 dneh po izteku roka za prijavo kandidatov za društvena 
priznanja. Odbor predlaga Upravnemu odboru Društva v potrditev svoje predloge izbranih 
kandidatov za društvena priznanja z utemeljitvami. 
 



8. člen 
 
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj obravnava vse predloge za podelitev društvenih 
priznanj, ki so prispeli do roka in dokumentacija ustreza razpisnim pogojem. Sklep Odbora za 
podeljevanje društvenih priznanj potrdi Upravni odbor Društva. 
 
O podelitvi naziva Častnega člana odloči skupščina v skladu s 15. in 22. členom Statuta 
Društva. 
 
Predlagatelj lahko predlog za priznanje, ki je bil utemeljen, pa zaradi omejenega števila 
društvenih priznanj ni bil sprejet, ponovi ob naslednjem razpisu. 
 

9.člen 
 
Društvena priznanja podelita predsednik Društva in predsednik Odbora na redni letni 
skupščini Društva. Imena nagrajencev z utemeljitvami nagrad se objavijo na spletni strani 
Društva. 
 

10.člen 
 
Priznanja sestavljajo: 

1. kovanec z navedbo vrste priznanja in letnico podelitve, 
2. diploma s podatki o podeljevalcu in prejemniku priznanja z besedilom, ki označuje 

izrek priznanja. 
3. predavanje na skupščini društva za prejemnike Lapanjetove nagrade in Lapanjetovega 

priznanja. 
 
Častnemu članu se podeli diploma. 
 

11.člen 
 
Tajništvo Društva vodi register imetnikov društvenih priznanj z vsemi potrebnimi podatki in 
dokumentacijo. 
 

12.člen 
 
Za uresničevanje tega Pravilnika se zagotovi sredstva v proračunu Društva. 
 
 
Predsednica Slovenskega biokemijskega društva 
Prof. Dr. Marinka Drobnič-Košorok 
 
Sprejeto na redni letni skupščini društva 
Maribor, 28. Septembra 2007 
 
 


