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Ad 1. Potrditev zapisnika 8. (17. 5. 2007) in 9. (10. 7. 2007) seje UO 
Na zapisnik omenjenih sej ni bilo pripomb. 
 
Ad 2. Sprejem novih članov 
Evdienčni list za kandidata za člana SBD so poslali: 

• Branka Korošec (Kemijski inštitut) 
• Irena Zajc (Nacionalni inštitut za biologijo) 
• Vesna Hodnik (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, UL) 
• Bojan Doljak (Fakulteta za farmacijo, UL) 
• Tinka Hovnik (Pediatrična klinika, KCL, Ljubljana) 
• Alenka Trampuš Bakija (Pediatrična klinika, KCL, Ljubljana) 

UO je vse kolege sprejel med člane SBD. 
 
Ad 3. Nagrade SBD 
Potrebno do konca izdelati grafično podobo nagrad v skladu z zapisnikom 8. seje UO in 
predlog diplome. Končni predlogi kovancev so naslednji: 
 

         
 
 
Potrebno se bo pozanimati kje bi tiskali diplome in kakšne možnosti imamo za en lep tisk. 
Možnosti: Pleško, Bori, Niko Mučič (CUT studio). Za to je zadolžen Gregor Anderluh. 
 
Pogovarjali smo se tudi, da bomo kontaktirali svojce, če se strinjajo da uporabimo ime prof. 
Lapanjeta. Kontaktirala jih je Nataša Poklar Ulrih. Sin se strinja, bi pa rad videl, da potrdi še 
žena. Nataša bo prosila še za kakšno sliko. Obrazložitev s sliko bi uporabili za predstavitev 
nagrad na spletnih straneh. 
 



Obrazložitev imena nagrad SBD sta pripravili Nataša Poklar in Metka Renko, priložena je kot 
Priloga 1 tega zapisnika. Imamo tudi prispevke In memoriam, ki so jih ob smrti prof. 
Lapanjeta pripravili v Acta Chimica Slovenica in vključujejo njegov življenjepis, prispevek 
Charles-a Tanford-a, ki je z njim delal in njegovo kompletno bibliografijo. Vse to lahko v pdf 
dodamo na spletne strani. 
 
Kot Priloga 2 tega zapisnika je priložena končna verzija Pravilnika za nagrade, ki bi ga 
sprejeli na skupščini SBD v Mariboru. 
 
UO sklene, da se Domnu Rozmanu izplača nagrada v višini 400 EUR za pripravo vizuelne 
podobe nagrad SBD. Metko Renko se za zmagovalni predlog imena nagrad SBD nagradi z 
nagrado v vrednosti 100 EUR. 
 
Ad. 4 Pismo za MVŠZT 
UO bo na MVŠZT poslal pismo v katerem bo predlagal ohranitev članstva v EMBC in 
imenovanje novega nacionalnega koordinatorja. Za pripravo pisma se zadolži Gregorja 
Anderluha. 
 
Ad. 5 Redna letna skupščina društva 
Redna letna skupščina bo na 7. srečanju SBD 28. 9. 2007 (petek) ob 14.30. Za skupščino 
moramo pripraviti naslednje gradivo: 

• Poročilo tajnika in blagajnika. Poročili bomo poslali v pregled nadzornemu odboru. 
• Predlog dela za v prihodnje. UO predlaga naslednje aktivnosti društva: 

o Štipendije za mlajše člane društva (najmanj 10 po 300 EUR, glede na finančno 
stanje SBD) 

o Denarna pomoč za organizacijo srečanj (1000 EUR) 
o Spremembe statuta 
o Promocija znanosti in drugi razpisi preko SBD 
o Vključevanje SBD v sorodne mednarodne organizacije in združenja (FEBS, 

EMBO, ICGEB, ESF...) 
o Nagrade SBD. 

• Nagrade SBD: Predstaviti bo potrebno idejo nagrade, ime, pravilnik, grafične podobe 
in postopek, kako smo izbrali ime in grafično podobo nagrade (Predstavi predsednica 
društva; gradivo pripravi Gregor Anderluh). Na skupščini moramo potrditi končno 
verzijo pravilnika o nagradah, ime in grafično podobo nagrad. Po potrditvi pravilnika 
bi morali imenovati tudi člane Odbora za društvena priznanja (glej pravilnik). UO 
predlaga: Matjaž Zorko (MF UL), Jože Pungerčar (IJS), Tamara Lah (NIB) (2 leti), 
Matic Legiša (KI) (2 leti). 

• Častno članstvo prof. Vita Turka. UO predlaga, da se prof. dr. Vitu Turku podeli naziv 
častnega člana SBD. Obrazložitev bosta pripravila Marinka Drobnič Košorok in Igor 
Križaj. 

 
Ad. 6 Razno 
- Poročilo tajnika :Napisali smo poročilo o mednarodni dejavnosti za leti 2006 in 2007, ki 
smo ga rabili za povračilo stroškov članarine IUBMB. 
- Marina Drobnič-Košorok se je, kot predstavnik SBD, udeležila FEBS kongresa na Dunaju. 
Kratko poročilo je dodano kot Priloga 3. 
- Organizatorji 7. srečanje SBD v Mariboru so sporočili, da je na voljo končni program 

srečanja, ki bo objavljen še ta teden na spletnih straneh društva. Sprašujejo, če lahko 
podelijo nagrado za najboljšo oralno predstavitev (za poster so predvidene tri nagrade). UO 



podpira to idejo. Sprašujejo, če lahko v biltenu navedejo BF kot sponzorja. Tudi ta predlog 
UO podpira. 

 
Naslednji sestanek UO naj bi bil predvidoma novembra 2007 na Veterinarski fakulteti. 
 
Zapisal 
Gregor Anderluh 



PRILOGA 1 
 
Savo Lapanje (1925-1997) 
Profesor dr. Savo Lapanje se je rodil v Novem Mestu. Leta 1953 je diplomiral na oddelku za 
kemijo takratne filozofske fakultete. Za doktorja kemijskih znanosti je bil promoviran leta 
1959. Od leta 1972 je bil redni profesor za fizikalno kemijo na Katedri za fizikalno kemijo 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Svojo raziskovalno pot je 
začel s profesorjem dr. Davorinom Dolarjem na področju termodonamskih lastnosti ionskih 
izmenjevalcev in polielektrolitov. Raziskovalna pot ga je pripeljala tudi v laboratorij 
teoretičnega in fizikalnega kemika profesorja Stuartu A. Rice (Institute James Franck, 
University of Chicago). Za njegovo nadaljno raziskovalno pot je bilo izjemno pomembno leto 
1965/66, ki ga je  preživel v laboratoriju profesorja Charlesa Tanforda (Duke University, 
North Caroline), enega izmed največjih raziskovalcev na področju fizikalne kemije proteinov. 
Profesor Tanford se spominja svojega sodelovanja s prof. dr. Savom Lapanjetom: ”Savo 
Lapanje was associated with me in 1965/66 in the most fundamental research ever done in my 
laboratory.” (An Appreciation of Savo Lapanje, Acta Chimica Slovenica 45, IM 5 – IM 8 
(1998)). V času Lapanjetovega gostovanja v laboratoriju Charlesa Tanforda je bilo 
ugotovljeno, da je v raztopini guanidinijevega klorida lastna viskoznost proteinov funkcija 
dolžine polipeptidne verige (n) in da enačba [η] = 0.68n0.67 velja za vse proteine z 
molekulskimi masami od 3.000 do 200.000 ne glede na funkcijo proteina. Šlo je za prvo 
potrditev obstoja konformacije naključnega klopčiča (random coil). Rezultati so bili 
objavljeni J. Biol. Chem. 1966 in J. Am. Chem Soc. 1967. Ta dva članka sta zaradi svoje 
številčne citiranosti postala klasični deli na področju znanosti. Savo Lapanje je nadaljeval 
svoje delo na področju denaturacije proteinov. Sodeloval je še s številnimi uglednimi 
znanstvenikin svojega časa, naj omenimo Kazuo Kawahara, Yas Nozaki, John A. Ruply, 
Ingemar Wadsö. 
Bibliografija profesorja dr. Lapanjeta obsega preko sto znanstvenih del v uglednih revijah. 
Leta 1978 je izšla njegova monografija z naslovom Physicochemical Aspetcs of Protein 
Denaturation pri založbi John Wiley & Sons, ki zajema njegovo raziskovalno delo in pregled 
literature na področju proteinske denaturacije. Za svoje raziskovalno delo na področju 
fizikalne kemije proteinov in monografijo o denaturaciji proteinov je leta 1981 prof. dr. Savo 
Lapanje prejel Kidričevo nagrado. 
Profesor dr. Savo Lapanje je bil sodelavec številnih uglednih slovenskih znanstvenikov iz 
različnih področij in jih vzpodbujal, da so se usmerili na področje biokemije. Bil je tudi učitelj 
in mentor številnih mlajših kolegov, danes že uveljavljenih biokemikov. Velika zasluga prof. 
dr. Sava Lapanjeta je tudi v tem, da je vseskozi podpiral obstoj in razvoj Katedre za biokemijo 
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in s tem omogočil izobraževanje in usmerjanje 
nadarjenih študentov kemije na to področje. 



PRILOGA 2 
 

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, XX. Septembra 2007 
 



PRILOGA 3 
 

Poročilo o udeležbi na 47. sestanku Sveta FEBS 
12-13. julij 2007-08-24 

 
 
Kot predstavnica SBD sem se udeležila 47. sestanka sveta FEBS, ki je potekal po zaključku 
32. FEBS kongresa na Dunaju. Prisotni so bili vsi predstavniki članic. Dnevni red sestanka in 
komentar k posameznim točkam: 

1. Nagovor predsednika 
2. Sprejem dnevnega reda 
3. Zapisnik sestanka 2006 v Istanbulu 
4. Poročilo strateške skupine za spremljanje in preoblikovanje delovanja FEBS 

Na lanskem sestanku je bila oblikovana delovna skupina pod vodstvom novega generalnega  
bodočega sekretarja Israela Pechta, ki naj bi pripravila nekaj sprememb v delovanju FEBS, ki 
naj bi jih vključili v statut: 

− Novi roki (daljši) za nominiranje kandidatov za delovna telesa (5 mesecev pred 
volitvami) 

− Standardni formular za CV 
− Standardni formular za potencialne organizatorje kongresov 
− Uvedba elektronskega glasovanja 
− Predsedujoči svetu FEBS naj bi bil član društva, organizatorja predhodnega 

srečanja FEBS (prvo leto kot podpredsednik, drugo leto kot predsednik, tretje 
leto se ukine) 

− Točneje opredeljene dolžnosti generalnega sekretarja 
− Ustanovitev 3-članske komisije za finance. Sedanji proračun je prevelik, da bi z 

njim upravljal samo en član 
− Nova (detaljnejša in enotna) pravila in obrazci za štipendije 
 

5. Poročilo generalnega sekretarja; predaja poslov novemu sekretarju, ki prevzame delo1. 
1. 2008. 

6. Poročilo blagajnika 
FEBS posluje izredno uspešno. Glavni vir dohodkov so naročnine na vse tri časopise (FEBS 
letters, FEBS Journal in Molecular Oncology. Slednji je letos začel izhajat in še ne prinaša 
dobička). Trenutno “imamo” 20,5 milijona EUR, deponiranih v državnih obveznicah, katerih 
donos je bil lani 15%. Glavni izdatki so štipendije in sredstva za organizacijo “Advanced 
Courses” 

7. Poročilo predsednika komisije za tisk 
Vsi trije časopisi dobro uspevajo . FEBS Letters in FEBS Journal sta zvišala IF, Število 
naročnin papirnate verzije se stabilizira, še vedno narašča delež elektronskih naročnin. Število 
prejetih člankov je približno konstantno, sprejetih pa je cca 35% poslanih člankov, števika še 
vedno rahlo pada. Največ člankov je poslanih z Japonske, ZDA, Kitajske in Nemčije, sledijo 
Koreja, VB, Francija in Španija 

8. Poročilo predsednika komisije za organizacijo znanstvenih srečanj 
To področje ostaja še vedno najpomembnejše, vsaj glede na vložena sredstva. V letu 2006 je 
bilo sofinanciranih 23 znanstvenih srečanj, (45 prijav) za leto 2007 je prispelo 42 prijav, 
odobrenih je 24 in za leto 2008 je do sedaj prispelo 20 prijav, od tega 16 popolnih 
(upravičenih). 

9. Poročilo predsednika komisije Znanost in družba 



Namen dela te komisije je povečati zaupanje javnosti v biokemijske raziskave, kar je 
odločilnega pomena tudi pri odločanju pristojnih o finančnem deležu, ki ga tem raziskavam 
namenjajo. Ob vsakem srečanju FEBS potekajo v mestu organizatorju številne javne 
prireditve za promocijo biokemijskih znanosti. Letos je bilo zelo odmevno povabilo 
avstrijskim osnovnošolcem (12-14 let) na poljudna predavanja najvidnejših raziskovalcev 
(plenarnih predavateljev), ki so potekala v istih prostorih kot kongres. Otroci so se tako srečali 
z znanstvenim srečanjem od kantine do postrov in predavanj. Zanimivo je bilo, da so 
postavljali razmeroma veliko vprašanj. 

10. Poročilo predsednika komisije za štipendije 
Podeljenih je bilo 18 dolgoročnih štipendij (1-3 leta) 43 kratkoročnih štipendij (do 3 mesece) 
in 17 štipendij za poletno sodelovanje mladih in 19 štipendij mladim iz centralne in vzhodne 
Evrope (do 3 mesece) 

11. Poročilo predsednika komisije za izobraževanje 
12. Poročilo o organizaciji FEBS kongresov 

Kongresui v prihodnjih letih: 
2008 Praga, 4.-9. julij 
2009 Atene, 28.junij-3.julij 
2010 Goteborg, 27.junij-2. julij (kandidiral je tudi Torino) 

13. Poročilo delovne skupine Ženske v znanosti 
14. Poročilo delovne skupine Kariere mladih znanstvenikov 
15. Poročilo delovne skupine za centralno in vzhodno Evropo 
16. Volitve članov komisij, ki jim je potekel mandate 

Volitve so letos prvič potekale elektronsko. Predstavitve vseh kandidatov so bile dostopne 
pred srečanjem in se zato kandidati na srečanju niso predstavljali, kar je znatno prispevalo k 
učinkovitosti sestanka. 

17. Razno 
 
Žal tudi letos med kandidati za funkcije ni bilo nobenega našega člana. V letu 2006 ni bilo 
sofinancirano nobeno znanstveno srečanje. Dobili smo 4 štipendije za udeležbo na kongresu v 
Istanbulu za mlade znanstvenike(Joung Scientis Forum) in 2 štipendiji (1+2 meseca) za mlade 
znanstvenike iz centralne in vzhodne Evrope. 
 
 
 
      prof. dr. Marinka Drobnič Košorok 
 


