
Redna letna skupščina Slovenskega biokemijskega društva 
28. 9. 2007 ob 14.30; Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 

2000 Maribor 
 
Zapisnik 
 
Dnevni red 
1. Poročilo Upravnega odbora o delu društva v letih 2006 in 2007 
2. Poročila komisij: 

• Terminološka komisija 
• Komisija za izobraževanje 
• Delovna skupina za pripravo vlog za delo z gensko spremenjenimi 

organizmi 
3. Finančno poročilo za obdobje 1.11.2006 do 1.8.2007 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Načrti za leto 2008 
6. Častno članstvo: prof. dr. Vito Turk 
7. Nagrade Slovenskega biokemijskega društva 

• Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj Slovenskega 
biokemijskega društva 

• Obrazložitev imena priznanj Slovenskega biokemijskega društva 
• Vizuelna podoba priznanj Slovenskega biokemijskega društva 
• Imenovanje odbora za društvena priznanja 

8. Razno 
 
 
Ob 14.00 v dvorani ni bilo dovolj prisotnih, da bi bila skupščina sklepčna. V skladu s 
statutom smo počakali še petnajst minut. Predsednica Slovenskega biokemijskega 
društva (SBD) Marinka Drobnič-Košorok potem ugotovi, da je na skupščini prisotnih 
49 članov društva, da smo v skladu s statum sklepčni in da lahko s skupščino 
pričnemo. Izvoljeno je delovno predsedstvo v sestavi Matjaž Zorko kot predsednik 
delovnega predsedstva, Gregor Anderluh kot zapisnikar in Tom Turk in Boris Turk 
kot overitelja zapisnika. Seznam prisotnih na skupščini je priložen temu zapisniku. 
 
Predsednik delovnega predsedstva predstavi dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad4 
Ker so člani po e-pošti prejeli poročila vnaprej, posebne debate ni bilo. Tajnik SBD na 
kratko predstavi aktivnosti društva v letih 2996 in 2007. Poročilo o delu društva, 
poročila komisij, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora je priloženo temu 
zapisniku. 
 
Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. 
 
Ad 5 
Predsednica društva je na kratko predstavila načrte za delo UO in društva v letu 2008. 
Še posebej je izpostavila, da je naslednje leto 25-letnica društva in da bi bilo fino 
pripraviti slovesno skupščino. Skupščina bi bila nekje v Ljubljani. Predlagala je tudi, 
da bi pričeli urejati register slovencev, ki delajo po svetu. Kdor bi imel kakšne 



podatke jih naj posreduje tajniku društva, ki jih bo spravil na internet. Kratek načrt 
dela je priložen zapisniku. 
 
V krajši debati Janko Kos predlaga, da bi bolj opredelili pogoje za sofinanciranje 
znanstvenih srečanj, npr. kdo lahko za ta sredstva zaprosi. UO bo poskrbel, da bodo 
pogoji v razpisu bolje opredeljeni. Radovan Komel in Peter Dovč sta predlagala, da bi 
v letu 2009 srečanje organizirali skupaj s Slovenskim genetskim društvom. Skupščina 
se je s takšnim predlogom strinjala.  
 
Načrt za delo UO v letu 2008 je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 6 
Marinka Drobnič-Košorok na kratko predstavi življenjepis in utemeljitev predloga 
UO, da Vita Turka razglasi za častnega člana društva. Roman Jerala opozori, da smo 
morda že prej razglasili častne člane, pa nam je to zaradi pomankljivih evidenc to 
ušlo. UO bo pregledal dokumentacijo. 
 
Predlog, da se Vita Turka imenuje za častnega člana društva je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 7 
Marinka Drobnič-Košorok je na kratko predstavila gradivo v zvezi s priznanji SBD 
(kronologijo priprav gradiva, Sava Lapanjeta po katerem smo imenovali nagrade, 
Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj Slovenskega biokemijskega društva, 
vizuelno podobo nagrad in predlog za člane odbora za društvena priznanja. 
 
Razvila se je kratka debata v kateri so prisotni na skupščini opozorili na: 
- Tom Turk je vprašal kako bo sedanji logotip vključen v vizuelno podobo nagrad.  
- Roman Jerala predlaga, da bi se na medalji beseda »strokovne« zamenjala z besedo 
»znanstvene« 
- Dušan Turk je imel pripombo na sestavo znanstvenega odbora. 
- Veronika Abram je predlagala, da bi se nagrade podeljevale na dve leti. Skupščina 
potem predlaga, da se člen v pravilniku ustrezno spremeni, da bo razvidno, da ni 
nujno, da se nagrade podeljujejo vsako leto. 
 
Sledilo je glasovanje. Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj Slovenskega 
biokemijskega društva z zgoraj omenjeno spremembo je bil sprejet z 48 glasovi, 1 
glas je bil vzdržan. Vizuelna podoba društva kot ga je predlagal UO, s spremembo na 
sprednji strani kot jo je predlagal Roman Jerala in z zagotovilom, da bo trenutni 
logotip na diplomi, ki bo podeljena nagrajencu, je bil sprejet s 45 glasovi, 4 glasovi so 
bili proti. Odbor za društvena priznanja, kot ga je predlagal UO je bil sprejet s 46 
glasovi, 1 glas je bil proti, 2 glasova sta bila vzdržana. V Odbor za društvena 
priznanja so bili imenovani Marinka Drobnič Košorok kot predsednica SBD, Matic 
Legiša za dve leti, Jože Pungerčar za štiri leta, Tamara Lah Turnšek za dve leti in 
Matjaž Zorko za štiri leta. Matjaž Zorko je bil tudi imenovan za predsednika Odbora. 
 
Ad 8 
Pod točko razno smo določili organizatorje srečanja v letu 2009. Matjaž Zorko za 
organizatorja predlaga Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete. Predlog je bil 
soglasno sprejet. Predlog, da bi srečanje organizirali skupaj s Slovenskim genetskim 
društvom je bil sprejet s 46 glasovi, 3 glasovi so bili vzdržani. 



Tajnik SBD je pozval člane, da naj osvežijo svoje kontaktne podatke in poravnajo 
članarino za pretekla obdobja, če je še niso poravnali. Spremembe kontaktnih 
podatkov naj sporočijo tajniku društva. 
 
Skupščina se je končala ob 15.45. 
 
 
Zapisal      Predsednik delovnega predsedstva 
Gregor Anderluh    Matjaž Zorko 
 
 
 
 
 
 
Overiteljica zapisnika    Overitelj zapisnika 
Tom Turk     Boris Turk 
 


