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Predavanja nagrajencev društva za leto 2010 
 
 
Ob 17.15 je bilo v dvorani prisotnih 26 članov društva. V skladu s statutom je 
predsednica Slovenskega biokemijskega društva prof. dr. Marinka Drobnič Košorok 
ugotovila, da na skupščini ni prisotnih dovolj članov društva za zagotovitev 
sklepčnosti. Predsednica zato predlaga, da s skupščino pričnemo in poročila za leto 
2010 sprejmemo naknadno po e-pošti. 
 
Ad 1 
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi Nataša Poklar Ulrih kot 
predsednica delovnega predsedstva, Gregor Anderluh kot zapisnikar in Marina 
Dermastia in Jernej Šribar kot overitelja zapisnika. Seznam prisotnih na skupščini je 
priložen temu zapisniku. 
 
Predsednica delovnega predsedstva predstavi dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2 
To točko umaknemo z dnevnega reda, ker ni sklepčnosti. Poročila sicer predstavimo 
in o njih na kratko razpravljamo, vendar pripomb na vsebino ni bilo. Poročila bomo 
sprejeli naknadno po e-pošti. Poročila so priložena kot priloge temu zapisniku. 
 
Ad 3 
Marinka Drobnič-Košorok na kratko predstavi program dela za leto 2011. Izpostavi 
izdelavo novih spletnih strani društva in soorganizacijo kongresa s hrvaškimi in 
madžarskimi kolegi v letu 2012. 
 



Ad 4 
Tajnik društva Gregor Anderluh na kratko predstavi aktivnosti v povezavi s 
sprejemanjem sprememb statuta društva. Glasovanje o sprejemu sprememb statuta 
Slovenskega biokemijskega društva je potekalo na skupščini, možno pa je bilo tudi 
predčasno glasovanje po e-pošti ali preko poverjenikov. 
 
Volilna komisija v sestavi Marko Dolinar, Nataša Lindič in Tilen Praper je preštela 
vse glasove, pripravila zapisnik in o glasovanju poročala prisotnim. Volilna komisija 
je ugotovila, da je od 190 članov glasovalo 133 članov, t.j. 70%, in vsi so se strinjali s 
spremembami statuta. S tem se je za spremembo statuta Slovenskega biokemijskega 
društva izreklo več kot dve tretjini članov društva in volilna komisija zaključuje, da so 
spremembe statuta sprejete. Zapisnik volilne komisije je priložen kot sestavni del 
zapisnika skupščine. 
 
Ad 5 
Nada Kraševec na kratko predstavi aktivnosti v povezavi z organizacijo naslednjega 
srečanja društva. Izpostavi se kraj srečanja in člani programskega in znanstvenega 
odbora srečanja. 
 
Ad 6 
Predsednica društva na kratko predstavi delo in dosežke prof. dr. Franca Gubenška, 
častnega člana društva, ki je preminil v letu 2010. Skupščina je spomin nanj počastila 
z minuto molka. 
 
Ad 7 
Predsednica društva prof. dr. Marinka Drobnič Košorok in član Odbora za društvena 
priznanja prof. dr. Jože Pungerčar sta skupaj podelila društvena priznanja za leto 
2010: 
 
Lapanjetovo priznanje  Doc. dr. Toni Petan in 
Lapanjetovo nagrado  Prof. dr. Tamara Lah Turnšek 
 
Ad 8 
Pod točko razno ni bilo drugih stvari. 
 
Dobitnika društvenih nagrad sta nato v kratkih predavanjih predstavila svoje delo. 
 
Zapisal      Predsednica delovnega predsedstva 
Gregor Anderluh    Nataša Poklar Ulrih 
 
 
 
 
 
Overitelj zapisnika    Overitelj zapisnika 
Marina Dermastia    Jernej Šribar 
 


