
ZAPISNIK 

Redne letne skupščine Slovenskega biokemijskega društva, 21. 9. 2017 ob 16.15, 

 v hotelu Golf (Bled) 

Prisotni: 53 članov; seznam s podpisi udeležencev je v prilogi zapisnika. Skupščina je bila 

sklicana za ob 16.15, a se je pričela ob 16.30; 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 2017 je bilo v društvu 181 

članov s plačano članarino). 

Sejo je vodila predsednica delovnega predsedstva SBD prof. Dr. Marinka Drobnič Košorok. 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Podelitev društvenih priznanj 

 Prof. dr. Boris Rogelj – Lapanjetova nagrada 

 Doc. dr. Alja Pišlar – Lapanjetovo priznanje 

 Prof. dr. Metka Renko – Lapanjetova plaketa 

3. Predavanje nagrajenke doc. dr. Alje Pišlar 

4. Sprejem poročil za leto 2017 

 poročilo o delu društva 

 finančno poročilo 

 poročilo Nadzornega odbora 

 poročilo Terminološke komisije in Komisije za izobraževanje 

5. Kandidatura za predsednika društva in program dela društva za mandatno obdobje 2018 - 2021 

6. Volitve predsednika društva in predstavnikov društvenih organov za mandatno obdobje 2018 - 

2020  

7. Razno 

1. sklep:  Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

AD 1 – Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik SBD je predlagal naslednje delovno predsedstvo: 

Marinka Drobnič Košorok  – VF UL (predsednik) 

Marko Goličnik – MF UL (zapisnikar) 

Za overitelja zapisnika se predlaga: 

Tomaž Marš – MF UL 

Klementina Fon Tacer – St. Jude CRH, USA 

2. sklep:  Delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno. 



AD 2 – Podelitev društvenih priznanj 

Predsednik društva prof. dr. Janko Kos in predsednica Odbora za društvena priznanja prof. dr. Tamara 

Lah Turnšek sta podelila društvena priznanja v naslednjem vrstnem redu:  

- Lapanjetova plaketa: prof. dr. Metka Renko 

- Lapanjetovo priznanje: doc. dr. Anja Pišlar 

- Lapanjetova nagrada: prof. dr. Boris Rogelj 

Pred podelitvijo vsakemu od nagrajencev je prof. dr. Tamara Lah Turnšek prebrala obrazložitev 

Odbora za društvena priznanja. 

 

AD 3 – Predavanje nagrajenca 

Nagrajenka z Lapanjetovim priznanjem doc. dr. Anja Pišlar je predstavila svoje delo v obliki kratkega 

predavanja. Nagrajenec z Lapanjetovo nagrado prof. dr. Boris Rogelj je svoje delo predstavil kot 

vabljeni predavatelj v sekciji FEBS3+. 

 

AD 4 – Sprejem poročil za leto 2017 

Člani SBD so 15. 9. 2017 po e-pošti skupaj z vabilom na redno letno skupščino prejeli poročilo o delu 

društva (napisal prof. dr. Marko Goličnik, tajnik SBD), finančno poročilo (napisal doc. dr. Aleš 

Berlec, 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 2017 je uspela kandidatura prof. dr. Borisa Turka, ki 

je postal član FEBS Publication Committee. To je trenutno naš drugi član v organih FEBS-a (poleg 

prof. dr. Kristine Gruden). Prav tako je predsednik predstavil vse aktivnosti v zvezi z organizacijo 

FEBS kongresa. Na skupščini je prikazal tudi pripravljen prospekt in film s katerim se je na FEBS 

skupščini prepričalo delegate, da so soglasno glasovali, da se bo leta 2020 organiziral FEBS kongres 

v Ljubljani.  

Predsednik se je spomnil tudi pokojnega prof. Kregarja in pozval člane, da so z minuto molka 

počastili spomin nanj. 

Komentarjev na poročila člani skupščine niso imeli. Edino vprašanje, ki se je izpostavilo je bilo v 

zvezi s podeljevanjem štipendij v primeru, da se na vsakoletni razpis prijavi manj kandidatov kot je 

razpisanih štipendij. Upravni odbor bo na svoji redni seji razpravljal o tem ali bi bilo mogoče 

dosedanjo prakso obveščanja članstva o štipendijah in izbora kandidatov kako izboljšati.  



3. sklep:  Vsa poročila za leto 2017 so bila po razpravi soglasno sprejeta, v primeru finančnega 

poročila sta bila dva člana vzdržana.  

 

AD 5 – Kandidatura za predsednika društva in program dela društva za mandatno obdobje 2018 – 

2021 

Člani SBD so bili 5. 9. 2017 po e-pošti obveščeni o kandidaturi dosedanjega predsednika SBD 

prof. dr. Janka Kosa za prihodnje mandatno obdobje. Do volilne skupščine ni bila posredovana 

nobena druga kandidatura. Na skupščini je prof. dr. Janko Kos še ustno predstavil kandidaturo za 

predsednika SBD za mandatno obdobje 2018–2021. 

 

AD 6 – Volitve predsednika društva in predstavnikov društvenih organov za mandatno obdobje 2018 

– 2020 

Člani SBD so bili 5. 9. 2017 po e-pošti poleg kandidature prof. dr. Janka Kosa obveščeni še o listi 

članov, ki bi lahko bili v naslednjem mandatnem obdobju predstavniki društvenih organov. Listo je 

sestavil Upravni odbor SBD (v prilogi) in skupaj z omenjenim obvestilom pozval članstvo, da poda 

na listo pripombe oz. druge predloge. Do volilne skupščine ni bilo podanega drugega predloga. 

Prof. dr. Roman Jerala je na skupščini sprožil vprašanje v zvezi z nesorazmernim deležem kolegov iz 

Kemijskega inštituta v strukturah SBD. V sklopu tega je skupščina sprejela sklep, da Upravni odbor 

prične aktivnosti v zvezi s spremembo statuta. Po novem statutu bi se spremenil člen, ki bi določal, da 

bi se število članov Upravnega odbora povečalo iz dosedanjih petih članov na sedem članov. Te 

aktivnosti bo pričel Upravni odbor v novi sestavi. 

Po razpravi so javno potekale volitve predsednika in društvenih organov. Rezultati volitev so 

naslednji: 

 za predsednika je na skupščini glasovalo 52 članov, 1 član je bil vzdržan, nihče ni bil proti; 

 predlagana sestava Upravnega odbora je bila soglasno izvoljena (nihče vzdržan in nihče proti); 

 za predlagano sestavo Nadzornega odbora je glasovalo 52 članov, 1 član je bil vzdržan, nihče 

ni bil proti; 

 za predlagano sestavo Častnega razsodišča je glasovalo 51 članov, 2 člana sta bila vzdržana, 

nihče ni bil proti;  

 predlagana sestava Disciplinske komisije je bila soglasno izvoljena (nihče vzdržan in nihče 

proti); 

 

4. sklep:  Kandidat za predsednika in predlagani člani v organih društva so bili izvoljeni za 

mandatno obdobje 2018-2021. 

 



AD 7 - Razno 

UO je skupščini predlagal, da višina članarine v letu 2017 ostane 10€. Predlaga se, da bi organizacijo 

13. srečanja SBD v letu 2019, prevzeli stanovski kolegi iz Kemijskega inštituta. 

   

5. sklep: Članarina SBD v letu 2017 ostane 10 evrov. Kolegi iz Kemijskega inštituta so izkazali 

pripravljenost za organizacijo srečanja v letu 2019. 

 

 

Zapisal:                                                                   Predsednica delovnega predsedstva: 

Prof. dr. Marko Goličnik, MF UL                          Prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, VF UL 

 

                                                           Overitelja:     

 

Prof. dr. Tomaž Marš , MF UL                       doc. dr. Klementina Fon Tacer, St. Jude CRH, USA 


