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Upravni odbor Slovenskega biokemijskega društva (SBD) je na sestanku
21. januarja 2019 sklenil, da objavi razpis za

Nagrade Slovenskega biokemijskega društva za leto 2019
Slovensko biokemijsko društvo (SBD) podeljuje priznanja, ki se imenujejo po Savu Lapanjetu, enemu od
začetnikov moderne biokemije v Sloveniji. Društvo podeljuje naslednja priznanja:

Lapanjetova nagrada
Lapanjetova nagrada je strokovno priznanje, ki se podeli članu SBD 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
Lapanjetovo priznanje je strokovno priznanje mlademu članu, ki se podeli članu SBD 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
Lapanjetova plaketa je organizacijsko priznanje, ki se podeli članu SBD 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.

Častni član društva
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.

Predloge za podelitev društvenih priznanj lahko podajo organizacije v katerih delujejo člani SBD, pa tudi
posamezni člani SBD.
Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Lapanjetovo nagrado in Lapanjetovo priznanje so
izpolnjen obrazec za prijavo, strokovna utemeljitev vloge in dela, ki so predlagana za nagrado, življenjepis
kandidata, bibliografija kandidata in odmevnost del kandidata. Vloga za Lapanjetovo plaketo in Priznanje
častnemu članu društva mora vsebovati izpolnjen obrazec za prijavo, utemeljitev vloge in življenjepis
kandidata. Soglasje kandidata za Priznanje častnega člana društva mora pridobiti predlagatelj sam.
Prejemniki nagrad obvezno predstavijo svoje delo na redni skupščini društva.
Obrazec za prijavo in ostale informacije o nagradah SBD lahko najdete na spletnih straneh društva
(http://www.sbd.si/).
Prijave oddate kot eno pdf datoteko, ki naj vsebuje vse obvezne sestavine vloge, v spletni aplikaciji
(http://sbd.si/sl/prijava-na-razpis.html) na spletnih straneh društva do 31. maja 2019.
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