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SLOVENSKO MIKROBIOLOŠKO DRUŠTVO 
SLOVENIAN MICROBIOLOGICAL SOCIETY 

Spoštovane članice,  Spoštovani člani  
Slovenskega Mikrobiološkega Društva! 
 
Za nami je leto 2010, ki nam je ponudilo velik izziv, da obeležimo 50 let delovanja društva in 
uspelo nam je v CD organizirati dogodek, ki nam bo ostal v lepem spominu. V novembru je na 
slavnostno Akademijo prišla približno tretjina članov in imeli smo bogat program od poznega jutra  
do zgodnjega večera. Zavedamo se, da je ta dogodek potekal z enoletno zamudo. Vendar kot ste 
mnogi dejali; vsaj imeli smo ga, če se ozremo po nekdanji skupni državi smo edini, ki smo to 
obletnico začetkov obeležili.  
 
Posebej pohvalno je, da je prišlo na dogodek kar nekaj zaslužnih  tradicionalno aktivnih članov. 
Prav tako je vzpodbudno, da je bilo tudi kar nekaj mladih članov. To nam daje zagon za naprej. Da 
ne rečem kako smo bili ponosni, ko nas je žena predsednika republike nagovorila ga. Miklič Türk in 
nas spomnila na način dela v laboratorijih, ko je še obiskovala  kot otrok svojo mamo, takratno 
predsednico SMD. 
 
Program je pokazal od kod prihajamo in kaj smo dobrega storili v vseh teh letih delovanja. 
Predavatelji so bili izbrani po strokovnih principih objavljenih del oz. dosežkov v  preteklih 10 letih 
za raziskovanje in v preteklih 50 letih za  uporabne rešitve. Vsa dela so primerno prikazala stanje 
mikrobiologije v Sloveniji.  
Za opravljeno delo se zahvaljujem vsem avtorjem, ki jih lahko najdete na spletni strani društva 
skupaj z njihovimi predstavitvami. Prav tako gre zahvala posameznikom iz UO SMD, ki so dali 
mnogo časa in ustvarjalne energije v ta dogodek, kot ga lahko vidite v knjigi in tudi na spletni strani 
SMD. 
Tisti, ki si želite publikacije, jo lahko še vedno nabavite na društvu. Nekaj knjig je še na voljo in 
verjamem, da nam bodo v trajen in lep spomin. Pa tudi naši zanamci bodo dobili podatke, ki se bi 
mogoče izgubili, če jih ne bi zapisali za prihodnje generacije mikrobiologov. 
 
Verjamem, da bo društvo SMD v naslednjem letu imelo nekaj dogodkov, ki so pomembni za naš 
razvoj. Spodaj navedeni kolegi bodo v januarju predstavili svoje programe na UO SMD, kjer jih 
bomo združili v program dela SMD za leto 2011 in bo objavljen na spletni strani SMD. Tisti člani, 
ki v tem trenutku niste v UO, bi se pa želeli aktivirati v prihodnje, razmislite kje se boste vključili v 
delo. Če bi se želeli priključiti določeni aktivnosti oz. pomagati zadolženemu  za področje se prosim 
obrnite direktno nanjo ali nanj, ker bo to najbolj učinkovito in se bo hitro poznalo pri rezultatih 
dela. 
 
Želim vam in vsem nam v društvu SMD, da bi to leto  začeli z delom na priznavanju mikrobiologije 
in mikrobiologov v določenih delovnih okoljih. Prosim vas,  da razmislite o vašem poslanstvu v 
društvu in kaj  in kje lahko društvu pomagate, da si bi še naprej gradilo vpliv, ki je potreben za 
razvoj stroke. Če ste pripravljeni delati na tem projektu, pa niste v UO mi prosim napišite in se 
bomo dogovorili kako in kaj. 
 
Novost z novim letom je tudi obnovljena spletna stran na kateri boste našli dogodke SMD  iz 
preteklosti in dogodke sedanjosti. V UO mislimo, da je to lep premik naprej ko po nekaj letih zatišja 
na naši spletni strani, spet videvamo novosti.  To ni edina aktivnost, ki teče našem društvu. 
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Aktivnosti je kar  nekaj, kot vidite jih bo  še več. Za hiter vpogled vam  posredujem  naslednjo 
informacijo: 
Benčina Mojca   
Brlič-Maganja Darja  Obvladovanje financ 
Črnigoj Miha   
Dušan Novak  Komunikacija s podporniki SMD 
Fratnik Steyer Adela  Članstvo članska lista SMD, pomoč pri  tajniskih zadevah  SMD 
Kočar Nataša  Organizacija strokovnih ekskurzij 
Mandić-Mulec Ines  Organizacijo znanstvenih predavanj  
Matos Tadeja Korespondenca s člani SMD in izdajanje dokumentov v imenu SMD 
Ocepek Matjaž   
Raspor Peter  Vodenje UO  

Komunikacija z javnostmi in sosednimi društvi in mednarodnimi 
organizacijami. 

Retelj Matjaž  Celovita podoba SMD- Design vseh tipskih dokumentov društva  
Rupel Tatjana  Organizacijo strokovnih predavanj  
Rupnik Maja  Organizacije kongresa SMD 2011 
Steyer Andrej  Obveščanje in promocija mikrobiologije med mladimi mikrobiologi  

Vodenje postopkov in evidence nagrad SMD 
Tkavc Rok  Ponovna postavitev spletne strani društva 

Promocija mikrobiologije med srednješolci 
Ponovna postavitev glasila Mikrobilten-a 

Turk Valentina   
Vodovnik Maša  Organizacija poljudnih mikrobioloških dogodkov (npr.: hiša eksperimentov) 

 
Razrez dela še ne pove vsega. Sploh pa ne smemo misliti, da je vse že dokončno. Če vam ni vse 
razumljivo, smo v stalni povezavi, tako preko  spletne strani in spletnega naslova društva. Če boste 
želeli komunicirati direktno z društvom napišite vaše pismo na naslov: SMD@smd.si in relevantna 
oseba vam bo odgovorila. Seveda pa lahko sporočilo naslovite tudi na kolegice in kolege, ki smo 
zadolženi za določena dela in aktivnosti v društvu. Včasih je to najbolje, prosim pa vas, da pošljete 
kopjo vašega sporočila še na SMD@smd.si, da bomo skupno evidentirali vse komunikacije v našem 
društvu. 
 
Leto 2011 nam tako  kaže lepo prihodnost, pa tudi precej razgibano. Obetajo se srečanja doma, pa 
tudi v soseščini. Kongresi na Madžarskem, Avstriji, Hrvaškem, Srbiji so vsi regionalnega značaja 
organizirani na nacionalni osnovi in bodo potekali v angleščini. Naš kongres v Mariboru bo  tudi 
podobno nacionalnega in regionalnega značaja s tem, da bomo mi sodelovali z našimi kolegi iz 
biokemijskega društva in skušali aktivirati vse notranje vire.    
Vabim vas, da svoje aktivnosti  planirate v svojih domačih delovnih skupinah, tako da bomo kot 
Slovenci prisotni na vseh dogodkih in iz vseh skupin, upoštevajoč naše strokovne uspehe, potrebe 
in seveda finančne zmožnosti. Mladi pa, prosim ne  pozabite na možnost štipendij, ki so na voljo za 
mlade pri številnih organizatorjih. 
 
Dovolite mi, da vam ob prvem letu vodenja SMD zaželim vse najboljše in vse dobro v vaših 
družinah in vaših delovnih skupinah v letu 2011. 
 
Vaš Predsednik, prof. dr. Peter Raspor, dd H.c.  

      December 2010 
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