
 
 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani  
Slovenskega Mikrobiološkega Društva! 

Ljubljana, 28.12.2011 

 

 
Za nami je že skoraj leto 2011, ki nam je ponudilo velik izziv, da se snidemo v Mariboru na 
kongresu skupaj s kolegi iz biokemijskega društva. Bilo je lepo in poučno.  Kot vidite iz naše 
žive spletne strani so bili tudi drugi dogodki, ki so omembe vredni in je prav, da jih  
zabeležimo. 
 
Posebej pohvalno je, da se naših dogodkov udeležuje tudi kar nekaj zaslužnih,  tradicionalno 
aktivnih članov. Prav tako je vzpodbudno, da je tudi nekaj mladih raziskovalcev in študentov 
aktivnih na tem področju. To nam daje zagon za naprej.  
 
Program kongresa v Mariboru je pokazal, kaj smo počeli v zadnjih treh letih delovanja. 
Predavatelji so bili izbrani po strokovnih principih, kar je omogočalo, da so dela primerno 
prikazala stanje mikrobiologije v Sloveniji. Mogoče niso bila vsa področja čisto uravnotežena, 
bo pa drugič ravnotežje  drugačno in bo pokazalo še kakšno drugo dimenzijo delovanja naših 
članov. 
Za opravljeno delo se zahvaljujem vsem avtorjem, ki so opravili delo. Prav tako gre zahvala 
posameznikom iz UO SMD, ki so dali mnogo časa in ustvarjalne energije v ta dogodek.  
Verjamem, da  dokumentacija na spletni strani, ki jo je priskrbela predsednica OO prof. dr. 
Rupnik, omogočal vpogled v dogajanje tudi tistim, ki niso mogli biti v Mariboru zardi 
pedagoških ali pa drugih delovnih obveznosti. Rezultat dogajanja lahko vidite v knjigi in tudi 
na spletni strani. 
 
Enako velja za druge aktivnosti, ki so potekale v zadnjem letu. Na primer dogodki v Hiši 
eksperimentov, ki jih je organizirala ga. Vodovnik, organizacijo strokovnega izobraževanja, ki 
ga je vodila ga. Rupel, znanstvenih predavanj, ki jih je vodila prof.dr. Mandid-Mulec, 
strokovnih ekskurzij ge. Kočar, kjer smo se imeli lepo in bilo je poučno. Sodelovanje pri 
postavitvi spomenika prof. Vere Johanides v Zagrebu, ustanoviteljice študijev industrijske 
mikrobiologije in biotehnologije v takratni Jugoslaviji,  je omogočil študij Mikrobiologije. Naši 
člani so sodelovali na  kongresih pri Madžarih, Srbih, Hrvatih,...in drugod. Lahko bi bilo tega 
več.  
 
Ob teh priložnostih smo julija Madžarskemu in novembra Srbskemu društvu vročili priznanje 
za sodelovanje, ki smo ga namenili ob naši 50 letnici delovanja društva SMD. Za slednje sva 
poskrbela s podpredsednikom dr. Ocepkom. Nekaj fotografij iz teh dogodkov je v naši galeriji 
slik. Da je sedanja učinkovita virtualna komunikacija sploh možna, sta omogočila dr. Črnigoj 
in kolega Tkavc, da imamo lepšo celostno podobo v komunikaciji pa kolega Retelj in da ta 
teče skrbi dr. Fratnik Steyer. 
Administrativne in finančne prepreke sta reševali prof.dr. Barlič-Maganja in doc.dr. Matos. 
 



 
 

 

Razpisi za nagrade, oblikovanje pravilnika in komunikacija s komisijo so vzeli dr. Steyer-ju kar 
nekaj časa, do realizacije podeljevanja priznanj pa ni prišlo saj aktualno članstvo SMD ni 
poslalo predlogov. Če bi deset odstotkov članov napisalo po en predlog bi jih dobili 37. 
Razpis je še odprt in vabljeni ste, da pošljete predloge. Bomo pa priznanja podelili na 
občnem zboru v letu 2012. Tudi takrat se bo prileglo. Več informacij v zvezi z razpisom 
najdete na spletni strani društva. 
 
Verjamem, da bo društvo SMD v naslednjem letu imelo tudi  nekaj dogodkov, ki so 
pomembni za naš razvoj. Skladno s konceptom dela bodo v januarju kolegi člani UO, 
predstavili svoje dele programa, ki jih bomo združili v program dela SMD za leto 2012 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. 
 
Prav tako bo prav, če se spomnite na društvo tudi formalno in poravnate članarino. Nismo 
vsi  uspeli poravnati članarine  za tekoče leto, kar ni dobra popotnica za naprej. Prosim, da to 
čim prej postorite. Ob tem pa želim pohvaliti nekatere člane UO in naše zveste člane v stroki, 
ki lepo skrbijo za podmladek, saj smo letos vključili precejšnje število novih članov. 
 
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. 
 
Naj se vam zahvalim za vse, kar ste dobrega storili v letu 2011 za društvo in za mikrobiologijo 
in upam, da bo leto 2012 pravo za nove aktivnosti. Dovolite mi, da vam zaželim vse najboljše 
in vse dobro v vaših družinah in vaših delovnih skupinah v letu 2012. 

 

 

 

Vaš Predsednik, prof. dr. Peter Raspor, dd H.c.  
 


