
 

 

Ljubljana, 7.11.2014 
 
Spoštovane Članice in Člani Slovenskega Mikrobiološkega Društva, 
 
Kar nekaj let sem bil v  vodstvu SMD in sem skušal narediti to kar bi bilo najbolje za 
mikrobiologijo in mikrobiologe, ne samo za tiste, ki smo se aktivno udejstvovali v društvu. 
Čas bo pokazal koliko nam je uspevalo in koliko mi je uspelo biti prepričljiv. Za vse kar smo 
uspeli storiti smo zaslužni tisti, ki smo delali. Hvala vsem Vam. 
 
Naša ekipa se je poslovila in nova v razpolovljenem številu je zastavila delo z novimi svežimi 
sodelavci in nekaj dobrimi in izkušenimi  člani UO, ki bodo poganjali delo naprej skupaj s 
predsednikom dr.Ocepkom. Lepo. Torej, gotovo vzorec, ki mu gre slediti.  
Dr. Ocepek je zbral ekipo za organizacijo kongresa in kongres približal slovenskemu članstvu. 
Za to je bil nagrajen z izvolitvijo v predsednika.  
Generalna tajnica društva mag. Kočar je pokazala svoje vrline in postala podpredsednica. 
Verjamem, da bo v pomoč predsedniku in UO v celoti, saj ima kar nekaj izkušenj iz zadnjih 
let.  
Prav tako verjamem, da bo blagajna varna v rokah izkušene dr. Fratnik Steyer in da bodo 
tajniški posli stekli v rokah novopečene članice UO dr. Sandra Janežič 
 
Naslednji kongres je že na pohodu pod vodstvom dr. Marinšek Logar. SE že veselimo.. 
 
Kaj bi si lahko človek želel več, ko predaja štafeto društva naprej? 
Mogoče edino to, da bi novemu vodstvu uspelo poiskati  delegate za vse potrebne funkcije v 
IUMS. Obstoječim delegatom po funkcijah  v okviru mednarodnih zvez pa želim uspešno 
delo še naprej in, ko se boste naveličali povejte predsedniku, da bo vodstvo našlo nove 
zagnance in delo ne bo stalo.  
 
Naj bo moja zadnja misel namenjena vsem Vam, ki ste vstopili v društvo v  našem preteklem 
mandatu in vsem Vam; ki ste v tem mandatu odšli v zasluženi pokoj.  Lepo je videti obe 
skupini, saj mi to pomeni, da društvo živi normalno življenje. 
 
Srečno in uspešen mandat vodstvu in vse dobro članom našega SMD društva  
 
 
Vas nekdanji predsednik 
 
Peter Raspor 
 

 

 

 


