
 
 

 

 
Članom SMD Ljubljana, 9.7.2015 

 

 

 

 

Zadeva: Poročilo s sestanka predstavnikov Slovenskega mikrobiološkega 
društva (SMD) in Hrvaškega mikrobiološkega društva (HMD) 

 
 

V sredo 17 .6 2015 smo se na Otočcu sestali člani Slovenskega in Hrvaškega mikrobiološkega 
društva. V prijetnem vzdušju smo se pogovarjali o okrepitvi medsebojnega sodelovanja, ki je 
sicer že sedaj kar uspešno.  
 
Dnevni red srečanja: 

1. Poročilo člana SMD in HMD s srečanja Hot Topics in Microbiology (Tatre, Slovaška) 
2. Sodelovanje SMD in HMD pri organizaciji kongresov 
3. Podpora SMD in HMD kandidatom za podpredsednika FEMS 
4. Razno 

 
 

1. Na dnevnem redu smo imeli najprej poročilo članov obeh društev, ki so se udeležili 
simpozija Hot Topics in Microbiology (Tatre, Slovaška), katerega soorganizatorja sta 
bila tako slovensko kot hrvaško mikrobiološko društvo. Simpozij je namenjen 
predstavitvam mladih mikrobiologov. Bil je zelo dobro izpeljan, tako da upamo, da bo 
v bodoče slovenska udeležba na takem simpoziju boljša kot letos, saj predstavlja 
možnost, da mladi predavajo in diskutirajo v mednarodnem okolju.    

  
2. Nato smo se pogovarjali o sodelovanju pri organizaciji kongresov. Skupno stališče 

obeh društev je, da se o strokovnih in znanstvenih srečanjih medsebojno vnaprej 
obveščamo. Tako smo se dogovorili za sodelovanje pri organizaciji kongresa Power of 
Microbes in Industry and Environment, ki bo od 28.9 do 1.10 2016 v hotelu Koralj, Krk. 
Že pred tem pa smo vabljeni na soudeležbo na Hrvaškem mikrobiološkem kongresu z 
mednarodno udeležbo, ki bo med 15. in 18. junijem 2016 v hotelu Golfer, Sveti 
Martin na Muri. Člani našega društva pa bodo že letos prisotni na kongresu Power of 
Fungi and Mycotoxins in Health and Disease med 20. in 23. septembrom v Šibeniku 
(vabljena predavateljica Irena Zdovc). Kongres se bo do 26. septembra nadaljeval s 
kongresom CESAR (Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial 
Resistance). Člane HMD smo seznanili tudi z našimi aktivnostmi na tem področju. 
Tako je HMD pripravljen sodelovati pri izvedbi naslednjega kongresa SMD. 
 

 



 
 

 

3. Pod tretjo točko smo se pogovarjali o predlaganih kandidatih za podpredsednika 
FEMS. Po daljši razpravi smo oboji načelno podprli kandidaturo makedonskega 
delegata. 

 
4. Nazadnje smo se dogovorili, da skupaj organiziramo tudi družabne dogodke. Za 

začetek bi tako zadnji vikend v avgustu (sobota 29. 8.) organizirali skupni izlet članov 
SMD in HMD na Veliko planino. Ker bi želeli čim večjo udeležbo predvidevamo dve 
možnosti vzpona. Krajša varianta s pomočjo gondole in nekoliko daljša varianta – peš 
iz Kranjskega Raka, ki bi se združili v koči na Veliki planini.  

 
Člani SMD, ki smo se udeležili sestanka menimo, da je sodelovanje med sosednjimi društvi 
zelo koristno za obe strani. 
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