
Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
v Ljubljani, dne 20. marca 2008  

 

 

Dnevni red: 

 

Občni zbor DMBTS se je pričel 20.3.2008 ob 18:05. Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva. 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.. 

3. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2007 (S. Reberšek). 

4. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2008 (S. Reberšek). 

5. Poročilo predsednika in predstavitev poslovnega poročila za leto 2007 (D. Miklavčič). 

6. Program dela za leto 2008 (D. Miklavčič). 

7. Predlaganje kandidatov in volitve organov društva. 

8. Razno. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red. 

 

 

 

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva. 

 

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva: 

 

 Predsednik: Zlatko Matjačić  

 Član:  Stanislav Reberšek 

 Zapisnikar: Tomaž Vrtovec 

 

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva. 

 

 

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 

 

Na občnem zboru je bilo prisotnih 25 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 

2007, katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato 

sprejelo sklep, da je občni zbor sklepčen. 

 

 

Ad 3. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2007 (S. Reberšek). 

  

Blagajnik je predstavil glavne prihodke (članarine) in odhodke (tiskanje kataloga) DMBTS. 

Opozoril je na dejstvo, da v lanskem letu ni bila plačana članarina mednarodni organizaciji 

IFMBE. Razlika med prihodki in odhodki DMBTS v letu 2007 je bila negativna, in sicer 616,56€, 

stanje na računu ob koncu leta pa 5.679,65€. Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za 

leto 2007. 

  

 



Ad 4. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2008 (S. Reberšek). 

 

Pričakovani prihodki v letu 2008 so iz naslova članarin (1000,00€). Pričakovani odhodki v letu 

2008 so stroški vodenja računa, članarina mednarodni organizaciji IFMBE (dvojno plačilo, za leto 

2007 in tekoče leto 2008: 240,00€), nagrada najboljšemu diplomantu (250,00€), prenova spletne 

strani DMBTS (200,00€ ter stroški zakuske (150,00€). Občni zbor je sprejel in potrdil tekoče 

finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2008. Blagajnik DMBTS je predlagal, da se 80% 

sredstev na računu veže v banki. Občni zbor je predlog sprejel in potrdil. 

 

 

Ad 5. Poročilo predsednika in predstavitev poslovnega poročila za leto 2007 (D. Miklavčič). 

 

Predsednik DMBTS je poudaril, da je bila aktivnost društva in članov v letu 2007 popolnoma 

usmerjena v organizacijo in izpeljavo konference MEDICON 2007 v sodelovanju s Fakulteto za 

elektrotehniko v Ljubljani in ostalimi sodelujočimi inštituti. Organizacija je bila z izpeljavo 

konference zaključena v juniju 2007 in se je poslovno izkazala v minimalnem presežku prihodkov 

glede na odhodke ob dejstvu, da je bilo finančno poslovanje konference speljano preko Fakultete 

za elektrotehniko. Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika in predstavitev poslovnega 

poročila za leto 2007. 

 

 

Ad 6. Program dela za leto 2008 (D. Miklavčič).  

 

Predlagani program dela DMBTS za leto 2008 obsega soorganizacijo Elektrotehniške in 

računalniške konference (ERK), aktivno podporo članov področju biomedicinske tehnike pri 

Bolonjski prenovi študijskih programov ter prenovo spletnih strani DMBTS. Občni zbor je sprejel 

in potrdil program dela za leto 2008. 

 

 

Ad 7. Predlaganje kandidatov in volitve organov društva. 

 

Predlagani so bili naslednji kandidati za organe DMBTS za obdobje 2008-2012: 

 

 Predsednik:    Damijan Miklavčič 

 Namestnik predsednika:  Zlatko Matjačić 

 Tajnik:     Tomaž Vrtovec 

 Blagajnik:    Stanislav Reberšek 

 Izvršni odbor (8 članov):  Maja Čemažar 

      Franjo Pernuš 

      Vlado Stankovski 

      Imre Cikajlo 

      Dejan Križaj 

      Aleš Iglič 

      Tomaž Jarm 

      Borut Likar 

 Nadzorni odbor (3 člani):  Tadej Bajd 

      Drago Rudel 

      Marjan Mihelin 

 Disciplinska komisija (3 člani): Ruža Ačimovič-Janežič 



      Gregor Serša 

      Rajko Turk 

 Namestniki disciplinske komisije: Maša Kandušer 

      Peter Kramar 

      Nada Lavrač 

 

Na predlog kandidatov za organe društva ni bilo nobenega nasprotovanja. Občni zbor je sprejel in 

potrdil organe društva za obdobje 2008-2012. 

 

 

Ad. 8. Razno 

 

S. Reberšek je opozoril, da pri plačilu članarine nastajajo težave zaradi neobstoja formalne izjave 

o članstvu v DMBTS. Člani, ki te formalnosti nimajo urejene, bodo po pošti prejeli prijavnico s 

prošnjo, da jo izpolnejo in podpisano vrnejo na sedež društva. 

 

D. Križaj je predlagal promoviranje društva v obliki poljudnih predavanj, kjer bi člani DMBTS 

predstavili svoje delo. Na pobudo predsednika DMBTS, da D. Križaj prevzame funkcijo 

koordinatorja predlaganih poljudnih predavanj, ni bilo dokončnega odziva ali sklepa. D. Križaj je 

predlagal tudi združitev opisov raziskav, ki so zanimive za industrijo oz. za trženje in izhajajo iz 

različnih laboratorijev oz. oddelkov, na enem mestu, in sicer na spletnih straneh DMTBS. Predlog 

je bil odložen na čas izvedbe same prenove spletnih strani. 

 

D. Miklavčič je pozval vse člane DMBTS, ki imajo oblikovano določeno idejo in interes za 

realizacijo le-te, naj pri morebitni realizaciji ideje pričakujejo podporo DMBTS. Promocija 

DMBTS naj bi potekala v okviru sodelovanja na ERK ter s prenovljenimi spletnimi stranmi. 

 

U. Stanič je omenil Platformo za inovativne in podporne tehnologije v medicini (I-TEHMED), ki 

združuje ljudi in podjetja s področja tehnologij v medicini in jim omogoča lažjo komunikacijo in 

obveščanje o raziskovalnih dejavnostih. Poudaril je tudi, da bi bili člani platforme zainteresirani 

za sodelovanje z DMBTS in obratno. 

 

 

Občni zbor se je zaključil ob 18:45.  

Sledila je zakuska. 

 

 

Priloge: 

- Zaključni račun za leto 2007 

- Finančni načrt za leto 2008 

 

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec 

 

 

 

Predsednik DMBTS:       Tajnik DMBTS: 

 

Prof. dr. Damijan Miklavčič      As. dr. Tomaž Vrtovec 


