
Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
v Ljubljani, dne 5. februarja 2009  

 

 

Dnevni red: 

 

Občni zbor DMBTS se je pričel 5.2.2009 ob 18:15. 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 2008 (S. Reberšek). 

4. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2009 (S. Reberšek). 

5. Poročilo predsednika in predstavitev poslovnega poročila za leto 2008 (D. Miklavčič). 

6. Program dela za leto 2009 (D. Miklavčič). 

7. Razno. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red. 

 

 

 

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva. 

 

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva: 

 

 Predsednik: Tomaž Jarm  

 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 18 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 

2008, 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 2008 (S. Reberšek). 

  

Blagajnik je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti pozitivnega stanja) in odhodke 

(tiskovine, bančne provizije, stroški vodenja računa) društva. Razlika med prihodki in odhodki 

društva v letu 2008 je bila pozitivna, in sicer 909,95 EUR, stanje na računu ob koncu leta pa 

1.483,20 EUR. V lanskem letu se je vezalo sredstva v višini 5.115,02 EUR, obresti vezanih 

sredstev pa so znašale 115,02 EUR in so prikazane med prihodki društva. Občni zbor je sprejel in 

potrdil zaključni račun za leto 2008. 

  

 



Ad 4. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2009 (S. Reberšek). 

 

Pričakovani prihodki v letu 2009 so iz naslova članarin (1.000,00 EUR) ter obresti iz vezanih 

sredstev (120,00 EUR). Pričakovani odhodki v letu 2009 so stroški vodenja računa (110,00 EUR), 

bančne provizije (30,00 EUR), tiskovine (10,00 EUR), članarina mednarodni organizaciji IFMBE 

(dvojno plačilo, za leto 2008 in za tekoče leto 2009: 240,00 EUR), sklad za vzpodbudo mladim 

strokovnjakom (250,00 EUR), prenova spletne strani DMBTS (200,00 EUR) ter stroški zakuske 

po občnem zboru (150,00 EUR). Občni zbor je sprejel in potrdil tekoče finančno poslovanje in 

finančni načrt za leto 2009. 

 

 

Ad 5. Poročilo predsednika in predstavitev poslovnega poročila za leto 2008 (D. Miklavčič). 

 

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2008, in sicer je le-ta obsegala 

soorganizacijo 17. elektrotehniške in računalniške konference (ERK 2008) v Portorožu, 

sodelovanje pri prenovi študijskih programov po 2. bolonjski stopnji v okviru Katedre za 

biomedicinsko tehniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE ULJ), sodelovanje 

pri pripravi predloga evropskega projekta Tempus ter sodelovanje na poslovni konferenci 

gospodarske zbornice v okviru tehnološke platforme I-TechMed. 

 

Na pobudo tehnološke platforme I-TechMed ter prof dr. D. Zazule iz Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI UMB) je bil organiziran sestanek s 

predstavniki podjetij iz področja biomedicinske tehnike (Gorenje, Instrumentation Technologies, 

Fotona, Iskra Medical, Iskratel Electronics,…) ter predstavniki FE ULJ, FERI UMB in Inštituta 

Republike Slovenije za rehabilitacijo (IR-RS), kjer so udeleženci razpravljali o možnosti 

ustanovitve centra odličnosti na področju biomedicinske tehnike.  

 

V letu 2008 je Mednarodna organizacija za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE) pozvala 

DMBTS k predstavitvi društva v obliki kratkega poročila v angleškem in slovenskem jeziku. 

Poročilo je bilo oddano in bo objavljeno v posebni knjigi ob 50. obletnici delovanja IFMBE, 

predvidoma na kongresu WC 2009 v Münchnu septembra 2009.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika in predstavitev poslovnega poročila za leto 

2008. 

 

 

Ad 6. Program dela za leto 2009 (D. Miklavčič).  

 

Predlagani program dela DMBTS za leto 2009 obsega, kot vsako leto tudi letos sodelovanje pri 

organizaciji Elektrotehniške in računalniške konference (ERK), poleg tega je predsednik DMBTS 

dal pobudo članom za sodelovanje pri ustanovitvi centra odličnosti na področju biomedicinske 

tehnike ter za sodelovanje na svetovnem kongresu biomedicisnke tehnike in medicinske fizike 

(www.WC2009.org). Predsednik DMBTS je omenil tudi problematiko prenove spletne strani 

DMBTS, ki je bila načrtovana za leto 2008. Prenova spletne strani ni bila izpeljana in je zato 

prestavljena v tekoče leto 2009. Na lanskem občnem zboru je D. Križaj predlagal izvajanje 

poljudnih predavanj, vendar le-ta kljub začetnim dogovorom v letu 2008 niso bila izpeljana in so 

zato odložena za nedoločen čas.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2009. 

 



 

Ad. 7. Razno 

 

M. Mihelin je omenil problematiko, da DMBTS deluje predvsem v akademskih krogih, medtem 

ko uveljavitev biomedicinskih inženirjev v kliničnem okolju (bolnišnicah) ni pretirano uspešna. K 

takemu stanju naj bi bistveno prispeval tudi nov zakon, ki je nemedicinsko izobražene kadre v 

bolnišnicah kategoriziral med “pomožno” osebje. Ker za delo v nespodbujajočih razmerah ne bo 

interesa, grozi odhajanje inženirjev iz kliničnega okolja. M. Mihelin je zato pozval, da bi DMBTS 

izkazalo podporo pri zastopanju interesov biomedicinskih inženirjev pri ustreznih sindikatih, ki 

bodo predlagali pripombe k zakonu. D. Miklavčič je kot predsednik DMBTS zagotovil podporo 

društva pri zastopanju omenjenih interesov. 

 

D. Miklavčič je omenil, da je revija “Zdravstveni vestnik” od 1.1.2009 indeksirana v bazi SCI 

Expanded ter da obstaja ideja o objavljanju prispevkov na temo novih tehnologij v medicini s 

strani inženirjev na področju biomedicinske tehnike. 

 

 

Občni zbor se je zaključil ob 19:00.  

Sledila je zakuska. 

 

 

 

Priloge: 

1. Zaključni račun za leto 2008 

2. Finančni načrt za leto 2009 

 

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec 

 

 

 

 

 

Predsednik DMBTS:       Tajnik DMBTS: 

 

prof. dr. Damijan Miklavčič      as. dr. Tomaž Vrtovec 



Priloga 1 

 

                                       ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2008 
      

      

      

Prihodki:      

      

Članarine (iz leta 2007 - plačane v letu 2008)     187,00 € 

Članarine za leto 2008     901,00 € 

Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu     4,39 € 

Obresti vezanih sredstev     115,02 € 

    Skupaj: 1.207,41 € 

      

Izdatki:      

      

Tiskovine/takse     8,62 € 

Zakuska po skupščini     180,50 € 

Bančne provizije     4,60 € 

Stroški vodenja računa     103,74 € 

    Skupaj: 297,46 € 

      

    Razlika: 909,95 € 

Stanje TR  31. 12. 2007     5.679,65 € 

      

Stanje TR  31. 12. 2008     1.483,20 € 

      

Vezana sredstva na dan  31. 12. 2008     5.115,02 € 

      

Skupno stanje sredstev na bančnem računu     6.598,22 € 

      

Stanje RB  31. 12. 2007     8,85 € 

      

Stanje RB  31. 12. 2008     0,23 € 

      

      

Opomba: Tiskovine oz. takse so bile krite iz ročne blagajne.    

      

      

    Blagajnik društva: 

      

    prof. dr. Stanislav Reberšek 

 



Priloga 2 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009 

        

        

        

Prihodki:        

        

Članarine za leto 2009    1.000,00 € 

Obresti       120,00 € 

      Skupaj: 1.120,00 € 

        

Izdatki:        

        

Članarina IFMBE      240,00 € 

Bančni stroški - provizije     30,00 € 

Obrazci, poštnina, položnice, takse   10,00 € 

Stroški vodenja računa     110,00 € 

Sklad za vzpodbudo mladim strokovnjakom    250,00 € 

Prenova spletne strani društva     200,00 € 

Zakuska po občnem zboru     150,00 € 

      Skupaj: 990,00 € 

        

      Razlika: 130,00 € 

        

        

        

        

        

        

        

        

      Blagajnik društva: 

        

      prof. dr. Stanislav Reberšek 

 


