
Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
v Ljubljani, dne 28. januarja 2010  

 

 

Dnevni red: 

 

Občni zbor DMBTS se je pričel 28.1.2010 ob 18:15. Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.. 

3. Poročilo predsednika za leto 2009 (D. Miklavčič). 

4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2009 (S. Reberšek). 

5. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2010 (S. Reberšek). 

6. Program dela za leto 2010 (D. Miklavčič). 

Razstava v tehničnem muzeju: 

 srčni vzpodbujevalnik – 50 let od prve implantacije 

 funkcionalna električna stimulacija (FES) in biomedicinska tehnika v Sloveniji 

7. 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 17 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 

2009, katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato 

sprejelo sklep, da je občni zbor sklepčen. 

 

 

Ad 3. Poročilo predsednika za leto 2009 (D. Miklavčič). 

 

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2009: 

 

 Že v letu 2008 je Mednarodna organizacija za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE) 

pozvala društvo k predstavitvi v obliki kratkega poročila v angleškem in slovenskem 

jeziku. Poročilo je bilo oddano in bo objavljeno v posebni knjigi ob 50. obletnici 

delovanja IFMBE. Knjiga žal še ni bila natisnjena. 



 

 Več članov društva se je udeležilo kongresa WC 2009 v Münchnu septembra 2009. 

Predsednik društva se je udeležil generalne skupščine IFMBE, na kateri je bil za 

predsednika v naslednjem mandatu izvoljen prof. dr. Ratko Magjarević iz Zagreba. 

 

 Društvo je kot vsako leto tudi v letu 2009 sodelovalo pri organizaciji Elektrotehniške in 

računalniške konference (ERK). 

 

 Člani društva so vložili veliko energije v pripravo vloge za Center odličnosti 

Biomedicinska tehnika, ki pa žal ni bila uspešna.  

 

 Prenova spletne strani DMBTS ni bila izpeljana niti v lanskem letu in je zato prestavljena 

v tekoče leto 2010.  

 

 Na pobudo Marjana Mihelina je društvo izkazalo podporo pri zastopanju interesov 

biomedicinskih inženirjev pri sindikatu Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana. 

 

 Revija “Zdravniški vestnik”, ki je od 1.1.2008 indeksirana v bazi SCI Expanded, je v 

lanskem letu doživela temeljito prenovo. Na povabilo glavne urednice prof. dr. Saše 

Markovič je predsednik društva postal eden od urednikov revije. V reviji so že izšli prvi 

članki s področja biomedicinske tehnike. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2009. 

 

 

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2009 (S. Reberšek). 

  

Blagajnik je predstavil glavne prihodke (članarine) in odhodke (članarina mednarodni organizaciji 

IFMBE, stroški vodenja računa) društva v letu 2009. Razlika med prihodki in odhodki društva v 

letu 2009 je bila pozitivna, in sicer 976,96 EUR, stanje na računu ob koncu leta pa 457,66 EUR. V 

lanskem letu se je vezalo sredstva v višini 7.311,54 EUR, obresti vezanih sredstev pa so znašale 

9,82 EUR in so prikazane med prihodki društva.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2009. 

  

 

Ad 5. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2010 (S. Reberšek). 

 

Pričakovani prihodki v letu 2010 so iz naslova članarin (1.000,00 EUR) ter obresti iz vezanih 

sredstev (120,00 EUR). Pričakovani odhodki v letu 2010 so članarina mednarodni organizaciji 

IFMBE (100,00 EUR), stroški vodenja računa (110,00 EUR), bančne provizije in tiskovin 

(20,00 EUR), stroški načrtovane razstave “Biomedicinska tehnika” (2.500,00 EUR), prenova 

spletne strani DMBTS (150,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (150,00 EUR).  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2010. 

 

 

 

 

 



Ad 6. Program dela za leto 2010 (D. Miklavčič).  

 

Osrednji dogodek v letu 2010 naj bi bil priprava razstave Biomedicisnka tehnika” v sodelovanju s 

Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri. Postavili naj bi razstavo “Što to tamo kuca” avtorjev 

Ratka Magjarevića in Božice Škulj iz Zagreba. Ponovno bi postavili razstavo o funkcionalni 

električni stimulaciji (FES) in v publikaciji predstavili tudi dosedanje delo društva ter dosežkov 

njegovih članov. Omenjeno razstavo bi izkoristili za promocijo študija Biomedicinske tehnike – 

univerzitetnega programa 2. stopnje na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, ki bo predvidoma 

akreditiran letos. Predsednik društva je pozval vse prisotne k sodelovanju pri razstavi. 

 

Predsednik društva je omenil, da bo v letu 2010 znova potekala tudi konferenca Medicon, tokrat v 

Grčiji. Zaključil je z dejstvom,  da je nujno potrebna prenova spletnih strani društva, ki tudi v letu 

2009 ni bila izpeljana in je zato prestavljena v tekoče leto 2010.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2010. 

 

 

Ad. 7. Razno 

 

Občni zbor se je zaključil ob 19:00.  

Sledila je zakuska. 

 

 

 

 

Priloge: 

1. Zaključni račun za leto 2009 

2. Finančni načrt za leto 2010 

 

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec 

 

 

 

 

 

Predsednik DMBTS:       Tajnik DMBTS: 

 

prof. dr. Damijan Miklavčič      doc. dr. Tomaž Vrtovec 



Priloga 1 

 

                                       ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2009 
      

      

      

Prihodki:      

      

Članarine (iz leta 2008 - plačane v letu 2009)     119,00 € 

Članarine za leto 2009     1.360,00 € 

Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu     2,12 € 

Obresti vezanih sredstev     9,82 € 

    Skupaj: 1.490,94 € 

      

Izdatki:      

      

Članarina IFMBE     295,89 € 

Zakuska po občnem zboru     106,00 € 

Bančne provizije     6,10 € 

Stroški vodenja računa     105,99 € 

    Skupaj: 513,89 € 

      

    Razlika: 976,96 € 

      

Stanje TR  31. 12. 2008     1.483,20 € 

      

Stanje TR  31. 12. 2009     457,66 € 

      

Vezana sredstva na dan  31. 12. 2009     7.311,54 € 

      

Skupno stanje sredstev na bančnem računu     7.769,20 € 

      

Stanje RB  31. 12. 2008     0,23 € 

      

Stanje RB  31. 12. 2009     0,23 € 

      

      

      

      

    Blagajnik društva: 

      

    prof. dr. Stanislav Reberšek 

 



Priloga 2 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010 

        

        

        

Prihodki:        

        

Članarine za leto 2010    1.000,00 € 

Obresti       120,00 € 

      Skupaj: 1.120,00 € 

        

Izdatki:        

        

Članarina IFMBE      100,00 € 

Prenova spletne strani društva     150,00 € 

Bančni stroški - provizije     10,00 € 

Obrazci, poštnina, položnice, takse   10,00 € 

Stroški vodenja računa     110,00 € 

Stroški razstave: Srčni vzpodbujevalniki in BMT   2.500,00 € 

Zakuska po občnem zboru     150,00 € 

      Skupaj: 3.030,00 € 

        

      Razlika: -1.910,00 € 

        

        

        

        

        

        

        

        

      Blagajnik društva: 

        

      prof. dr. Stanislav Reberšek 

 


