
Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
Ljubljana, 3. februar 2011  

 

 

Dnevni red: 

 

Občni zbor DMBTS se je pričel 3.2.2011 ob 18:35. Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.. 

3. Poročilo predsednika za leto 2010 (D. Miklavčič). 

 Predstavitev prenovljene spletne strani društva (T. Vrtovec). 

 Predstavitev študijske smeri Biomedicinska tehnika (F. Pernuš). 

 Predstavitev kompetenčnega centra Biomedicinska tehnika (D. Zazula). 

4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2010 (S. Reberšek). 

5. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2011 (S. Reberšek). 

6. Program dela za leto 2011 (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: Imre Cikajlo  

 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 20 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov (53) v 

letu 2010, 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 2010 (D. Miklavčič). 

 

 Predstavitev prenovljene spletne strani društva (T. Vrtovec): 

 

 V decembru 2010 je bila s strani ARNES-a brezplačno pridobljena domena 

“dmbts.si”. Po dogovoru z vodstvom  Fakultete za elektrotehniko, Univerza v 

Ljubljani (v nadaljevanju UL FE), gostuje domenski strežnik na UL FE, prav 

tako tudi spletna stran, ki je dostopna preko FTP protokola na podlagi 

uporabniškega imena in gesla (uporabniško ime in geslo hrani tajnik DMBTS). 



Vzpostavljen je bil tudi e-poštni naslov “info@dmbts.si”, pri čemer se vsa e-

pošta, poslana na ta naslov, posreduje tajniku DMBTS. 

 

 Prenovljena spletna stran DMBTS povzema barvni izgled Mednarodnega 

društva za medicinsko in biološko tehniko IFMBE. Vsebina je zasnovana 

preprosto ter vsebuje predstavitev, stike, statut društva, seznam častnih članov, 

prijavnico za članstvo ter povezave na sorodne organizacije, institucije in 

podjetja. Celotna vsebina, razen statuta društva, je dostopna tudi v angleškem 

jeziku. 

 

 

 Predstavitev študijske smeri Biomedicinska tehnika (F. Pernuš): 

 

 V šolskem letu 2012/2013 se prične izvajati 2. stopnja bolonjskega študija 

biomedicinska tehnika v sklopu študija elektrotehnike na Fakulteti za 

elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Predstavljen je bil seznam obveznih ter 

izbirnih predmetov v 1., 2. In 3. semestru študija, medtem ko je 4. semester 

študija namenjen izdelavi magistrske naloge. 

 

 

 Predstavitev kompetenčnega centra Biomedicinska tehnika (D. Zazula, zaradi njegove 

odsotnosti je predstavitev izpeljal D. Miklavčič): 

 

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologije RS je v letu 2010 na 

javnem razpisu izbralo kompetenčni center Biomedicinska tehnika (v 

nadaljevanju KC BMT). KC BMT bo deloval med 2011 in 2013, torej 3 leta, v 

tem obdobju pa bo vanj vloženih približno 9 milijonov evrov. 

 

 V KC BMT sodelujejo naslednji partnerji: Fotona d.d. (Ljubljana), Gorenje 

d.d. (Velenje), Instrumentation Technologies d.d. (Solkan), Iskra Medical 

d.o.o. (Ljubljana), OptoTek d.o.o. (Velenje), Institut Jožef Stefan (Ljubljana), 

Onkološki inštitut (Ljubljana), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

elektrotehniko in Fakulteta za strojništvo (Ljubljana), Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Maribor), 

Univerzitetni klinični center (Ljubljana) ter Univerzitetni rehabilitacijski 

inštitut RS – Soča (Ljubljana). Vodenje KC BMT opravlja Zavod LAHA - 

Akademija za laserje in zdravje (Ljubljana). 

 

 KC BMT je dokaz, da industrija na področju biomedicinske tehnike v 

Sloveniji obstaja. KC BMT je priložnost, da se na področju biomedicinske 

tehnike razvijejo novi produkti ter ustvarijo nova delovna mesta. 

 

 

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2010: 

 

 V letu 2010 je bila opravljena akreditacija študijskega programa Biomedicinska tehnika 

na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. 

 

 Razstava “Biomedicinska tehnika” v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri 

je bila sicer načrtovana za leto 2010, vendar je bila prestavljena na leto 2012. Razstava je 



bila uvrščena v program Tehniškega muzeja Slovenije kot osrednji dogodek v letu 2012. 

Letnica sovpada z začetkom izvajanja študija Biomedicinske tehnike na Fakulteti za 

elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. 

 

 V letu 2010 je bila prenovljena spletna stran DMBTS. 

 

 Društvo je kot vsako leto tudi v letu 2010 sodelovalo pri organizaciji Elektrotehniške in 

računalniške konference (ERK). 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2010. 

 

 

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2010 (S. Reberšek). 

  

Blagajnik DMBTS je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti vezanih sredstev) in odhodke 

(članarina mednarodni organizaciji IFMBE, stroški vodenja računa) društva v letu 2010. Razlika 

med prihodki in odhodki društva v letu 2010 je bila pozitivna, in sicer 602,81 EUR, stanje na 

računu ob koncu leta pa 1.328,15 EUR. V lanskem letu se je vezalo sredstva v višini 

7.043,86 EUR, obresti vezanih sredstev pa so znašale 260,59 EUR in so prikazane med prihodki 

društva.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2010. 

  

 

Ad 5. Tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2011 (S. Reberšek). 

 

Pričakovani prihodki v letu 2011 so iz naslova članarin (1.000,00 EUR) ter obresti iz vezanih 

sredstev (200,00 EUR) v skupni višini 1.200,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2010 so 

članarina mednarodni organizaciji IFMBE (80,00 EUR), stroški vodenja računa (100,00 EUR), 

bančne provizije in tiskovine (20,00 EUR), stroški načrtovane razstave “Biomedicinska tehnika” 

(2.500,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (110,00 EUR) v skupni višini 

2.810,00 EUR. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil tekoče finančno poslovanje in finančni načrt za leto 2011. 

 

 

 

 

Ad 6. Program dela za leto 2011 (D. Miklavčič).  

 

Predsednik DMBTS je kot osrednje aktivnosti v letu 2011 navedel: 

 

 priprave na razstavo “Biomedicinska tehnika” v sodelovanju s Tehniškim muzejem 

Slovenije v Bistri leta 2012,  

 

 priprave programa 1. stopnje bolonjskega študija biomedicinske tehnike, 

 

 sodelovanje pri organizaciji Elektrotehniške in računalniške konference (ERK) v sekciji 

biomedicinska tehnika. 

 



Poleg tega je predsednik DMBTS prisotne pozval k sodelovanju na: 

 

 konferenci “European IFMBE MBEC”, ki bo septembra 2011 v Budimpešti na 

Madžarskem, 

 

 konferenci “15. Nordic – Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical 

Physics – NBC15 ”,  ki bo junija 2011 v Aalborgu na Danskem. 

 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2011. 

 

 

Ad. 7. Razno 

 

Blagajnik DMBTS S. Reberšek je opozoril, da nekateri člani v letu 2010 niso plačali članarine, za 

kar bo sledil opomin. Poleg tega je predlagal, da se na spletni strani društva objavi prijavnica 

poleg v obliki PDF dokumenta tudi v obliki Word dokumenta. 

 

Član DMBTS Vlado Stankovski je na kratko predstavil sistem za porazdeljeno računanje “grid” 

na Fakulteti za strojništvo, Univerza v Ljubljani, ter hkrati pozval prisotne, da se je mogoče 

vključiti v ta sistem. 

  

 

 

 

Občni zbor se je zaključil ob 19:45.  Sledila je zakuska. 

 

 

 

Priloge: 

1. Zaključni račun za leto 2010 

2. Finančni načrt za leto 2011 

 

 

 

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec 

 

 

 

 

 

Predsednik DMBTS:       Tajnik DMBTS: 

 

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



Priloga 1 

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2010 

    

    

    Prihodki: 

   

    Članarine (iz leta 2009 - plačane v letu 2010) 

  

17,00 € 

Članarine za leto 2010 

  

612,00 € 

Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu 

  

0,99 € 

Obresti vezanih sredstev - depozitov 

  

260,59 € 

  

Skupaj: 890,58 € 

    Odhodki: 

   

    Članarina IFMBE 

  

77,55 € 

Zakuska po občnem zboru 

  

98,50 € 

Bančne provizije v notranjem prometu 

  

4,40 € 

Bančne provizije nakazil v tujino - dolarsko območje 

  

10,43 € 

Stroški vodenja računa 

  

96,89 € 

  
Skupaj: 287,77 € 

    

  
Razlika: 602,81 € 

    

Stanje TR 31.12.2009 

  
457,66 € 

    Stanje TR 31.12.2010 

  
1.328,15 € 

    Vezana sredstva na dan 31.12.2010 

  
7.043,86 € 

    Skupno stanje sredstev društva 

  
8.372,01 € 

    Stanje RB 31.12.2009 

  
0,23 € 

    Stanje RB 31.12.2010 

  
0,23 € 

    

    

    

    

    

 Blagajnik DMBTS: 

 

    

 

prof. dr. Stanislav Reberšek 

 



Priloga 2 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 

        

        

        Prihodki: 

   

        Članarine za leto 2011 

  

1.000,00 € 

Obresti 

  

200,00 € 

      

Skupaj: 1.200,00 € 

        Odhodki: 

   

        Članarina IFMBE 

  

80,00 € 

Bančni stroški - provizije 

  

10,00 € 

Obrazci, poštnina, položnice, takse 

  

10,00 € 

Stroški vodenja računa 

  

100,00 € 

Stroški priprave razstave: Srčni vzpodbujevalniki in BMT 

  

2.500,00 € 

Zakuska po občnem zboru 

  

110,00 € 

      

Skupaj: 2.810,00 € 

        

      

Razlika: -1.610,00 € 

        

        

        

        

        

        

        

        

     

Blagajnik DMBTS: 

        

     

prof. dr. Stanislav Reberšek 

 


