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Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
Ljubljana, 10. marec 2016 

Dnevni red: 

Občni zbor DMBTS se je pričel 10.3.2016 ob 18:10. Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva. 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 

3. Kratka predstavitev knjige »Biomedicinska tehnika v Sloveniji: s tehniko do zdravja« 

(D. Miklavčič) 

4. Poročilo predsednika za leto 2015 (D. Miklavčič). 

5. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2015 (S. Reberšek). 

6. Finančni načrt za leto 2016 (S. Reberšek). 

7. Program dela za leto 2016 (D. Miklavčič). 

8. Razno. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red. 

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva 

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva: 

 

 Predsednik: Tomaž Vrtovec 

 Član:  Stanislav Reberšek 

 Član:  Maja Čemažar 

 

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 v letu 

2015, katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato 

ugotovilo, da je občni zbor sklepčen. 

Ad 3. Kratka predstavitev knjige »Biomedicinska tehnika v Sloveniji: s tehniko do zdravja«  

 (D. Miklavčič) 

Predsednik društva Damijan Miklavčič je pripravil kratko predstavitev knjige »Biomedicinska 

tehnika v Sloveniji: s tehniko do zdravja«, ki je izšla leta 2015 ter pri kateri je društvo aktivno 

sodelovalo. V njej je predstavljena zgodovina in trenutno stanje biomedicinske tehnike v Sloveniji, 

razstava »S tehniko do zdravja« v Tehniškem muzeju Slovenije, pričevanja posameznikov ter 

eksponati, ki so bili razstavljeni v muzeju. 
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Ad 4. Poročilo predsednika za leto 2015 (D. Miklavčič) 

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2015: 

 

 Izdaja knjige »Biomedicinska tehnika v Sloveniji: s tehniko do zdravja«, v povezavi s 

katero je bila predstavitev na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti dne 3.9.2015. 

Odmevi in recenzije na izid knjige so bili predstavljeni v časopisu »Delo« ter reviji 

»Življenje in tehnika«. 

 Sodelovanje na Elektrotehniški in računalniški konferenci – ERK 2015, ki je potekala dne 

22.9.2015 v Portorožu in na katerem je DMBTS sodelovalo pri organizaciji sekcije 

»Biomedicinska tehnika« (sekcija je sicer vsebovala šest prispevkov). 

 Uveljavitev študija Biomedicinske tehnike (2. bolonjska stopnja) na Fakulteti za 

elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2015. 

Ad 5. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2015 (S. Reberšek) 

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

(stroški vodenja računa, provizije) društva v letu 2015. Razlika med prihodki in odhodki društva v 

letu 2015 je bila negativna, in sicer -6.373,33 EUR, kar je posledica stroškov tiskanja knjige 

»Biomedicinska tehnika v Sloveniji: s tehniko do zdravja«. Stanje na računu ob koncu leta je bilo 

pozitivno, in sicer 3.844,03 EUR, kar je enako stanju sredstev društva dne 31.12.2015.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2015. 

Ad 6. Finančni načrt za leto 2016 (S. Reberšek) 

Pričakovani prihodki v letu 2016 so iz naslova članarin (816,00 EUR) ter obresti pozitivnega stanja 

na transakcijskem računu  (1,00 EUR) v skupni višini 817,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 

2016 so stroški tiskanja oz. ponatisa kataloga o razstavi »S tehniko do zdravja« (480,00 EUR), 

članarina mednarodni organizaciji IFMBE (63,80 EUR), stroški vodenja računa (110,00 EUR), 

bančne provizije (25,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (350,00 EUR) v skupni višini 

1.028,80 EUR. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2016. 

Ad 7. Program dela za leto 2016 (D. Miklavčič) 

Predsednik DMBTS je kot osrednje aktivnosti predvidene v letu 2016 navedel: 

 

 Gostovanje/postavitev razstave: “S tehniko do zdravja”, in sicer bo uspešna razstava iz 

Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri iz leta 2013 in 2014 (skupno 62.551 obiskovalcev) 

gostovala še na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (18.1.2016 – 18.3.2016) ter 

Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (otvoritev v maju 2016), dogovarjajo pa se tudi 
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za njeno postavitev v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. V povezavi z razstavo bomo tudi 

ponatisnili katalog. 

 Predavanje »Največji dosežki biomedicinske tehnike v svetu in Sloveniji« na Medicinski 

fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru predmeta »Uvod v medicino« za študente 1. letnika, 

ki je potekalo 29.2.2016.. 

 Sprožitev postopka za popravek prevoda v OECD klasifikaciji, kjer je têrmin »Medical 

Engineering« napačno preveden v »Zdravstveno inženirstvo«.  

 Soorganizacija Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2016, kjer bo DMBTS 

ponovno sodelovalo pri organizaciji sekcije »Biomedicinska tehnika«.  

 Sodelovanje članov pri prispevkih v reviji »Zdravniški vestnik« v sklopu področja 

»Biomedicinska tehnika«. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2016. 

Ad. 8. Razno 

Pod razno so člani društva podali: 

 

- Orest Jarh (Tehniški muzej Slovenije) je omenil, da v Tehniškem muzeju Slovenije 

načrtujejo raziskavo o laserjih in z njimi povezanimi tehnologijami. V povezavi s tem je 

pozval člane, ki imajo izkušnje s tega področja, da prispevajo k raziskavam. 

- Damijan Miklavčič je omenil, da je Katedra za biomedicinsko tehniko Fakultete za 

elektrotehniko pričela z aktivnostjo izločevanja področja »biomedicinske tehnike« iz 

širšega področja »sistemi in kibernetika« v šifrantu Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost (ARRS).  

 

 

Občni zbor se je zaključil ob 18:45. Sledila je zakuska. 

 

 

Priloge: 

1. Zaključni račun za leto 2015 

2. Finančni načrt za leto 2016 

 

 

Zapisnik pripravil:  

Tomaž Vrtovec 

 

 

 

 

 

 

Predsednik DMBTS:       Tajnik DMBTS: 

 

prof. dr. Damijan Miklavčič      izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec 
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Priloga 1 

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2015 

   
Prihodki:   

   

Članarine za leto 2015  306,00 EUR 

Obresti depozita do 8.10.2015  36,76 EUR 

Obresti depozita za obdobje 8.10. 2015do 9.10 2015  0,10 EUR  

Obresti na transakcijskem računu  0,29 EUR 

 Skupaj: 343,15 EUR 

   

Odhodki:   

   

Članarina IFMBE  63,80 EUR 

Zakuska po skupščini  324,30 EUR 

Bančne provizije  11,52 EUR 

Stroški vodenja računa  94,86 EUR 

Stroški tiskanja knjige  6.222,00 EUR 

 Skupaj: 6.716,48 EUR 

   

 Razlika: -6.373,33 EUR 

   

   

Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2014  6.716,41 EUR 

Vezana sredstva za čas do dne 8.10.2015  3.500,95 EUR 

Skupno stanje sredstev na dan 31.12.2014  10.217,36 EUR 

   

Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2015  3.844,03 EUR 

   

Stanje ročne blagajne na dan 31.12.2014  0,23 EUR 

Stanje ročne blagajne na dan 31.12.2015  0,23 EUR 

   

   

 Blagajnik društva: 

 prof.  dr. Stanislav Reberšek 
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Priloga 2 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 

       

Prihodki:       

       

Članarine za leto 2016    595,00 EUR 

Članarine za leto 2015 plačane v letu 2016  221,00 EUR 

Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu  1,00 EUR 

     Skupaj: 817,00 EUR 

       

Odhodki:       

       

Stroški tiskanja kataloga – ponatis  480,00 EUR 

Članarina IFMBE     63,80 EUR 

Bančne provizije v notranjem prometu   10,00 EUR 

Bančne provizije nakazil v tujino - dolarsko območje  15,00 EUR 

Stroški vodenja računa    110,00 EUR 

Zakuska po občnem zboru    350,00 EUR 

     Skupaj: 1.028,80 EUR 

       

     Razlika: * -211,80 EUR 

       
Opomba:  

* Razlika med prihodki in odhodki se krije s transakcijskega računa društva. 

       

     Blagajnik društva: 

     prof. dr. Stanislav Reberšek 

 


