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Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
Ljubljana, 15. marec 2017 

Dnevni red: 

Občni zbor DMBTS se je pričel 15.3.2017 ob 18:05.  

 

Pred začetkom občnega zbora so se prisotni z minuto molka poklonili preminulemu članu društva 

prof. dr. Miroljubu Kljajiću (1943 – 2016) ter preminuli dr. Romani Erhatič Širnik (1950 – 2017), 

ki je bila z društvom povezana pri pripravljanju razstave v Tehniškem muzeju Slovenije. 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva. 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 

3. Poročilo predsednika za leto 2016 (D. Miklavčič). 

4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2016 (S. Reberšek). 

5. Volitve organov za obdobje 2018 – 2022. 

6. Finančni načrt za leto 2017 (S. Reberšek). 

7. Program dela za leto 2017 (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:  Peter Kramar 

 Član:  Stanislav Reberšek 

 

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva. 

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda 

Na občnem zboru je bilo prisotnih 22 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 

2016 (skupaj 48 članov), katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno 

predsedstvo je zato ugotovilo, da je občni zbor sklepčen. 

Ad 3. Poročilo predsednika za leto 2016 (D. Miklavčič) 

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2016: 
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 Pomoč pri organizaciji razstave “S tehniko do zdravja” v Univerzitetnem kliničnem centru 

Ljubljana (od januarja 2016 do marca 2016). 

 Pomoč pri organizaciji razstave “S tehniko do zdravja” v Univerzitetnem kliničnem centru 

Maribor (od maja 2016 do avgusta 2016). 

 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 

(Damijan Miklavčič, 29.2.2016) 

 Poskus uveljavitve področja “Biomedicinska tehnika” kot samostojnega področja znotraj 

klasifikacije ARRS. 

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

elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (predsednik je predstavil statistične podatke o številu 

vpisanih študentov od študijskega leta 2012/2013 naprej). 

 Udeležba na generalni skupščini EAMBES (marec 2016, Bruselj). 

 Elektrotehniška in računalniška konferenca, ERK 2016 – sekcija Biomedicinska tehnika. 

 Zdravniški vestnik – sekcija Biomedicinska tehnika. 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2016. 

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2016 (S. Reberšek) 

Blagajnik DMBTS je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti) in odhodke (stroški vodenja 

računa, provizije) društva v letu 2016. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2016 je bila 

pozitivna, in sicer 365,20 EUR. Stanje na računu ob koncu leta je bilo pozitivno, in sicer 

4.209,23 EUR.  

 

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2016. 

Ad 5. Volitve organov društva za obdobje 2018 – 2022  

Občni zbor je sprejel in potrdil sklep, da se mandat izvoljenih organov prične takoj po opravljenih 

volitvah na trenutnem občnem zboru društva dne 15.3.2017 in da mandat traja do vključno 

občnega zbora društva v letu 2022. Poleg tega je občni zbor, v skladu s 16. členom statuta društva, 

sprejel in potrdil sklep, da so volitve javne. 

 

Volitve organov: 

 

1. Predsednik, podpredsednik in tajnik društva za obdobje 2017 – 2022: 

 

 Predlog za obdobje 2017 – 2022 

Predsednik Damijan Miklavčič 

Podpredsednik Zlatko Matjačić 

Tajnik Tomaž Vrtovec 
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Občni zbor je z večino glasov prisotnih članov izvolil predlaganega predsednika, 

podpredsednika in tajnika društva za obdobje 2017 – 2022. 

 

2. Člani izvršnega odbora društva za obdobje 2017 – 2022: 

 

Izvršni odbor Predlog za obdobje 2017 – 2022 

Član Maja Čemažar 

Član Franjo Pernuš 

Član Vlado Stankovski 

Član Imre Cikajlo 

Član Aleš Holobar 

Član Aleš Iglič 

Član Tomaž Jarm 

Član Borut Likar 

 

Občni zbor je z večino glasov prisotnih članov izvolil predlagane člane izvršnega odbora 

društva za obdobje 2017 – 2022. 

 

3. Člani nadzornega odbora društva za obdobje 2017 – 2022: 

 

Nadzorni odbor Predlog za obdobje 2017 – 2022 

Član Uroš Stanič 

Član Gregor Serša 

Član Drago Rudel 

 

Občni zbor je z večino glasov prisotnih članov izvolil predlagane člane nadzornega 

odbora društva za obdobje 2017 – 2022. 

 

4. Člani disciplinske komisije in namestniki disciplinske komisije društva za obdobje 2017 – 

2022: 

 

Disciplinska komisija Predlog za obdobje 2017 – 2022 

Član Boštjan Likar 

Član Orest Jarh 

Član Tatjana Zrimec 

Namestnik Tadej Kotnik 

Namestnik Peter Kramar 

Namestnik Gregor Serša 

 

Občni zbor je z večino glasov prisotnih članov izvolil predlagane člane disciplinske 

komisije in predlagane namestnike disciplinske komisije društva za obdobje 2017 – 

2022. 

Ad 6. Finančni načrt za leto 2017 (S. Reberšek) 
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Pričakovani prihodki v letu 2017 bodo iz naslova članarin za leto 2017 (816,00 EUR) ter članarin 

za leto 2016, plačanih v letu 2017 (34,00 EUR) v skupni višini 850,00 EUR. Pričakovani odhodki 

v letu 2017 so članarina mednarodni organizaciji IFMBE (180,00 EUR), stroški vodenja računa 

(110,00 EUR), bančne provizije (40,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (350,00 EUR) 

v skupni višini 680,00 EUR. Predsednik društva je podal predlog, da se v pričakovane odhodke v 

letu 2017 doda še članarina v mednarodni organizaciji EAMBES (100,00 EUR) ter stroške 

izdelave promocijskega videa o Biomedicinski tehniki (2.800,00 EUR). 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlog predsednika ter sprejel in potrdil finančni načrt za leto 

2017. 

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

Predsednik DMBTS je kot osrednje aktivnosti predvidene v letu 2017 navedel: 

 

 Nadaljnja popularizacija biomedicinske tehnike v Sloveniji preko predavanja “Dosežki 

biomedicinske tehnike v svetu in Sloveniji” na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 

v okviru predmeta “Uvod v medicino” za študente 1. letnika (predvidoma dne 27.3.2017) 

ter priprava in izdelava promocijskega videa o biomedicinski tehniki. 

 Nadaljevanje aktivnosti za sprožitev postopka za popravek prevoda v OECD klasifikaciji, 

kjer je têrmin »Medical Engineering« napačno preveden v »Zdravstveno inženirstvo«.  

 Soorganizacija Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 20167 kjer bo DMBTS 

ponovno sodelovalo pri organizaciji sekcije »Biomedicinska tehnika«.  

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

»Biomedicinska tehnika«. 

 Včlanitev društva DMBTS v mednarodno organizacijo European Alliance for Medical 

and Biological Engineering & Science (EAMBES). 

 Kandidatura za organizacijo konference European Medical and Biological Engineering 

Conference (EMBEC) leta 2020 v Sloveniji 

 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2017. 

Ad. 8. Razno 

Pod razno so člani društva podali: 

 

- Vlado Stankovski (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) je dal pobudo za pripravo 

registra članov, ki bi bili zainteresirani za sodelovanje pri različnih projektih, s poudarkom 

na interdisciplinarnosti ter prehajanju med strokami, kar je značilno za člane društva. 

- Orest Jarh (Tehniški muzej Slovenije) je dal pobudo za zbiranje informacij v povezavi s 

področjem optoelektronike, saj v Tehniškem muzeju Slovenije poteka razstava o 

optoelektroniki, laserjih in z njimi povezanimi tehnologijami.  
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Občni zbor se je zaključil ob 19:10. Sledila je zakuska. 

 

 

 

 

Priloge: 

1. Zaključni račun za leto 2016 

2. Finančni načrt za leto 2017 

 

 

 

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 2016 

   

Prihodki:   

   

Članarine za leto 2016  816,00 EUR 

Obresti na transakcijskem računu  0,36 EUR 

 Skupaj: 816,36 EUR 

   

Odhodki:   

   

Zakuska po skupščini  342,50 EUR 

Bančne provizije  5,16 EUR 

Stroški vodenja računa  103,50 EUR 

 Skupaj: 451,16 EUR 

   

 Razlika: 365,20 EUR 

   

   

Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2015  3.844,03 EUR 

Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2016  4.209,23 EUR 

   

Stanje ročne blagajne na dan 31.12.2015  0,23 EUR 

Stanje ročne blagajne na dan 31.12.2016  0,23 EUR 

   

   

 Blagajnik društva: 

 prof.  dr. Stanislav Reberšek 
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Priloga 2 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 

       

Prihodki:       

       

Članarine za leto 2017    816,00 EUR 

Članarine za leto 2016 plačane v letu 2017  34,00 EUR 

     Skupaj: 850,00 EUR 

       

Odhodki:       

       

Članarina IFMBE za leti 2016 in 2017 63,80 EUR 

Članarina EAMBES 100,00 EUR 

Bančne provizije v notranjem prometu   10,00 EUR 

Bančne provizije nakazil v tujino - dolarsko območje  30,00 EUR 

Stroški vodenja računa    110,00 EUR 

Zakuska po občnem zboru    350,00 EUR 

Izdelava promocijskega videa BMT  2.800,00 EUR 

     Skupaj: 3.580,00 EUR 

       

     Razlika: * -2.730,00 EUR 

       

Opomba:  

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

       

     Blagajnik društva: 

     prof. dr. Stanislav Reberšek 

 


