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Zapisnik z občnega zbora 

Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 
Ljubljana, 10. marec 2020 

Dnevni red: 

Občni zbor DMBTS se je pričel 10.3.2020 ob 18:05 v Diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko 

Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.  

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva. 

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda. 

3. Poročilo predsednika za leto 2019. 

4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2019. 

5. Finančni načrt za leto 2020. 

6. Program dela za leto 2020. 

7. EMBEC2020, Student Awards 

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:  Tomaž Jarm 

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva. 

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda 

Na občnem zboru je bilo prisotnih 16 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 

2019 (skupaj 29 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 2019 

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) je poročal o aktivnostih društva in članov v letu 2019: 

 

 Priprave na organizacijo konference 8th European Medical and Biological Engineering 

Conference (EMBEC), ki bo od 14. do 18. junija 2020 v Portorožu (www.embec2020.org). 

Doslej je bilo prejetih je bilo 299 prispevkov (140 člankov in 159 kratkih povzetkov). 

 Organizacija dveh sekcij “Biomedicinska tehnika” na Elektrotehniški in računalniški 

konferenci ERK 2019 (11 prispevkov, vodji sekcij Matej Kranjc in Damijan Miklavčič) ter 

plenarnega predavanja Ravindre P. Joshi-ja (Texas TU, ZDA) z naslovom “Pulsed Power 

Applications to Biomedical Engineering: Background and Possibilities Probed Through 

Model Based Simulations”  na ERK 2019 

http://www.embec2020.org/
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 Izvajanje programa študija Biomedicinske tehnike (2. bolonjska stopnja) na Fakulteti za 

elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (statistični podatki o številu vpisanih študentov od 

študijskega leta 2012/2013 naprej; letošnji vpis v 1. letnik je 5 študentov). 

 Udeležba na generalni skupščini organizacije European Alliance for Medical and 

Biological Engineering & Science (EAMBES) marca 2019 v Bruslju. 

 Nekateri člani društva so sodelovali pri pripravi knjige “Lojze Vodovnik: znanstvenik in 

humanist (1933 – 2000)” o življenju in delu prof. dr. Lojzeta Vodovnika, ki ga je izdala in 

založila Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU). 

Od načrtovanih aktivnosti za leto 2019 je ostala nerealizirana naslednja: 

 Popravek prevoda v OECD klasifikaciji, kjer je têrmin “Medical Engineering” napačno 

preveden v “Zdravstveno inženirstvo”.  

 Predavanje “Dosežki biomedicinske tehnike v svetu in Sloveniji” na Medicinski fakulteti 

Univerze v Ljubljani v okviru predmeta Uvod v medicino za študente 1. letnika ter priprava 

promocijskega videa Biomedicinska tehnika. 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2019. 

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2019 

Blagajnik DMBTS (P. Kramar) je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti) in odhodke 

(članarina, stroški vodenja računa) društva v letu 2019. Razlika med prihodki in odhodki društva v 

letu 2019 je bila pozitivna, in sicer 444,60 EUR. Stanje na računu ob koncu leta je bilo pozitivno, 

in sicer 4.302,35 EUR.  

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2019. 

Ad 5. Finančni načrt za leto 2020 

Pričakovani prihodki v letu 2020 so iz naslova članarin za leto 2020 (510,00 EUR) in obresti 

pozitivnega stanja na transakcijskem računu (0,35 EUR) v skupni višini 510,35 EUR. Pričakovani 

odhodki v letu 2020 so študentske nagrade na konferenci EMBEC2020 (1.200,00 EUR), članarina 

mednarodnim organizacijam (52,20 EUR), stroški vodenja transakcijskega računa (120,00 EUR) 

ter stroški zakuske po občnem zboru (200,60 EUR) v skupni višini 1.572,20 EUR. 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlog predsednika ter sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2020. 

Ad 6. Program dela za leto 2020 

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) je navedel aktivnosti društva,  predvidene za leto 2020: 

 

 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 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”.  
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 Soorganizacija Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2020 kjer bo DMBTS 

ponovno sodelovalo pri organizaciji sekcije “Biomedicinska tehnika”.  

 Organizacija in izvedba konference European Medical and Biological Engineering 

Conference (EMBEC) leta 2020. 

 Sodelovanje pri organizaciji dogodka “Utrip biomedicinske tehnike za zdravje”, ki bo 

predvidoma 22.4.2020 na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2020. 

Ad. 7. EMBEC2020, Student Awards 

Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) je predlagal, da bi društvo prispevalo 1.200,00 EUR lastnih 

sredstev v nagradni skad za najboljši prispevek študentov na konferenci EMBEC2020, oz. t. i. 

“Student Awards”. Predsednica komisije za oceno del je članica društva izr. prof. dr. Alenka 

Maček-Lebar, natančna razdelitev sklada med posamezne nagrade (npr. 1., 2. in 3., nagrada) pa bo 

določena naknadno. 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlog. 

Ad. 8. Razno 

Pod razno je član društva prof. dr. Aleš Iglič predlagal, da bi se znotraj društva ustanovila posebna 

sekcija za biomehaniko, saj bi se na ta način lažje povezal s češkim društvom za biomehaniko in 

sodeloval pri pridobivanju projektov. 

Občni zbor se je s predlogom strinjal. 

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

Priloge: 

1. Zaključni račun za leto 2019 

2. Finančni načrt za leto 2020 

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec 

Predsednik DMBTS:       Tajnik DMBTS: 

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

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019 

   

Prihodki:   

Članarine za leto 2019(2018)  833,00 EUR 

Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu  0,35 EUR 

 Skupaj: 833,35 EUR 

   

Odhodki:   

Članarine mednarodnim organizacijam  65,00 EUR 

Zakuska po občnem zboru  209,60 EUR 

Stroški vodenja transakcijskega računa  114,15 EUR 

 Skupaj: 388,75 EUR 

   

 Razlika: 444,60 EUR 

   

   

Stanje na transakcijskem računu na dan 1.1.2019  3.857,75 EUR 

Stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2019  4.302,35 EUR 

   

   

   

 Blagajnik društva: 

 doc. dr. Peter Kramar 
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Priloga 2 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 

       

Prihodki:       

Članarine za leto 2020    510,00 EUR 

Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu  0,35 EUR 

     Skupaj: 510,35 EUR 

       

Odhodki:       

Študentske nagrade EMBEC2020 1.200,00 EUR 

Članarine mednarodnim organizacijam 52,20 EUR 

Zakuska po občnem zboru    200,60 EUR 

Stroški vodenja transakcijskega računa 120,00 EUR 

     Skupaj: 1.572,20 EUR 

       

     Razlika: -1.061,35 EUR 

       

       

       

     Blagajnik društva: 

     doc. dr. Peter Kramar 

 


