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Zapisnik z občnega zbora 
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) 

Ljubljana, 22. marec 2023 

Dnevni red: 
Občni zbor DMBTS se je pričel 22. 3. 2023 ob 18:07 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 2022. 
4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2022. 
5. Predlog podelitve naziva častni član. 
6. Volitve organov društva za obdobje 2023 – 2027. 
7. Program dela za leto 2023. 
8. Finančni načrt za leto 2023. 
9. Razno. 

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red. 

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva 
Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva: 
 Predsednik: Tomaž Jarm 
 Član:  Tomaž Vrtovec 
 Član:  Damijan Miklavčič 
Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva. 

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda 
Na občnem zboru je bilo prisotnih 12 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 
2022 (skupaj 25 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 2022 
Predsednik DMBTS (D. Miklavčič) je poročal o aktivnostih društva in članov v letu 2022: 
 

 Organizacija sekcije “Biomedicinska tehnika” na Elektrotehniški in računalniški konferenci 
ERK 2022 . 

 Sodelovanje pri izdajanju revije “Zdravniški vestnik” preko sekcije “Biomedicinska 
tehnika”. 

 Aktivnosti, vezane na postavitev spomenika akademiku prof. dr. Lojzetu Vodovniku, 
ustanovitelju in častnemu članu DMBTS. 

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2022. 
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Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2022 
Blagajnik DMBTS (P. Kramar) je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti) in odhodke 
(članarina, stroški vodenja računa) društva v letu 2022. Razlika med prihodki in odhodki društva v 
letu 2022 je bila pozitivna, in sicer 236,70 EUR. Stanje na računu ob koncu leta je bilo pozitivno, 
in sicer 4.884,17 EUR.  
Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2022. 

Ad 5. Predlog podelitve naziva častni član. 
Izvršni odbor DMBTS je za naziv častnega člana DMBTS za dolgoletno raziskovalno in družbeno 
aktivno delo na področju biomedicinske tehnike predlagal prof. dr. Uroša Janeza Staniča. 
Utemeljitev: Profesor dr. Uroš Janez Stanič je dolgoletni član Društva za medicinsko in biološko 
tehniko Slovenije in član Izvršnega odbora. Uroš Stanič se je raziskovalno ukvarjal s funkcionalno 
električno stimulacijo hemiplegičnih bolnikov, analizo in sintezo hoje, ter bil aktiven tudi na 
področju robotike in avtomatike. Njegovi znanstveno-raziskovalni prispevki na področju 
biomedicinske tehnike obsegajo področje večkanalne funkcionalne električne stimulacije, razvoj 
električnih stimulatorjev, in v kasnejših letih področje telemedicine. Uroš Stanič je bil aktiven tudi 
na področju robotike in prenosa tehnologij iz akademskega okolja v industrijo. Uroš Stanič je bil 
generalni sekretar Jugoslovanskega društva za biomedicinsko tehniko, in kasneje predsednik 
mednarodnega združenja funkcionalne električne stimulacije (International Functional Electrical 
Stimulation Society). Uroš Stanič je organiziral več mednarodnih konferenc, ki so bistveno 
prispevale k prepoznavnosti in mednarodnemu ugledu DMBTS v zgodnjih letih po osamosvojitvi 
Slovenije. 
Občni zbor je sprejel in potrdil predlog za častnega člana DMBTS. Prof. dr. Uroš Janez Stanič je 
naziv častnega člana prejel v obliki diplome ter imel zahvalni govor, v katerem je na kratko opisal 
svoje delo in povezavo z DMBTS v preteklosti. 

Ad 6. Volitve organov društva za obdobje 2023 – 2027 
Predlagani so bili naslednji kandidati za organe DMBTS za obdobje 2023 – 2027 (znotraj 
posameznega odbora so predlagani člani navedeni po abecednem vrstnem redu glede na priimek): 
 
 Predsednik:    Tomaž Jarm 
 Namestnik predsednika:  Zlatko Matjačić 
 Tajnik:     Gašper Podobnik 
 Blagajnik:    Peter Kramar 
 Izvršni odbor (8 članov):  Imre Cikajlo 
      Maja Čemažar 
      Saša Haberl Meglič 
      Aleš Holobar 
      Aleš Iglič 
      Borut Likar 
      Damijan Miklavčič 
      Franjo Pernuš 
 Nadzorni odbor (3 člani):  Gregor Serša 
      Uroš Stanič 
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      Tomaž Vrtovec 
 Disciplinska komisija (3 člani): Orest Jarh 
      Boštjan Likar 
      Tatjana Zrimec 
 Namestniki disciplinske komisije: Tadej Kotnik 
      Peter Kramar 
      Gregor Serša 
 
Na predlog kandidatov za organe društva ni bilo nobenega nasprotovanja. Občni zbor je sprejel in 
potrdil organe društva za obdobje 2023 – 2027. Po potrditvi je vlogo predsednika prevzel Tomaž 
Jarm, vlogo tajnika pa Gašper Podobnik. 

Ad 7. Program dela za leto 2023 
Predsednik DMBTS (T. Jarm) je navedel aktivnosti društva,  predvidene za leto 2023: 

 
 Na dan 6. 9. 2023, ob 90. obletnici rojstva akademika prof. dr. Lojzeta Vodovnika, so 

načrtovane naslednje aktivnosti: 
o Ob 10:00: Otvoritev razstave o delu Lojzeta Vodovnika na Slovenski akademiji 

znanosti in umetnosti (SAZU). 
o Ob 14:00: Mednarodni znanstveni simpozij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za 

elektrotehniko (v živo in spremljanje preko spleta) z naslednjimi predavanji: 
Elektroporacija/permeabilizacija (predavatelj: Lluis M. Mir), Distribuirani 
električni stimulatorji – ERC (predavatelj: Antoni Ivorra), Elektrokemoterapija in 
genska terapija (predavatelj: Gregor Serša), Elektroporacija vzdražnih celic 
(predavatelj: Lea Rems), Robotska rehabilitacija (predavatelj: Zlatko Matjačić) ter 
FES, Cleveland in Vodovnik (predavatelj: Thomas Mortimer). Predavanja bodo 
potekala v angleščini. 

o Ob 18:30: Odkritje spomenika akademika prof. dr. Lojzeta Vodovnika v parku pred 
Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko. 

 Soorganizacija Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2020 kjer bo DMBTS 
ponovno sodelovalo pri organizaciji sekcije “Biomedicinska tehnika”.  

 Sodelovanje pri izdajanju revije “Zdravniški vestnik” preko sekcije “Biomedicinska 
tehnika”, pri čemer iščemo novega urednika sekcije, saj bi sedanji urednik Damijan 
Miklavčič želel funkcijo odstopiti. 

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2023. 

Ad 8. Finančni načrt za leto 2023 
Pričakovani prihodki v letu 2023 so iz naslova članarin za leto 2023 (425,00 EUR) v skupni višini 
425,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2023 so članarina mednarodnim organizacijam 
(66,00 EUR), stroški vodenja transakcijskega računa (130,00 EUR), stroški zakuske po občnem 
zboru (300,00 EUR) ter stroški, povezani z obeležitvijo obletnice rojstva in postavitvijo spomenika 
akademiku prof. dr. Lojzetu Vodovniku (3.000,00 EUR) v skupni višini 3.496,00 EUR. 
Občni zbor je sprejel in potrdil predlog predsednika ter sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2023. 
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Ad. 9. Razno 
Pod razno je bilo omenjeno naslednje:  

 Poziv k sodelovanju na konferenci MEDICON & CMBEBIH 2023, ki bo med 14. in 16. 
septembrom 2023 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina. 

 Predstavitev aktivnosti v povezavi z organizacijo konference EMBEC 2024, ki bo med 9. 
in 13. junijem 2024 v Portorožu. Konferenca je bila v Portorožu načrtovana že za leto 2020, 
vendar je bila zaradi epidemije Covid-19 odpovedana. 

 Predstavitev podrobnosti o aktivnostih, ki bodo dne 6. 9. 2023 ob 90. obletnici rojstva 
akademika prof. dr. Lojzeta Vodovnika (podrobneje opisano pod točko 7). 
 

 

Občni zbor se je zaključil ob 19:00. Sledila je zakuska. 

Priloge: 
1. Zaključni račun za leto 2022 
2. Finančni načrt za leto 2023 

Zapisnik pripravila: Tomaž Vrtovec in Gašper Podobnik 

Predsednik DMBTS (do 2022):     Tajnik DMBTS (do 2022): 

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

Predsednik DMBTS (od 2023):     Tajnik DMBTS (od 2023): 

prof. dr. Tomaž Jarm       as. Gašper Podobnik 
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Priloga 1 
 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2022 
   
Prihodki:   
Članarine za leto 2022  425,00 EUR 
 Skupaj: 425,00 EUR 
   
Odhodki:   
Članarine mednarodnim organizacijam  66,00 EUR 
Stroški vodenja transakcijskega računa  122,30 EUR 
 Skupaj: 188,30 EUR 
   
 Razlika: +236,70 EUR 
   
   
Stanje na transakcijskem računu na dan 1. 1. 2022  4.647,47 EUR 
Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2022  4.884,17 EUR 
   
   
   
 Blagajnik društva: 
 doc. dr. Peter Kramar 
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Priloga 2 
 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 
       
Prihodki:       
Članarine za leto 2023    425,00 EUR 
     Skupaj: 425,00 EUR 
       
Odhodki:       
Članarine mednarodnim organizacijam 66,00 EUR 
Zakuska po občnem zboru    300,00 EUR 
Stroški vodenja transakcijskega računa 130,00 EUR 
Obletnica rojstva in postavitev spomenika (L. Vodovnik) 3.000,00 EUR 
     Skupaj: 3.496,00 EUR 
       
     Razlika: -3.071,00 EUR 
       
       
       
     Blagajnik društva: 
     doc. dr. Peter Kramar 

 


