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Na podlagi 8. in 9. člena zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95) je občni zbor društva dne 
4.1.2005 sprejel naslednja 
 

PRAVILA 
Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije 

 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno združenje strokovnjakov z različnih področij  naravoslovnih znanosti 
(zdravniki, biologi, farmacevti), ki želijo s svojim strokovnim delovanjem prispevati k razvoju te 
medicinske vede. 
 

2. člen 
 
Ime združenja je Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije (kratica DCTIS)  
Angleški naziv Cell and Tissue Enginnering Society of Slovenia (kratica CTESS). 
Sedež društva je v Ljubljani, Zaloška 9  
Društvo ima štampiljko z naslednjim besedilom: Društvo za celično in tkivno inženirstvo 
Slovenije, DCTIS, Ljubljana 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
 

3. člen 
 
Delo društva in njihovih organov je javno. 
 
Svoje člane obvešča združenje: 

• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, 
• preko društvenega glasila. 

 
Širšo javnost obvešča društva o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja ter tako, da so 
seje organov društva javne, da organizira simpozije, okrogle mize, tiskovne konference, na svoje 
seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega 
obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik 
društva. 
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NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 
 

4. člen 
 
Namen društva je, da: 

• spremlja s svojim delovanjem strokovni napredek v celičnem in tkivnem inženirstvu 
doma in v svetu, 

• spodbuja individualno izobraževanje in usposabljanje svojih članov, 
• spodbuja znanstveno-raziskovalno delo, 
• razvija slovensko terminologijo. 

 
Društvo dosega svoj namen z naslednjimi nalogami: 

• pospešuje strokovno usposabljanje na področju tkivnega inženirstvo z organiziranjem 
tečajev, simpozijev in drugimi oblikami izobraževanja in usposabljanja, 

• izdaja svoje strokovno glasilo in druge strokovne publikacije v skladu z veljavnimi 
predpisi, 

• uresničuje druge svoje strokovne naloge s področja dejavnosti društva. 
 
 

II.ČLANSTVO 
 

5.člen 
 
V društvo se prostovoljno združujejo strokovnjaki s področja naravoslovnih znanosti, biologije 
in farmacije, ki želijo delovati na področju razvoja tkivnega inženirstva. 
Člani so: redni, podporni in častni. 
 
Redni član postane vsak, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in izpolni pristopno izjavo, s 
katero se obveže aktivno sodelovati v delu društva, izpolnjevati določbe in plačevati članarino. 
 
Častni člani društva so na predlog lahko posamezniki, ki imajo posebne zasluge na področju 
tkivnega inženirstva. Ti imajo vse pravice rednih članov, če so bili člani društva, ko so se 
upokojili. 
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli 
naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja. 
 
Podporni člani društva so donatorji, sponzorji so posamezniki ali pravne osebe, in so jim znani 
cilji društva in izjavijo, da bodo po svojih močeh finančno podpirali društveno dejavnost. 
 

6.člen 
 
a) Pravice članov so: 

• sodelujejo v delu društva, predlagajo programe dela s strokovnega področja delovanja 
društva in 
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• uresničujejo druge strokovne naloge v okviru društva. 
b) Redni člani imajo pravico voliti in biti voljeni v organe društva. Pravico voliti imajo tudi  
    častni člani društva, ki so hkrati redni člani. 
 
c) Dolžnosti članov so: 

• spoštovani določbe pravil društva, 
• aktivno sodelovati v delu in dejavnostih društva, 
• redno plačevati članarino,  
• skrbeti za premoženje društva. 

 
7.člen 

 
Članstvo v društvu preneha: 

• z izstopom 
• izključitvijo 
• črtanjem iz članstva. 

 
Član lahko izstopi iz članstva s podpisom izstopne izjave. Izstop velja s prvim dnem prihodnjega 
meseca izstopa. Član je lahko izključen, če grobo krši pravila društva z ravnanji, ki niso primerna 
članu in če tako odloči častno razsodišče. Izključeni član lahko ponovno prosi za članstvo po 
preteku treh let. 
Članstvo se črta, če član kljub opominu, trikrat ne plača članarine. Član, ki je črtan iz evidence 
članov, se lahko po preteku enega leta ponovno včlani v društvo. 
 
 

III.ORGANI DRUŠTVA 
 

8. člen 
 

Organi društva so: 
1. občni zbor, 
2. upravni odbor, 
3. nadzorni odbor, 
4. častno razsodišče. 
 

9.člen 
 
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo redni in častni člani. Občnega zbora se 
lahko udeležijo tudi sponzorji in donatorji. Sklicuje ga predsednik enkrat letno. 
 
Izredni občni zbor se skliče na zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo 
tretjine članov. Predsednik je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 (trideset) dni po 
prejemu zahteve za sklic. Če predsednik v tem roku izrednega občnega zbora ne skliče, ga skliče 
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predlagatelj, ki predloži tudi dnevni red z gradivom za izredni občni zbor. Izredni občni zbor 
razpravlja in odloča le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. 
 
 

10.člen 
 
Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovic članov. Če občni zbor ni sklepčen, se 
začetek odloži za 1 (eno) uro. Po preteku tega časa se občni zbor veljavno opravi, če je navzočih 
vsaj 5 (pet) članov. 
 

11.člen 
 
Naloge občnega zbora: 

• sprejema in spreminja pravila društva, 
• voli in razrešuje organe društva in zastopnika društva, 
• sprejema letni finančni načrt in zaključni račun, 
• sprejema programe dela, 
• odloča o vključevanju društva v zveze in združenja društev, 
• podeljuje naziv častnega člana, 
• razpravlja in sklepa o zadevah bistvenega pomena za delovanje društva, 
• sklepa o prenehanju društva in pravnem nasledniku premoženja društva, 
• dokončno odloča o pritožbah zoper upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. 

Zapisnik občnega zbora podpiše predsednik društva. 
 

12.člen 
 
Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo ter vodi delo upravnega odbora. 
 
Predsednik društva voli občni zbor rednih članov za dobo 4 (štiri) let in je lahko ponovno 
izvoljen. 
 

13.člen 
 
Med občnimi zbori uresničuje dogovorjene naloge upravni odbor, ki ima predsednika in 4 (štiri) 
člane. Člane upravnega odbora voli občni zbor za dobo 4 (štiri) let. Predsednik upravnega odbora 
je predsednik društva. 
 

14.člen 
 
Upravni odbor zlasti: 

• skrbi za izvrševanje programa društva in sklepov občnega zbora, 
• pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa in akte društva, 
• vodi finančno in materialno poslovanje društva, 
• pripravlja predloge odločitev, ki jih sprejema občni zbor, 



 5 

• opravlja druge naloge v skladu s predpisi in akti društva, 
• sestaja se štirikrat letno. 

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica njegovih članov. 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
 

15.člen 
 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor 
letno poroča občnemu zboru o finančno materialnem stanju društva in drugih svojih ugotovitvah. 
Nadzorni odbor šteje 3 (tri) člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 
Nadzorni odbor voli za dobo 4 (štirih) let občni zbor. 
 

16.člen 
 
Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo ga trije člani. Člani 
izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali 
organov društva. 
 
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 
 
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje: 

• kršitev določb pravil, 
• nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, 
• ne izvrševanje sklepov organov društva, 
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva 

 
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno 
razsodišče so: 

• opomin, 
• javni opomin, 
• izključitev. 

 
Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, kot 
drugostopenjski organ. 
 

17.člen 
 
Volitve organov društva so praviloma javne. Na zahtevo najmanj polovice volilnega telesa se 
izvedejo tajne volitve z glasovnicami. 
Glasovanje je veljavno, če je za predlog glasovala najmanj polovica navzočih članov, razen za 
spremembe in dopolnitve statuta ter prenehanje društva, kjer je potrebna dvotretjinska večina. 
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V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 
 

18.člen 
 
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

• s članarino, 
• z darili in volili, 
• s prispevki sponzorjev in donatorjev, 
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
• javnih sredstev in 
• drugih virov. 

 
Finančno materialno poslovanje društva vodi blagajnik, ki ga izvoli občni zbor za dobi štirih let. 
Blagajnik je odgovoren upravnemu odboru. 
 
Društvo vodi finančno materialno poslovanje po pravilniku o finančnem poslovanju, v katerem 
društvo določi način in obliko izkazovanja podatkov o finančnem poslovanju. Pravilnik in 
poslovanje morata biti v skladu z računovodskimi standardi za društva (standard 33). 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustvarjeno. Vsaka delitev premoženja med 
člane je nična. 
 
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu 
materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah 
občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 

19.člen 
 
Redni člani plačujejo članarino, ki jo določi občni zbor ali upravni odbor. Častni člani ne 
plačujejo članarine. 
 

20.člen 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in finančnim načrtom, kot ju 
sprejme občni zbor. 
Finančne in materialne listine društva podpisuje predsednik društva. 
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21.člen 
 
Drušvo posluje preko lastnega transakcijskega računa. 
 
 
 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA  
 

22.člen 
 
Društvo preneha: 

1. s prostovoljnim razidom na podlagi sklepa občnega zbora sprejetega z večino navzočih 
članov, 

2. po zakonu. 
 
V primeru prenehanja na podlagi 1. točke tega člena preide premoženje društva sorodnemu 
društvu, ki se navede v sklepu o prenehanju društva. V primeru, da društvo preneha po samem 
zakonu, se premoženje prenese na Društvo za razvoj ortopedije. 
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 
 
 

VIII. KON ČNE DOLOČBE 
 

23.člen 
 

Pravila veljajo s sprejemom na ustanovnem občnem zboru in vpisom društva v register društev. 
Objavijo se na oglasni deski Ortopedske klinike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, 4. 1. 2005    Predsednik društva 
       Damjan Radosavljevič, dr. med. 


