
 

 
 

 
 

ZAPISNIK 
 
 

Občnega zbora Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije, 
ki je potekal 

24. 06. 2016 ob 15:30 
v knjižnjici Ortopedske klinike UKC Ljubljana 

 
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo o delovanju društva v letu 2015 - v priponki 
2. Finančno poročilo za leto 2015 (predsednik nadzornega sveta Matjaž Jeras) 
3. Volitve organov društva 
4. Potek dela društva v tekočem letu (2016) in plan za leto 2017  
5. Razno 

 
Prisotni: Elvira Maličev, Matjaž Jeras, Nevenka Kregar Velikonja, Miomir 
Knežević, Nada Udovč Knežević, Damjan Radosavljević, Mirjana Liović, Marija 
Rogar, Tihomir Anžur, Lenart Girandon, Mirjam Fröhlich 
 
Opravičeni: / 
 
Zapisnik: 
 

1. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2015 (Priloga 1) 
 

2. Finančno poročilo: 
 

• Denarna sredstva društva znašajo 11.324,00 EUR 
• V letu 2015 je bilo realiziranih 9.202,00 EUR prihodkov (simpozij CTESS 

2015 (7.739,00 EUR), članarine in donacije od dohodnin) ter 7.942,00 
EUR odhodkov (stroški organizacije simpozija CTESS 2015 (4.712,00 
EUR), računovodstva, odpis neiztirjanega računa s strani TERMISa), ki so 
bili realizirani za namen delovanja društva. Presežek prihodkov je 
1.260,00 EUR. 

 
 

3. Volitve organov društva: 
 
Potrjen je bil predlog podaljšanja mandata obstoječim organom društva:  
 

• Predsednik društva: Damjan Radosavljević 
• Tajnik društva: Mirjam Fröhlich 
• Blagajnik društva: Urška Verbovšek 

 



 
Člani upravnega odbora (min 1+4): 

• Damjan Radosavljević, predsednik 
• Miro Gorenšek 
• Nevenka Kregar Velikonja 
• Matej Drobnič 
• Miomir Knežević 
• Helena Motaln  
• Mirjam Fröhlich  
• Elvira Maličev  

 
Člani nadzornega odbora (min 3): 

• Matjaž Jeras, predsednik 
• Branko Koritnik 
• Primož Rožman 
• Matevž Gorenšek 
• Tamara Lah 

 
 

4. Potek dela društva v tekočem letu (2016) in plan za leto 2017 
 
V letu 2016 sta bili organizirani dve predavanji in občni zbor. 

 
Plan za leto 2017 

 
- Organizacija občnega zbora društva 
- Organizacija priložnostnih predavanj 
- Sestanki upravnega odbora DCTIS  
- Diseminacija in publikacije (vzdrževanje spletne strani društva, izmenjava 

informacij med člani, bilten, priprava poljudne publikacije o celičnih terapijah in 
matičnih celicah) 

- Spremljanje oblikovanja zakonodaje na področju tkiv in celic/oz. nerutinsko 
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje  

- Aktivno vključevanje na področju aktualnih tematik matičnih celic in celičnih 
terapij 

- Akcijski plan za pridobivanje novih članov 
 
 

5. RAZNO 
 

- Članarina za leto 2016 in 2017 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2015).  
 

- Članom bo poslan poziv za donacijo dela dohodnine (467 EUR za leto 2015) 
 
 
 
Ljubljana, 24. 06. 2016 

 
 
Zapisnik pripravila:        Potrdil:  

dr. Mirjam Fröhlich   prim. Damjan Radosavljević, dr. med. 
tajnica društva    predsednik društva 

                            
 



 
 
PRILOGA 1: 
 
POROČILO DELA ZA LETO 2015:  
 
 

- Sestanek upravnega odbora DCTIS (delovni načrt za aktivnosti v letu 2015),  

15. 1.2015, Ortopedska klinika UKC Ljubljana  
 

- Priprava dopisa (prošnje za pojasnitev) za Ministrstvo za zdravje, 5.3.2015  
 

Na okrogli mizi na temo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje, ki jo 

je društvo organiziralo 11.12.2014, so udeleženci uskladili stališča glede zakona in 

pripravili dokument z vprašanji, predlogi in komentarji – prošnja za pojasnitev v zvezi 

z novim zakonom je bila posredovana na Ministrstvo za zdravje. 
 

- Priprava poročila DCTIS kot društva v javnem interesu za Ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo, 20. 3. 2015 
 

- Organizacija mednarodnega simpozija CTESS 2015: ‘Regenerative Medicine: 

Achievements and Perspectives’, 17. 04. 2015, Medicinska fakulteta, Korytkova 2, 

Ljubljana, velika predavalnica.   
 

Tema simpozija je bila regenerativna medicina, ki kot dokaj mlada, a hitro razvijajoča 
se veda že dosega pomembne rezultate, kot so zdravljenje nekaterih bolezni ter 
nadomeščanje tkiv in organov. Cilj simpozija je bil predstaviti novosti in pospešiti 
sodelovanje med kliniko, raziskovalci, podjetji in zakonodajnimi organi ter tako 
prispevati k razvoju regenerativne medicine v Sloveniji. Simpozija so 
se udeležili številni odlični tuji in domači strokovnjaki. Vsebina simpozija je 
bila predstavljena v treh tematskih sklopih in sicer: (i) klinične raziskave, (ii) 
predklinične raziskave in raziskave in vitro ter (iii) biomateriali in zdravila. Zdravniška 
zbornica Slovenije je za udeležbo na simpoziju dodelila 6 (pasivna udeležba) oz. 9 
kreditnih točk (aktivna udeležba). 

 
- Občni zbor društva, 12. 06. 2015, Ortopedska klinika UKC Ljubljana 

 

- Organizacija priložnostnih predavanj: 

 
1. ‘Gensko zdravljenje raka z uporabo elektroporacije’, prof. dr. Maja 

Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana, Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
vede o zdravju. 12. 06. 2015 ob 15:00 v knjižnici Ortopedske klinike UKC 
Ljubljana, Zaloška 9, Ljubljana. 
 

2. ‘Zdravljenje bolezni presadka proti gostitelju z mezenhimskimi matičnimi 



celicami – prikaz primera’, prof. dr. Janez Jazbec, dr. med. Pediatrična 
klinika, UKC Ljubljana. 12. 06. 2015 ob 15:45 v knjižnici Ortopedske klinike UKC 
Ljubljana, Zaloška 9, Ljubljana. 

- Priprava podstrani za namene promocije mednarodnega simpozija CTESS 2015: 

http://www.dctis.si/symposium-2015-5. 
 

- Izmenjava informacij med člani  

Članom društva in ostalim zainteresiranim so bila posredovana vabila na strokovna 

predavanja in dogodke, organizirane s strani DCTIS in drugih inštitucij. 
 

- Poziv članom društva za namenitev dela dohodnine v korist DCTIS  
 

- Publikacija simpozija CTESS 2015 s povzetki prispevkov (priložena) 

 
 
PLAN DELA ZA LETO 2016:  
 
 

- Organizacija občnega zbora društva, 

- Priprava poročila DCTIS kot društva v javnem interesu za Ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo 

- Organizacija priložnostnih predavanj 

- Priprava poljudne publikacije o celičnih terapijah in matičnih celicah 

- Aktivno vključevanje na področju aktualnih tematik matičnih celic in celičnih terapij 

- Diseminacija in publikacije (Vzdrževanje strani društva, izdaja biltena, izmenjava 

informacij med člani) 

 
 
Ljubljana, 27. 3. 2015 

 
 
Poročilo pripravila:    Potrdil:  

dr. Mirjam Fröhlich  prim. Damjan Radosavljević, dr. med. 
tajnik društva       predsednik društva      
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