
 

 
 

 
 

ZAPISNIK 
 
 

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

15. 06. 2017 ob 16:30 
v knjižnjici Ortopedske klinike UKC Ljubljana 

 
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo o delovanju društva v letu 2016 - v priponki 
2. Finančno poročilo za leto 2016 (predsednik nadzornega sveta Matjaž Jeras) 
3. Volitve organov društva 
4. Potek dela društva v tekočem letu (2017) in plan za leto 2018  
5. Razno 

 
Prisotni: Damjan Radosavljević, Matjaž Jeras, Nevenka Kregar Velikonja, 
Miomir Knežević, Matej Drobnič, Nada Udovč Knežević, Tihomir Anžur, Mirjam 
Fröhlich 
 
Opravičeni: / 
 
Zapisnik: 
 

1. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2016 (Priloga 1) 
 

2. Finančno poročilo: 
 

• Denarna sredstva društva znašajo 10.909,97 EUR (preveri) 
• V letu 2016 je bilo realiziranih 505,84 EUR prihodkov (članarine in 

donacije od dohodnin) ter 757,22 EUR odhodkov (stroški računovodstva, 
stroški donacije, stroški plačilnega prometa), ki so bili realizirani za namen 
delovanja društva. Presežek odhodkov je 251,38 EUR. 

 
 

3. Volitve organov društva: 
 
Na mesto blagajnika društva je bil z večinsko večino izvoljen Tihomir Anžur.  
Potrjen je bil predlog podaljšanja mandata ostalim obstoječim organom društva. 
Aktualni sestav organov društva je sledeč:  
 

• Predsednik društva: Damjan Radosavljević 
• Tajnik društva: Mirjam Fröhlich 
• Blagajnik društva: Tihomir Anžur 

 



 
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 (2017) in plan za leto 2018 
 
V letu 2017 so bile izvedene sledeče aktivnosti:  
 

- priprava vsebinskega in finančnega poročila za Ministrstvo 
- sodelovanje pri projektu  ‘Biobančništvo popkovnične krvi: ozaveščenost laične in 

strokovne javnosti’ in objavi ter tisku poljudne publikacije o matičnih celicah iz 
popkovnične krvi 

- organizacija seminarja na temo »Obporodna tkiva v regenerativni medicini« s 
štirimi predavanji in občni zbor. 
 
Nadalnji Plan za leto 2017: 
 

- organizacija seminarja na temo imunomodulacije oz. naprednega imunskega 
zdravljenja 

- razpošiljanje položnic za plačilo članarine na elektronske naslove članov društva 
(jeseni 2017) 

 
Plan za leto 2018 

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

informacij med člani) 
- Aktivno vključevanje na področju aktualnih tematik matičnih celic in celičnih 

terapij  
- Organizacija konference na temo regenerativne medicine (opcijsko: kot pridružen 

dogodek konferenci Združenja ortopedov) 
- Akcijski plan za pridobivanje novih članov 

 
 

5. RAZNO 
 

- Članarina za leto 2017 in 2018 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2016), za 
študente pa 5 EUR.  
 

- Članom bo poslan poziv za donacijo dela dohodnine 
 



 
Ljubljana, 15. 06. 2017 

 
 
Zapisnik pripravila:        Potrdil:  

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

                            
 
 
 
PRILOGA 1: 
 
POROČILO DELA ZA LETO 2016:  
 
 

- Sodelovanje v anketi INTEREURO, ki so jo na Centru za politološke raziskave 
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izvedli v okviru projekta Primerjalno 
raziskovanje organizacijskega razvoja nacionalnih interesnih skupin v Evropi (19. 1. 
2016). 
 

- Sestanek članov upravnega odbora DCTIS (priprava delovnega načrta za 
aktivnosti v letu 2016), 11. 02. 2016, 18.03.2016, Ortopedska klinika UKC Ljubljana  

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

šolstvo, znanost in tehnologijo, 27. 03. 2016 
 

- Občni zbor društva, 24. 06. 2016, Ortopedska klinika UKC Ljubljana 
 

- Podpora organizaciji dogodka: Molecular Life of Stem Cells 2016 (RNA Club 
Munich) 30.09 – 1.10.2016, Ljubljana 
 

- Podpora pri aktivnostih ob 20. obletnici prvega posega na področju regenerativne 
medicine - Strokovna predstavitev uporabe matičnih celic v medicini (Educell 
d.o.o) 20. 10. 2016, v predavalnici Ortopedske klinike v Ljubljani.  

 
- Organizacija priložnostnih predavanj: 

 
1.  ‘Artroskopsko zdravljenje hrustančnih lezij z matičnimi celicami – 
priprava materiala ter in vitro rezultati’, dr. Lenart Girandon, Educell d.o.o., Trzin, 
Ljubljana. 24. 06. 2016 ob 14:00 v knjižnici Ortopedske klinike UKC Ljubljana, 
Zaloška 9, Ljubljana. 
 
2.  ‘Ali res ne želimo celičnih terapij?’, doc. dr. Miomir Knežević, Educell 
d.o.o., Trzin, Ljubljana. 24. 06. 2016 ob 14:30 v knjižnici Ortopedske klinike UKC 
Ljubljana, Zaloška 9, Ljubljana. 



- Vzdrževanje društvene spletne strani: http://www.dctis.si/ 
 

- 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  
 

 
 
PLAN DELA ZA LETO 2017:  
 
 

- 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, 14. 03. 2017 

 
 
Poročilo pripravila:    Potrdil:  

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