ZAPISNIK
Občnega zbora Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije,
ki je potekal
18. 11. 2020 ob 14:00
preko aplikacije ZOOM
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In memoriam: dr. Matevž Gorenšek
Poročilo o delovanju društva v letu 2019
Finančno poročilo za leto 2019
Volitve organov društva
Sprememba 22. člena pravilnika DCTIS
Program nadaljnjega dela v društvu
Razno

Prisotni: Matej Drobnič, Nevenka Kregar Velikonja, Primož Rožman, Matija Veber, Elvira
Maličev, Mirjam Fröhlich, Miomir Knežević, Miro Gorenšek, Mateja Erdani Kreft, Tamara
Lah Turenšek, Lenart Girandon, Janja Zupan, Katerina Jazbec, Manca Zupan, Mihaela
Terkov, Nada Udovč Knežević, Saša Novak, Špela Gorečan, Tina Trbuha, Urška Potočar
Opravičeni: /
Zapisnik:
Ugotavljanje sklepčnosti:
Ob 14:00 občni zbor ni bil sklepčen, saj ni bila prisotna več kot polovica članov društva.
Začetek občnega zbora se je preložil za 1h na 15:00, pri čemer je bil občni zbor takrat
sklepčen, saj je bilo navzočih vsaj 5 članov.
1. In memoriam: dr. Matevž Gorenšek
Dr. Nevenka Kregar Velikonja je prebrala sožalno pismo v spomin ustanovnega člana
društva dr. Matevža Gorenška.
2. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2019 (Priloga 1)
3. Finančno poročilo:


V letu 2019 je bilo realiziranih 736,92 EUR prihodkov (članarine in
donacije od dohodnin) ter 1630,82 EUR odhodkov (stroški
računovodstva, stroški plačilnega prometa in bančne storitve, ureditev in
gostovanje spletne strani, stroški materiala in reprezentance), ki so bili

realizirani za namen delovanja društva. Presežek odhodkov je 893,90
EUR.

4. Volitve organov društva:
Za člana nadzornega odbora društva je bil z večinsko večino izvoljen dr. Lenart
Girandon. Z večinsko večino je bil potrjen predlog podaljšanja mandata ostalim
obstoječim organom društva. Aktualni sestav organov društva je sledeč:




Predsednik društva: Matej Drobnič
Tajnik društva: Matija Veber
Blagajnik društva: Mateja Erdani Kreft

Člani upravnega odbora (min 1+4):
 Damjan Radosavljević
 Miro Gorenšek
 Nevenka Kregar Velikonja
 Miomir Knežević
 Mirjam Fröhlich
 Elvira Maličev
Člani nadzornega odbora (min 3):
 Matjaž Jeras, predsednik
 Primož Rožman
 Tamara Lah
 Lenart Girandon
5. Sprememba 22. člena pravilnika DCTIS o prenehanju društva, tako da bo
skladen s 4. členom ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18).
Staro besedilo 22. člena v pravilniku DCTIS:
"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. "
se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

"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 se, po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva
prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali
nepridobitno pravno osebo javnega prava."
Sprememba 22. člena pravilnika in novo prečiščeno besedilo pravil (Priloga 2) sta bila
sprejeta z dvotretjinsko večino. S sprejemom teh pravil so prenehala veljati pravila,
sprejeta dne 4.1.2005.
6. Potek dela društva v tekočem letu (2020) in plan za leto 2021 in 2022
V letu 2020 so bile izvedene sledeče aktivnosti:
-

priprava vsebinskega in finančnega poročila za AJPES

-

organizacija strokovnih predavanj in občni zbor.
Nadalnji Plan za leto 2020:

-

razpošiljanje položnic za plačilo članarine na elektronske naslove članov društva
Plan za leto 2021 in 2022:

-

Organizacija dogodkov na temo celičnih terapij in regenerativne medicine:
 Vprašanje soorganizacije delavnice z ICRS in dr. Husseinom – potrebno
pridobiti več informacij.
 Dogodek na temo perinatalnih tkiv v sodelovanju z akcijo COST. Na začetku v
obliki na daljavo, vendar intenzivno in kratko (par ur) – pomlad 2021 (april).
 Predvidena organizacija večjega simpozija v letu 2022. Oblika in termin
dogodka odvisna tudi od poteka epidemije COVID-19.
 Predstavitve seminarjev študentov na temo celičnih terapij in regenerativne
medicine v obliki mini simpozija. Objavi se razpis za študente biomedicinskih
ved. Možnost tudi oblikovanja krajše publikacije. Potrebno določiti termin.

-

organizacija priložnostnih predavanj (pomlad, jesen),
organizacija občnega zbora društva,
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.

-

7. RAZNO
-

Sklep 2019:
Sprejet je bil sklep, da se pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
preveri, ali se lahko tudi aktivnosti članov društva DCTIS, kot je članstvo v

uredniškem odboru revij ali objave navedene v bazi COBISS, upoštevajo pri
izpolnjevanju kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov nevladnih
organizacij v javnem interesu.
Ministrstvo ni potrdilo, da te aktivnosti članov izpolnjujejo kriterije. Sklicujejo se
na 5. člen Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov
delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne
dejavnosti in športa (Uradni list RS, št. 32/19). Predvsem je potrebno pogledati
ali ima društvo (oz. njegovi člani) kakšno aktivno sodelovanje s strokovnimi
organizacijami v tujini ali Sloveniji. Najbolje bi bilo pripraviti pisni dogovor o
sodelovanju s takšnimi strokovnimi organizacijami v Sloveniji ali tujini.

-

Članarina za leto 2020 in 2021 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2019), za
študente pa 5 EUR.

-

Članom bo poslan poziv za donacijo dela dohodnine – če se je možno, se prilagodi
položnice za posameznega člana, da bo plačevanje omogočeno enostavno s
skeniranjem QR kode.

Ljubljana, 18. 11. 2020
Zapisnik pripravil:
dr. Matija Veber
tajnik društva

Potrdil:
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
predsednik društva

PRILOGA 1
Podatki o nevladni organizaciji
___________0142-31/2007/8_________________
_______________2051079000______________
(št. odločbe MIZŠ o podelitvi statusa v javnem
interesu – izpolnijo organizacije, ki že imajo status)

(matična številka)

___________________________ DRUŠTVO ZA CELIČNO IN TKIVNO INŽENIRSTVO SLOVENIJE _____________________________
(registrirano ime nevladne organizacije)
__________________________ Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana _________________________________________________________
(Sedež nevladne organizacije: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)
______________________________________________________________________________________________________________
Podatki o kontaktni osebi:
Ime in priimek: Matej Drobnič

Telefon: 041 373 749

Elektronski naslov: matej.drobnic@mf.uni-lj.si

Poročilo o delu za preteklo leto
Podatki o programih, projektih ali drugih aktivnostih, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti v preteklem letu
1. Priprava poročila
Naslovi programov, projektov ali drugih
2. Organizacija strokovnega srečanja
aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem
3. Občni zbor društva
interesu na področju raziskovalne dejavnosti 4. Organizacija priložnostnih predavanj
5. Vzdrževanje društvene spletne strani
6. Izmenjava informacij med člani
1. Priprava poročila DCTIS - priprava vsebinskega in
finančnega poročila za Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo po Zakonu o nevladnih
organizacijah
2. Organizacija strokovnega srečanja
Novosti v pridobivanju in možnostih uporabe
mezenhimskih matičnih celic (MSC) v ortopediji’ v
sodelovanju s konzorcijem projekta ARTE
Predavanja in predavatelji:
1. izr. prof. dr. Matej Drobnič, Ortopedska klinika,
UKC Ljubljana, predsednik DCTIS
Filtrirani koncentrat aspirata kostnega mozga in različni
biomateriali za zdravljenje hrustančnih lezij v kolenu
Predstavitev in opis vsebine posameznih
programov, projektov ali drugih aktivnosti,
ki ste jih izvajali v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti

2. doc. dr. Klemen Stražar, Ortopedska klinika,
UKC Ljubljana
Potencial avtolognih MSC za zdravljenje patologij kolka
3. prof. dr. Matjaž Jeras, Fakulteta za farmacijo,
Univerza v Ljubljani
Regulatorni okviri in odprta vprašanja na področju
nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje
4. dr. Lenart Girandon, Educell d.o.o., Trzin
Viri MSC za celične terapije v ortopediji
5. prof. dr. Francesco Curcio, Dept. of Medical
and Biological Sciences, University of Udine,
Italy
Avtomatizirana proizvodnja zdravil za napredno
zdravljenje osteoartritisa

6.

dr. Antonio Sfiligoj, VivaBioCell S.p.A., Udine,
Italija
ARTE-projekt Interreg Italija-Slovenija
3. Občni zbor društva
Dnevni red:
1. Podelitev častnega članstva DCTIS
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2018
3. Finančno poročilo za leto 2018
4. Volitve organov društva
5. Potek nadaljnjega dela društva
6. Razno
4. Organizacija priložnostnih predavanj
1. ‘Mezenhimske matične/ stromalne celice v
sinovijski ovojnici in njihov potencial pri
regeneraciji hrustanca’, J Zupan, 19. 06. 2019
Ortopedska klinika UKC Ljubljana,
Zaloška
9, 1000 Ljubljana.
2. ‘Role of Encyclopaedic Tumor Analysis in
Improving Outcomes of Late Stage Refractory
Cancers’, V Datta, 26.11.2019, Ortopedska
klinika UKC Ljubljana, Zaloška
9, 1000
Ljubljana.

5. Vzdrževanje društvene spletne strani
Objava
informacij
o
aktivnostih
društva
http://www.dctis.si/ .

na

6. 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
1. Organizacija strokovnega srečanja
http://www.dctis.si/dogodki/strokovno-srecanje-24-april2019/
2. Občni zbor društva
Zapisnik:http://www.dctis.si/wpcontent/uploads/2020/11/OBCNI_ZBOR_2019_zapisnik.
pdf
Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in
pomembnejših dosežkih v preteklem letu

3. Organizacija priložnostnih predavanj
Povzetka predavanj:
http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2019/06/JanjaZupan_predavanje-DCTIS-2019.pdf
http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2019/11/VineetDatta_predavanje-DCTIS-2019.pdf
4. Vzdrževanje društvene spletne strani
http://www.dctis.si/

Ciljna skupina udeležencev

Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe

Kraj izvajanja – izvedbe

Višina porabljenih sredstev z navedbo
namenov porabe

Člani društva, strokovna in zainteresirana javnost za
področje celičnih terapij in regenerativne medicine
(zdravniki, strokovnjaki na področju biomedicinskih ved,
študenti, novinarji...).
1. Priprava poročila - 28. 03. 2019
2. Organizacija strokovnega srečanja - 24. 04.
2019
3. Občni zbor društva - 19. 06. 2019
4. Organizacija priložnostnih predavanj - 19. 06.
2019, 26. 11. 2019
5. Vzdrževanje društvene spletne strani - skozi
celotno leto 2019
6. Izmenjava informacij med člani strani - skozi
celotno leto 2019
1. Organizacija
strokovnega
srečanja
Ortopedska klinika UKC Ljubljana,
Zaloška
9, 1000 Ljubljana
2. Občni zbor društva - Ortopedska klinika UKC
Ljubljana,
Zaloška 9, 1000 Ljubljana
3. Organizacija priložnostnih predavanj
Ortopedska klinika UKC Ljubljana,
Zaloška
9, 1000 Ljubljana
1630,82 EUR - materialni stroški povezani z delovanjem
nevladne organizacije

Predlagatelj s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki sem jih
navedel v poročilu o delu društva, resnični.
Ljubljana, 29.5.2020
(kraj in datum)
Žig

(podpis zakonitega zastopnika
organizacije)

PRILOGA 2

Na seji dne 18.11.2020 je občni zbor Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije
spremenil prejšnja pravila društva, sprejeta na občnem zboru dne 4.1.2005 na podlagi 8. in
9. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95), in sprejel pravila društva, ki veljajo v obliki
naslednjega čistopisa:

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.
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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.

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.
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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



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.
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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 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.
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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,
 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.
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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.

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.
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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.

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,
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2. po zakonu.

V primeru prenehanja se, po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva prenese na drugo
nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega
prava.

VIII.KONČNE DOLOČBE

23. člen

Pravila veljajo s sprejemom na ustanovnem občnem zboru in vpisom društva v register
društev. Objavijo se na oglasni deski Ortopedske klinike.
24. člen
Ta pravila so bila sprejeta na rednem občnem zboru dne 18.11.2020. Na dan sprejema teh
pravil so prenehala veljati pravila, sprejeta dne 4.1.2005.

V Ljubljani, 18. 11. 2020

Predsednik društva
prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
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