Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS št. 9/92) ter Zakona o društvih (Ur.l. RS št. 60/95) je
Skupščina Strokovnega združenja - Zbornice radioloških inženirjev Slovenije dne 4.2.1994 sprejela in 8.5.2006 dopolnila
naslednji

STATUT STROKOVNEGA ZDRUŽENJA - ZBORNICE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV
SLOVENIJE
ki je bil potrjen dne 11.7.2006 na Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za upravne notranje zadeve, Oddelku za javni red,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Statut Strokovnega združenja - Zbornice radioloških inženirjev Slovenije (v nadaljevanju zbornica) določa organizacijo
zbornice, namen delovanja zbornice, naloge, ki jih izvaja in cilje, za katere se zavzema s svojim delovanjem, organe
zbornice, njihova pooblastila in način odločanja ter obravnava druga vprašanja, pomembna za delovanje zbornice.
2. člen
Zbornica je samostojna stanovska organizacija radioloških inženirjev, ki opravljajo svoj poklic na območju republike
Slovenije.
3. člen
Zbornica je pravna oseba.
Sedež zbornice je v Ljubljani; Poljanska cesta 26 a.
Zbornica ima pečat okrogle oblike z naslednjim besedilom na obodu: “Strokovno združenje - Zbornica radioloških inženirjev
Slovenije”. Na sredini pečata je znak zbornice in napis “Ljubljana”.
Zbornico predstavlja in zastopa v republiki Sloveniji in v tujini predsednik zbornice.
II. ČLANSTVO V ZBORNICI
4. člen
Člani zbornice so lahko vsi radiološki inženirji, ki opravljajo radiološko dejavnost v javnih in zasebnih zavodih na območju
republike Slovenije.
Člani zbornice so lahko tudi:
- upokojeni radiološki inženirji,
- nezaposleni radiološki inženirji in
- študenti radiologije.
Članstvo v zbornici je lahko tudi častno. Častno članstvo podeljuje skupščina zbornice. Podeli ga lahko tudi tujcem.
Častni član zbornice postane član ali nečlan zbornice, ki ima posebne zasluge za razvoj in delo zbornice. Častni člani, člani
zbornice imajo pravice in dolžnosti članov zbornice. Če častni član ni član zbornice, ima pravico sodelovanja v zbornici, nima
pa pravice odločanja. Tujec lahko posatne časni član zbornice pod enakimi pogoji.
III. DEJAVNOST ZBORNICE
5. člen
Cilj zbornice je predvsem skrb za napredek stroke ter zastopanje svojih članov pri varstvu interesov in ugleda stroke ter
vsakega člana pri opravljanju poklica radiološkega inženirja.
Cilj iz prejšnjega odstavka zbornica uresničuje predvsem z opravljanjem naslednjih nalog:
- skrbi za skladen razvoj dejavnosti, ki jo opravljajo radiološki inženirji,
- aktivno sodeluje pri pripravi zakonodajnih in drugih dokumentov, ki se nanašajo na stroko, oz. ki so v zvezi z
oblikovanjem in izvajanjem stroke ter spremlja njihovo izvajanje,
- vodi register svojih članov,
- sodeluje z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvo in Visoko šolo za zdravstvo pri načrtovanju, oblikovanju in
spremljanju dodiplomskega in podiplomskega študija,
- načrtuje, izvaja, spremlja in nadzoruje podiplomsko strokovno izpopolnjevanje svojih članov,
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izvaja strokovni nadzor usposobljenosti svojih članov ter spremlja in obravnava problematiko dela, svetuje in preverja
znanje radioloških inženirjev v zasebni dejavnosti vsakih pet let,
- oblikuje kodeks etike radioloških inženirjev Slovenije,
- svojim članom nudi strokovno svetovanje,
- skrbi za pravno pomoč svojim članom in organizira možnost zavarovanja proti odškodninskim zahtevkom s področja
dejavnosti radioloških inženirjev,
- spremlja kadrovsko politiko in aktivno sodeluje pri načrtovanju potreb po radioloških inženirjih v republiki Sloveniji,
- izdaja strokovne publikacije, samostojno ali skupaj z Društvom radioloških inženirjev Slovenije,
- sodeluje s proizvajalci medicinske opreme,
Te naloge opravlja zbornica za svoje člane na nepridobitni podlagi.
IV. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL
6. člen
Zbornica, ki ji minister, pristojen za zdravje, podeli pooblastilo, opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:
- vodi register izvajalcev dejavnosti,
- izdaja potrdila o vpisu in/ali izbrisu iz registra za zasebne izvajalce radiološke dejavnosti,
- izvaja strokovni nadzor s svetovanjem,
- izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem dejavnosti,
- načrtuje specializacije in specialistične izpite,
- v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, izdaja pravilnike, s katerimi podrobneje ureja področje , na katerem izvaja
naloge javnega pooblastila,
- v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa priporočene tarife za izvajalce,
- oblikuje programe pripravništva, strokovno nadzira in ščiti pripravnike,
- v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja zaščito upokojenih radioloških inženirjev,
- daje, podaljšuje in odvzema dovoljenja za zasebno opravljanje dejavnosti radiološkega inženirja,
- zastopa interese radioloških inženirjev pri sklepanju pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sodeluje
pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa kolektivne pogodbe v imenu radioloških inženirjev, ki opravljajo zasebno
dejavnost kot delodajalci, ki so člani zbornice, ter skrbi za realno vrednotenje dela radioloških inženirjev,
- zagotavlja spoštovanje ustavnosti in zakonitosti predpisov in zakonov, oz. pri kršenju le-teh sproži postopek pri
ustavnem sodišču
Delo zbornice je javno. Svoje člane in javnost o svojem delovanju obvešča preko svoje strokovne publikacije, medmrežne
strani in preko drugih medijev. Odgovorna oseba za obveščanje je sekretar zbornice.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZBORNICE
7. člen
S podpisom pristopne izjave in vpisom v register radioloških inženirjev pridobi radiološki inženir vse pravice in dolžnosti, ki jih
imajo člani zbornice na podlagi tega statuta. Vsak radiološki inženir, ki želi postati član zbornice, mora podpisati pristopno
izjavo, s katero se zaveže, da bo spoštoval statut zbornice in plačeval članarino. Obrazec za pristopno izjavo je na voljo pri
sekretarju zbornice, nasloviti jo je potrebno na sedež zbornice, sekretar po prejemu pristopne izjave in po vpisu novega
člana v register, potrdi članstvo novega člana.
8. člen
Pravice članov zbornice so predvsem:
pravica voliti in biti voljen v vse organe zbornice,
pravica sodelovanja v vseh organih zbornice,
pravice, ki izhajajo iz 5. člena tega statuta,
pravice dajanja poobud in predlogov za izboljšanje dela v zbornici,
prejemati strokovne publikacije, ki jih izdaja zbornica.
9. člen
Dolžnosti članov zbornice so:
izpolnjevanje in upoštevanje vseh aktov zbornice ter odločitev, sprejetih na sejah organov skupščine,
aktivno sodelovanje v organih zbornice, katerih člani so,
redno plačevanje članarine,
redno obveščanje zbornice o vseh podatkih, ki so potrebni za pravilnost podatkov v registru radioloških inženirjev.
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10. člen
Članstvo v zbornici preneha:
- s pisno izraženim prostovoljnim izstopom, ki ga član, ki želi izstopiti, naslovi predsedstvu
- s črtanjem na predlog predsedstva zbornice, če član ne plačuje članarine, vendar ga predsedstvo predhodno opomni,
- z izključitvijo na podlagi razsodišča,
- s smrtjo.
VI. ORGANIZACIJA ZBORNICE IN NJENI ORGANI
11. člen
Zbornica ima naslednje organe:
skupščino,
predsednika, podpredsednika in sekretarja,
predsedstvo,
sekretariat,
tožilca,
razsodišče,
nadzorni odbor,
regijske odbore,
komisije zbornice.
1. Skupščina zbornice
12. člen
Najvišji organ zbornice je skupščina. Skupščino sestavljajo poslanci in predsedniki regijskih odborov zbornice.
13. člen
Skupščina zbornice:
sprejema statut zbornice in druge akte, po katerih zbornica deluje,
sprejema Kodeks etike radioloških inženirjev,
sprejema program dela, finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in sekretarja zbornice,
voli in razrešuje predsednika in štiri člane razsodišča,
voli in razrešuje tožilca in njegovega namestnika,
voli in razrešuje predsednika, dva člana in dva nadomestna člana nadzornega odbora,
obravnava in sprejema poročila regijskih odborov zbornice,
sprejema letna oz. obdobna poročila vseh organov zbornice,
obravnava vsa druga vprašanja in sprejema odločitve, za katere ni določeno, da jih sprejema kateri drugi organ
zbornice,
odloča o prenehanju zbornice.
Za izvajanje javnih pooblastil zbornice skupščina sprejme pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem in druge pravilnike.
14. člen
Poslance skupščine volijo člani zbornice po regijskih zborih na tajnih volitvah in sicer na vsakih 20 članov po enega
poslanca. Volitve so lahko tudi javne, če regijski zbor tako odloči. Volilno pravico v posameznem regijskem zboru imajo vsi
člani zbornice, ki imajo sedež dejavnosti ali ima sedež dejavnosti delodajalec na območju regije.
Po svoji funkciji so člani skupščine tudi predsednik, podpredsednik in sekretar zbornice ter predsedniki regijskih odborov.
Kandidat za poslanca je lahko vsak član regijskega zbora.
Za poslanca na regijskem zboru je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največ glasov.
15. člen
Mandat poslancev skupščine traja 4 leta. Po izteku mandata je lahko poslanec ponovno izvoljen.
Poslanec je lahko razrešen pred iztekom mandata:
če svoje funkcije ne opravlja,
če opravlja funkcijo v nasprotju s stališči članov regojskega zbora, oz. regijskega odbora zbornice,
na njegovo prošnjo za razrešitev.
Razrešitev lahko predlaga vsak organ zbornice ali pa tretjina članov v posamezni regiji. Poslanec je razrešen z izvolitvijo
novega poslanca.
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16. člen
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno, po potrebi tudi večkrat.
Skupščino sklicuje predsednik zbornice na svojo pobudo, na zahtevo predsedstva, tretjine poslancev ali najmanj treh
regijskih odborov ali na zahtevo nadzornega odbora.
Predsednik mora sklicati skupščino najkasneje v 30-ih dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, jo lahko skličejo
predlagatelji. Predlagatelj mora sklicu predložiti dnevni red in gradivo za skupščino. Gradivo morajo poslanci in predsedniki
regijskih odborov zbornice za sejo skupščine prejeti najmanj osem dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če je prisotna polovica članov skupščine. Če je prisotnih manj kot polovica, predsednik odloži sejo za
30 minut, nato je skupščina sklepčna, če je prisotna ena tretjina članov. Šteje se, da je sklep skupščine sprejet, če zanj
glasuje tretjina navzočih članov skupščine.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
Za pravilnost zapisnika je odgovoren sekretar zbornice, ki mora poskrbeti, da je zapisnik izdelan in poslan vsem poslancem
najkasneje v štirinajstih dneh po seji.
17. člen
Poslovanje skupščine uredi skupščina podrobneje s poslovnikom.
18. člen
Za organe, ki jih izvoli skupščina, se predhodno izvede kandidacijski postopek, v katerem se evidentirajo in predlagajo
kandidati. Izvede ga tričlanska komisija, ki jo imenuje sekretariat.
Za člane organov lahko kandidirajo poslanci skupščine ter drugi člani zbornice.
Predsednika, podpredsednika, sekretarja, nadzorni odbor, tožilca in njegovega namestnika, ter razsodišče volijo poslanci
skupščine na neposrednih tajnih volitvah. Kandidira lahko vsak član zbornice, ki mu kandidaturo potrdi regijski zbor, oz. vsaj
20 članov zbornice.
Iz vrst evidentiranih kandidatov kandidacijska komisija sestavi listo kandidatov za vse funkcije v organe zbornice, ki jih voli
skupščina, pri čemer mora biti na listi najmanj toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti.
Izvoljeni so kandidati, ki so na volitvah prejeli večino glasov poslancev. V primeru, da več kandidatov prejme enako število
glasov, je treba volitve ponoviti.
Za predsednika, podpredsednika in sekretarja zbornice je izvoljen kandidat, ki je dobil največ glasov poslancev skupščine.
Če v prvem krogu noben kandidat ne dobi zadostne večine, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta v prvem krogu
dobila največ glasov. Če noben kandidat v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh poslancev skupščine, se postopek
volitev v to funkcijo ponovi.
2. Predsednik, podpredsednik in sekretar zbornice
19. člen
Predsednik, podpredsednik in sekretar zbornice so tudi predsednik, podpredsednik in sekretar skupščine.
Voli jih skupščina.
Mandat predsednika, podpredsednika in sekretarja traja štiri leta in se lahko po izteku mandata še enkrat ponovi.
20. člen
Predsednik zbornice opravlja naslednje naloge:
predstavlja in zastopa zbornico,
je odgovoren za izvrševanje sklepov skupščine,
sklicuje in vodi skupščino in seje predsedstva zbornice,
sklepa delovna in civilno-pravna razmerja s strokovnimi delavci zbornice,
odobri izplačila zneskov do vsote, ki jo enkrat leno s sklepom določi predsedstvo,
podpisuje pogodbe, ki jih sklepa zbornica in druge akte, ki jih sprejme skupščina.
21. člen
Če je predsednik zbornice zadržan, ga nadomešča z enakimi pooblastili, podpredsednik zbornice. Podpredsednik lahko
opravlja naloge, za katere ga predsednik pooblasti.
22. člen
Naloge sekretarja zbornice so:
nadzoruje delo redno in pogodbeno zaposlenih v zbornici,
skupaj s predsednikom in podpredsednikom pripravlja seje predsedstva in skupščine,
vodi zapisnike sej predsedstva in skupščine.
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23. člen
Predsednik, podpredsednik in sekretar so za svoje delo odgovorni skupščini zbornice.
Skupščina ocenjuje delo predsednika, podpredsednika in sekretarja in jih lahko na predlog predsedstva, treh regijskih
odborov ali tretjine poslancev skupščine tudi predčasno razreši.
Predsednik, podpredsednik in sekretar so lahko razrešeni dolžnosti tudi na osebno zahtevo.
3. Predsedstvo zbornice
24. člen
Predsedstvo zbornice vodi delo zbornice v skladu z zdravstveno zakonodajo, statutom zbornice, pravilniki in poslovniki:
spremlja in usklajuje delo organov zbornice,
izvaja sklepe in navodila skupščine,
pripravlja gradivo, analize in predloge za skupščino,
ustanavlja komisije ali sekcije za izvajanje nalog iz 5. člena tega statuta ter sprejema vsebine njihovega dela,
izvaja finančni načrt in poroča skupščini o poslovanju ter sprejema odločitve o medletni spremembi finančnega plana,
obravnava in odgovarja na pobude članov in komisij zbornice,
imenuje komisije in delovne skuoine, jim določi vsebino in program dela; pri tem upošteva strokovni in regijski interes,
sprejema pravilnike in potrjuje poslovnike,
potrjuje programe specializacij in vsebine specialističnih izpitov,
potrjuje merila za podelitev, podaljšanje in odvzem licence,
določa vsebino in imenuje člane za strokovni nadzor s svetovanjem
imenuje glavnega in odgovornega urednika strokovnih in informativnih publikacij ter na njegov predlog potrjuje člane
uredniškega odbora,
imenuje blagajnika,
odloča o spremembi sedeža zbornice,
opravlja druge naloge v skladu z akti zbornice
25. člen
Člani predsedstva so:
predsednik, podpredsednik in sekretar zbornice,
predsedniki regijskih odborov,
predsedniki komisij,
blagajnik,
predsednik nadzornega odbora.
Predsedstvo lahko šteje od 20 do največ 25 članov.
26. člen
Seje predsedstva sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Seja je sklepčna, če je navzoča večina
članov predsedstva. Sklepe sprejema z večino prisotnih.
Člani predsedstva se sestajajo štirikrat letno, lahko tudi pogosteje.
Za svoje delo predsedstvo odgovarja skupščini.
4. Sekretariat zbornice
27. člen
Sekretariat zbornice zagotavlja organizacijske pogoje za učinkovito delovanje predsedstva in pripravlja gradivo za seje
predsedstva. Naloge sekretariata so še:
izvaja sklepe in navodila predsedstva,
spremlja in usklajuje delo strokovnih komisij zbornice,
spremlja zakonodajo ter pripravlja pobude za spremembo zakonov ter drugih aktov,
organizira, vodi in usklajuje delo služb zbornice,
skrbi za zapisnike sej organov ter skrbi za realizacijo njihovih sklepov,
pripravlja gradiva za seje organov,
oblikuje letno poročilo o delovanju organov zbornice
vodi finančno poslovanje zbornice.
28. člen
Člani sekretariata so:
predsednik zbornice,
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podpredsednik zbornice,
sekretar zbornice,
blagajnik zbornice.
Delo sekretariata vodi sekretar zbornice.
Finančno poslovanje vodi blagajnik v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju zbornice.
5. Tožilec zbornice
29. člen
Tožilec zbornice je organ zbornice, katerega pravica in dolžnost je, da samostojno ali na pisno prijavo zahteva uvedbo
postopka za ugotavljanje kršitev aktov zbornice in drugih nepravilnosti pri opravljanju dejavnosti radioloških inženirjev. Voli
ga skupščina.
Pobudo za ugotavljanje kršitev lahko da tožilcu vsak član zbornice. Tožilec nato pobudo oceni in po lastni presoji vloži
predlog za ugotavljanje kršitev. Na zahtevo predsednika zbornice je tožilec dolžan predlagati uvedbo postopka. Tožilec
zbornice vodi postopek in lahko predlaga njegovo ustavitev.
Tožilec ima namestnika, voli ga skupščina na enak način kot tožilca.
Mandat traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
6. Razsodišče zbornice
30. člen
Razsodišče zbornice je organ zbornice, ki na predlog tožilca zbornice obravnava kršitev in odloča o disciplinski odgovornosti
člana zbornice.
Razsodišče zbornice ima predsednika in štiri člane, ki jih voli skupščina in tričlanski senat.
Razsodišče zbornice odloča o sestavi senata, ki ga predlaga za vsak primer posebej predsednik razsodišča.
Razsodišče zbornice odloča z večino glasov.
Možne sankcije so:
opomin,
javni opomin,
izključitev.
Predsednik in člani razsodišče ne smejo biti člani drugih organov zbornice.
Razsodbe razsodišča so objavljene javno v informativnem glasilu zbornice.
Razsodišče je pri svojem delu samostojno in odloča v skladu z akti zbornice na podlagi posebnega pravilnika o disciplinski
odgovornosti.
7. Regijski odbori
31. člen
Zaradi neposrednega uresničevanja svojih pravic in dolžnosti in organizirane udeležbe pri opravljanju funkcij zbornice se
radiološki inženirji z območja regije združujejo v regijske zbore radioloških inženirjev, ki izmed sebe na svojih volitvah izvolijo
regijski odbor zbornice.
Regijo predstavlja in zastopa predsednik regijskega odbora zbornice.
Regijski odbor za svoje delovanje lahko v soglasju s predsedstvom zbornice odpre samostojni žiro račun in ima svoj pečat,
na katerem je naslednje besedilo: “Strokovno združenje - Zbornica radioloških inženirjev Slovenije, regijski odbor ...........
regije”. Regijski odbor ima lahko samostojni transakcijski račun, če področni zakon to dopušča. Če ima regijski odbor
samostojni žiro račun, na skupščini zbornice vsako leto poda finančno poročilo.
32. člen
Regijski odbor zbornice je v svoji regiji odgovoren za izvajanje sklepov organov zbornice.
Ima predvsem naslednje naloge:
svoje člane redno obvešča o dejavnosti zbornice,
sprejema in obravnava predloge in pobude ter zahteve članov svoje regije ter jih posreduje predsedstvu zbornice,
spremlja zaposlovanje radioloških inženirjev ter nudi pomoč pri iskanju zaposlitve brezposelnim radiološkim inženirjem
regije,
sodeluje z regijsko podružnico DVRT pri organiziranju izobraževanja, oz. strokovnega izpopolnjevanja na območju
regije,
vsaj enkrat letno mora sklicati regijski zbor radioloških inženirjev.

6

33. člen
Regijski odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in trije člani z območja regije.
Vseh pet članov izvolijo člani regijskega zbora radioloških inženirjev na neposrednih tajnih volitvah.
Kandidat za posamezno funkcijo odbora je lahko vsak član regijskega zbora, ki ga podpre vsaj 10 članov.
Kandidat za predsednika oz. podpredsednika je lahko izvoljen, če dobi več kot polovico glasov vseh prisotnih volilcev.
Mandat predsednika in podpredsednika regijskega odbora traja štiri leta in se lahko še enkrat ponovi.
34. člen
Vsak regijski odbor lahko ustanovi podružnico katerekoli zbornične komisije, t.j. regijsko komisijo, ki je odgovorna za
izvajanje sklepov republiške zbornične komisije.
Predsednik regijske komisije prejema vabila in gradiva in se udeležuje sestankov republiške komisije.
35. člen
Regijski odbori zbornice se ustanavljajo:
v ljubljanski regiji,
v mariborsko-ptujski regiji,
v celjski regiji,
v dolenjski regiji,
v gorenjski regiji,
v primorsko-notranjski regiji,
v pomurski regiji,
v koroški regiji.
8. Komisije zbornice
36. člen
Za uspešno opravljanje nalog iz dejavnosti zbornice predsedstvo lahko ustanovi komisije zbornice.
Vsako od komisij ustanovi predsedstvo s posebnim sklepom, v katerem določi sestavo, naloge in delovanje komisije.
Mandat predsednika in članov komisije traja 4 leta in se lahko ponovi.
9. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje zbornice. Ima predsednika in dva člana z namestniki, ki jih voli
skupščina. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotni dve tretjini
članov. Šteje se, da je sklep nadzornega odbora sprejet, če zanj glasuje tretjina navzočih članov skupščine.
VI. FINANCIRANJE ZBORNICE
38. člen
Zbornica se financira iz članarin, donacij, prirejanj različnih oblik strokovnih izpopolnjevanj, za naloge iz naslova javnih
pooblastil pa iz državnega proračuna. Način razpolaganja s sredstvi določa Pravilnik o finančnem poslovanju zbornice in
letnim finančnim načrtom zbornice. Finančno poslovanje in izkazovanje finančnega poslovanja je v skladu z računovodskimi
standardi za društva. Finančno poslovanje zbornice je javno, vsak član ima pravico do vpogleda v finančno poslovanje.
Delo regijskih odborov se financira iz skupnih sredstev zbornice v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju zbornice in
letnim finančnim načrtom zbornice.
Regijski odbori za svoje potrebe lahko tudi samostojno zbirajo finančna sredstva. Regijski odbori imajo lahko za svoje
potrebe odprte tudi samostojne transakcijske račune, če področni zakon to dopušča.
Finančne listine zbornice podpisuje predsednik. Zbornica ima odprt transakcijski račun pri A banki, Ljubljana, Slovenčeva 52.
VIII. AKTI ZBORNICE
39. člen
Akti zbornice so:
statut zbornice
Kodeks etike radioloških inženirjev,
pravilnik o finančnem poslovanju zbornice,
7

poslovnik o delu skupščine in organov zbornice,
pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem,
pravilnik o registru Zbornice radioloških inženirjev Slovenije,
pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem.
Zbornica lahko sprejme še druge akte zbornice.
40. člen
Temeljni akt zbornice je statut in z njim morajo biti usklajeni vsi drugi akti zbornice.
Akte zbornice sprejema skupščina z večino glasov vseh članov zbornice.
Pobudo za spremembo statuta ali drugih aktov zbornice lahko da vsak član zbornice. Skupščina je dolžna o pobudi
razpravljati, če pobudo podpre resorska komisija, regijski zbor radioloških inženirjev ali trije regijski odbori.
41. člen
Zbornica preneha obstajati, če tako sklene njena skupščina, s spojitvijo z drugimi pravnimi osebami ali po samem zakonu.
42. člen
Če zbornica preneha z delovanjem, njeno premoženje po poravnavi obveznosti prevzamejo posamezna društva s sorodno
dejavnostjo. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
43. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina zbornice.
V Ljubljani, 8.5.2006
Predsednik Strokovnega združenja –
Zbornice radioloških
inženirjev Slovenije:
Dean Pekarovič
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