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Na podlagi 87. in 87.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ( Ur.l. RS št.: 23/05) ter Zakona 

o društvih (Ur.l. RS št.: 64/11) je Skupščina Zbornice radioloških inženirjev Slovenije dne: 

01.10.2020 sprejela spremembe statuta, ki je bil sprejet dne: 04.02.1994 in dopolnjen dne: 

08.05.2006. 

 

 

 

STATUT ZBORNICE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE 

 

 

 

1. člen 

Statut Zbornice radioloških inženirjev Slovenije (v nadaljevanju zbornica) določa organizacijo 

zbornice, namen delovanja, organe zbornice in način odločanja ter financiranja zbornice. 

 

2. člen 

Zbornica je samostojna strokovna stanovska organizacija radioloških inženirjev m/ž (višjih 

rentgenskih tehnikov, inženirjev radiologije, diplomiranih inženirjev radiologije, diplomiranih 

inženirjev radiološke tehnologije, magistrov inženirjev radiološke tehnologije in študentov 

radiološke tehnologije Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani), ki delujejo na območju 

Republike Slovenije. 

 

3. člen 

Zbornica je pravna oseba. Sedež zbornice je v Celju, Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje. 

Zbornica ima pečat okrogle oblike z naslednjim besedilom na obodu: »ZBORNICA 

RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE«, v sredini je stiliziran znak rentgenske cevi, nad 

njim pa stiliziran znak za nevarnost sevanja. 

Naziv zbornice v angleškem jeziku se glasi: Chamber of Radiographers of Slovenia. 

 

4. člen 

Zbornico predstavlja in zastopa v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in tujini predsednik 

zbornice. 

 

5. člen 

Člani zbornice so radiološki inženirji, ki opravljajo radiološko dejavnost na področju Republike 

Slovenije. 
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Člani zbornice so lahko tudi upokojeni radiološki inženirji in študenti radiološke tehnologije iz 

2. člena vendar brez glasovalnih pravic na skupščini zbornice, lahko pa aktivno sodelujejo v 

delu in aktivnostih zbornice. 

6. člen 

Namen zbornice je skrb za strokovno in etično uporabo radiološke tehnologije v skladu s 

sprejeto medicinsko doktrino in dobro radiološko prakso ter skrb za osebni napredek vsakega 

posameznega člana zbornice in varovanje načel varnih in ustreznih pogojev dela radioloških 

inženirjev. 

Zbornica zastopa interese stroke in svojih članov na področju zakonodaje, izobraževanja in 

usposabljanja ter pogojev dela na posameznih deloviščih radioloških inženirjev. 

Za uresničevanje svojega namena zbornica sodeluje z ustreznimi organi v Republiki Sloveniji, 

Evropski skupnosti in tujini. 

 

7. člen 

Zbornica organizira in izvaja ustrezne programe dodatnega kontinuiranega izobraževanja in 

usposabljanja svojih članov skladno s sprejeto doktrino radiološke stroke. Udeležba članov v 

programih izobraževanja in usposabljanja se beleži in vrednoti na podlagi pravilnika o licencah 

radioloških inženirjev. 

Pri tem sodeluje z izobraževalnimi in vladnimi institucijami v Republiki Sloveniji, Evropski 

skupnosti in v tujini. 

 

8. člen 

Zbornica izvaja strokovni nadzor s svetovanjem. 

Zbornica v okviru podeljenih pristojnosti izvaja javna pooblastila. 

 

9. člen 

Člani zbornice postanejo radiološki inženirji in študentje radiološke tehnologije iz 2. in 5. člena 

s podpisom pristopne izjave. 

S podpisom pristopne izjave se član zaveže, da bo spoštoval statut zbornice in kodeks etike 

radioloških inženirjev ter druge akte, ki jih sprejmejo organi zbornice ter da bo spoštoval ugled 

zbornice in da bo redno plačeval članarino. 

 

10. člen 

Člani zbornice imajo pravico voliti in biti izvoljeni v skladu z določili statuta zbornice v vse 

organe zbornice. 

Člani zbornice imajo pravico sodelovanja pri delu organov zbornice. 
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Člani zbornice imajo pravico biti obveščeni o delovanju zbornice in postavljati vprašanja in 

pobude glede delovanja zbornice. 

 

11. člen 

Člani so dolžni spoštovati statut zbornice in kodeks etike radioloških inženirjev. 

Člani so dolžni izpolnjevanja sprejetih sklepov organov zbornice. 

Člani so dolžni redno plačevati članarino. 

Člani so dolžni organe zbornice redno obveščati o spremembah glede statusa zaposlitve, o 

opravljenih izobraževanjih in usposabljanjih ter o drugih zadevah, ki so povezani s članstvom 

v zbornici. 

Zbornica je dolžna z osebnimi podatki članov ravnati po veljavni zakonodaji. 

Ravnanje z osebnimi podatki je urejeno s posebnim pravilnikom. 

 

12. člen 

Članstvo v zbornici članu preneha s podpisom izstopne izjave. 

Članstvo v zbornici preneha s sklepom častnega razsodišča o izključitvi člana, če na sklep ni 

vložena pritožba na skupščino zbornice. 

Članstvo v zbornici preneha s dokončnim sklepom skupščine zbornice o izključitvi člana. 

Članstvo v zbornici preneha zaradi neplačevanja članarine, pred sprejetjem sklepa o prenehanju 

članstva zaradi neplačevanje članarine, se mora člana ustrezno opozoriti na neplačevanje. 

 

13. člen 

Zbornica ima naslednje organe: 

- skupščino, 

- predsednika zbornice, 

- predsednika strokovnega sveta, 

- strokovni svet, 

- organizacijskega sekretarja 

- izvršnega sekretarja, 

- blagajnika, 

- predsedstvo zbornice, ki ga sestavljajo predsednik zbornice, predsednik strokovnega 

sveta, organizacijski sekretar, izvršni sekretar in blagajnik., 

- nadzorni odbor, 

- častno razsodišče 

- komisijo za mednarodno sodelovanje. 

Organi zbornice se sestajajo na sejah, ki so po potrebi lahko tudi korespondenčne in 

videokonference, razen seje skupščine zbornice. 
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14. člen 

Mandat izvoljenih članov zbornice je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. 

Kandidacijski postopek za voljene funkcije v organih zbornice razpiše predsednik zbornice 

najmanj šestdeset dni pred sklicem volilne skupščine. 

Kandidacijski postopek je odprt trideset dni od razpisa. Kandidati morajo izpolnjevati zahteve 

določil statuta. 

Za predsednika zbornice lahko kandidira član zbornice, ki je član najmanj deset let in ima 

ugled v strokovni javnosti. 

Kandidat za predsednika zbornice mora svoji kandidaturi priložiti program dela zbornice 

oziroma svojo vizijo razvoja zbornice za razpisani mandat. Priložiti mora tudi potrdilo o 

nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od meseca dni ob vložitvi 

kandidature. 

Za predsednika strokovnega sveta zbornice lahko kandidira član zbornice, ki je član zbornice 

najmanj šest let in ki aktivno sodeluje v procesu izobraževanja in usposabljanja radioloških 

inženirjev, študentov radiološke tehnologije in ima ugled v strokovni javnosti. 

Za organizacijskega sekretarja, izvršnega sekretarja in blagajnika zbornice lahko kandidira 

član zbornice, ki je član najmanj pet let. 

Za člana Nadzornega odbora zbornice lahko kandidira član zbornice, ki je član najmanj pet 

let. 

Za člana Častnega razsodišča zbornice lahko kandidira član zbornice, ki je član najmanj osem 

let. 

Kandidati morajo svoje vloge za voljene organe zbornice poslati na naslov zbornice iz 3. 

člena tega statuta v zaprti kuverti s pripisom: »volitve zbornice« v času trajanja 

kandidacijskega postopka s priporočeno poštno pošiljko. Kandidati morajo svoji vlogi 

priložiti tudi svoj življenjepis in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev ter soglasje za 

obdelavo in objavo podatkov. 

 

15. člen 

Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice ki jo sestavljajo člani zbornice. 

Skupščina zbornice: 

- sprejema statut zbornice, 

- sprejema program dela in finančni načrt, 

- sprejema višino članarine, 

- sprejema Kodeks etike radioloških inženirjev, 

- sprejema pravilnik o licencah za radiološke inženirje, 

- potrjuje kandidacijsko listo kandidatov za voljene organe zbornice in preveri njihovo 

ustreznost, 

- na neposrednih in tajnih volitvah voli in razrešuje: predsednika zbornice, predsednika 

strokovnega sveta, organizacijskega sekretarja, izvršnega sekretarja in blagajnika, 

- na neposrednih in tajnih volitvah voli in razrešuje člane nadzornega odbora, 
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- na neposrednih in tajnih volitvah voli in razrešuje člane častnega razsodišča, 

- odloča o dokončnem sklepu glede odločitev častnega razsodišča. 

 

16. člen 

Skupščina se sestaja na rednih in izrednih sejah. Skupščino skliče predsednik zbornice najmanj 

trideset dni pred datumom sklica skupščine. Skupščino vodi tri člansko delovno predsedstvo, 

ki se izvoli izmed prisotnih članov skupščine. Skupščina imenuje zapisnikarja skupščine in dva 

overovatelja zapisnika. 

Skupščina se praviloma sestaja enkrat letno. Udeležba članov zbornice na skupščini je 

prostovoljna. Člani zbornice morajo biti ustrezno obveščeni o seji skupščine. 

Seje skupščine se morajo udeležiti voljeni člani organov zbornice. 

Skupščina odloča z večino glasov prisotnih članov skupščine. 

Skupščina veljavno sklepa z večino prisotnih članov, ki se ugotovi 30 minut po najavljenem 

začetku seje skupščine. 

Na zahtevo ene tretjine članov zbornice se skliče izredna volilna skupščina. 

Na zahtevo večine vseh članov strokovnega sveta zbornice se skliče izredna programska 

skupščina. 

Izredno skupščino zbornice je potrebno sklicati najkasneje v šestdesetih dneh od sprejetja 

ugotovitve o zahtevi za sklic izredne skupščine. 

 

17. člen 

Predsednik zbornice: 

- predstavlja in zastopa zbornico, 

- sklicuje skupščino zbornice, 

- v skladu s sklepi skupščine vodi delo zbornice, 

- podpisuje akte, ki jih sprejme skupščina zbornice, 

- podpisuje akte in pogodbe, ki jih izdaja in sklepa zbornica, 

- vodi delo predsedstva zbornice, 

- častnemu razsodišču predlaga začetek postopka proti posameznemu članu zbornice. 

 

18. člen 

Predsednik strokovnega sveta: 

- vodi delo strokovnega sveta zbornice, 

- predlaga člane strokovnega sveta v imenovanje predsedstvu zbornice, 

- v odsotnosti predsednika zbornice zastopa zbornico. 

 

19. člen 

Strokovni svet zbornice odloča o vprašanjih s področja zahtev stroke. 
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Sprejema navodila in priporočila za izobraževanje in usposabljanje članov zbornice. 

Sprejema kriterije o izobraževalnih in drugih programih usposabljanja radioloških inženirjev. 

Na predlog predsednika strokovnega sveta odloča o imenovanju delovnih komisij za posamezna 

strokovna vprašanja. 

Strokovni svet ima 11 članov, od tega 10 članov, ki so imenovani in voljenega predsednika 

sveta. 

V strokovnem svetu so ustrezno zastopana vsa strokovna področja delovanja radioloških 

inženirjev (diagnostična in interventna radiologija, radioterapija, nuklearna medicina, primarno 

zdravstvo in zasebne ustanove) in izobraževalnih ustanov, ki izvajajo študij radiološke 

tehnologije. 

Strokovni svet sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta. 

Strokovni svet odloča z večino glasov prisotnih članov na seji sveta, enako velja za 

videokonferenco. 

Kadar strokovni svet odloča na korespondenčni seji se šteje, da je sklep sprejet, če je zanj 

glasovala večina vseh članov sveta. 

 

20. člen 

Organizacijski sekretar: 

- skrbi za organizacijo dela organov zbornice, 

- vodi register članov zbornice, 

- skrbi za obveščanje članov zbornice. 

 

Izvršni sekretar: 

- skrbi za izvajanje sklepov organov zbornice, 

- vodi register izobraževanja in usposabljanja članov zbornice, 

- skrbi za obveščanje članov zbornice. 

 

Blagajnik je odgovoren za finančno poslovanje zbornice in nadzor plačevanja članarine. 

 

21. člen 

Predsedstvo zbornice sestavljajo predsednik zbornice, predsednik strokovnega sveta, 

organizacijski sekretar, izvršni sekretar in blagajnik. 

Predsedstvo zbornice sklicuje in vodi predsednik zbornice.  

Predsedstvo odloča z večino glasov vseh članov predsedstva. 

Na predlog predsednika zbornice odloča o poslovanju zbornice. 
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Predsedstvo zbornice sprejema pravilnike in poslovnike v zvezi z delovanjem zbornice. 

Na predlog predsednika strokovnega sveta imenuje člane strokovnega sveta zbornice.  

Na predlog predsednika zbornice odloča o imenovanju predsednika komisije za mednarodno 

sodelovanje in dveh članih komisije.  

 

22. člen 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe. 

Predsednik sklicuje in vodi seje odbora. 

Nadzorni odbor odloča z večino glasov vseh članov odbora. 

Nadzorni odbor nadzira finančno in stvarno poslovanje zbornice. 

Nadzorni odbor lahko častnemu razsodišču predlaga obravnavo zoper posameznega člana 

zbornice. 

Nadzorni odbor o svojem delu poroča skupščini zbornice. 

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo z drugimi voljenimi organi zbornice in v primeru 

nasprotja interesov, o čem odloči skupščina zbornice. 

 

23. člen 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani. Predsednika razsodišča izvolijo člani izmed sebe. 

Predsednik sklicuje seje razsodišča in vodi obravnavo. 

Častno razsodišče odloča z večino glasov vseh članov razsodišča. 

Častno razsodišče je pristojno za razlago določil statuta zbornice. Vlogo za razlago določil 

statuta ali pobudo za spremembo statuta lahko na častno razsodišče naslovi posamezen član 

zbornice in organi zbornice. Vloga mora biti pisna z vprašanjem in obrazložitvijo vprašanja 

oziroma pobude. Častno razsodišče se mora izreči o vprašanju ali pobudi. Če se o pobudi za 

spremembo statuta izreče pritrdilno jo pošlje v obravnavo skupščini zbornice. 

Častno razsodišče na predlog predsednika zbornice in nadzornega odbora zbornice obravnava 

kršitve statuta, kodeksa etike in drugih aktov zbornice posameznega člana zbornice. 

Častno razsodišče lahko sprejme sklep, da kršitev ni bila podana. 

Častno razsodišče lahko sprejme sklep o opominu članu zbornice in sklep o izključitvi člana 

zbornice. 

Pritožbeni organ na sklep častnega razsodišča je skupščina zbornice. Njen sklep je dokončen. 

Vlogo za obravnavo odločitve častnega razsodišča lahko na skupščino zbornice naslovi 

prizadeti član zbornice in predlagatelj obravnave. 

Članstvo v častnem razsodišču ni združljivo z drugimi voljenimi organi zbornice. 
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24. člen 

Komisijo za mednarodno sodelovanje sestavljajo trije člani. Delo komisije vodi predsednik 

komisije. 

Člane komisije in predsednika komisije imenuje predsedstvo zbornice. 

 

25. člen 

Zbornica se financira iz članarin. 

Zbornica se lahko za izvajanje javnih pooblastil financira iz državnega proračuna. 

 

26. člen 

Ta statut začne veljati z dnem sprejetja na skupščini zbornice. 

Statut se objavi na spletni strani Zbornice radioloških inženirjev Slovenije. 

Statut se mora v tridesetih dneh od sprejetja na skupščini predložiti pristojni upravni enoti. 

 

27. člen 

Prehodna določba:  

Na podlagi določil tega statuta dosedanji predsednik zbornice razpiše začetek kandidacijskega 

postopka in datum volilne skupščine. Volilno skupščino je potrebno sklicati v devetdesetih dneh 

od sprejetja statuta. 

 

Statut je sprejela Skupščina Zbornice radioloških inženirjev Slovenije na svoji seji dne: 01. 

oktobra 2020 v Celju. 

 

 

Celje, 01.oktober 2020                                     Branko Nezman, 

                                                                                                    predsednik zbornice 

 

 

Originalni dokument s podpisom je arhiviran. 


