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STROKOVNO SREČANJE ZRIS KRANJSKA GORA 

21. in 22. oktober 2022 

 

Zbornica radioloških inženirjev Slovenije je 21. in 22. oktobra 2022 organizirala strokovno 

srečanje za člane zbornice v Hit Alpinea, Ramada Resort, v Kranjski Gori. Tema srečanja je 

bila ʺProblematika v zvezi z urejanjem delovnega mesta radiološkega inženirja in bodočim 

razvojem poklicaʺ.  

 

Strokovnega srečanja se je udeležilo skupaj 49 udeležencev. Trije udeleženci so bili vabljeni 

gostje, katerih smo bili še posebej veseli. Vabljeni so bili ga. Irena Ilešič Čujovič, predsednica 

Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, g. Jakob Počivavšek, predsednik 

Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam ter g. Aleš Bortek, pravni svetovalec 

Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam.  

 

Strokovno srečanje je bil velik zalogaj za organizacijski odbor, saj smo prvič organizirali tako 

obširen dogodek v okviru zbornice. Organizacijski odbor smo sestavljali dr. Sebastijan Rep, 

Brane Nezman, Mojca Lenarčič, Aleš Kravanja, Marko Repnik, Nataša Vodončnik Žvipelj, 

Martina Nezman, Rok Us in Žan Turk. 

 

Program srečanja je obsegal petkovo predavanje Pravni vidiki in problematika poklica 

radiološkega inženirja, ki ga je preko video projekcije pripravila ga. Bronislava Vilč, 

predsednica Pravne komisije Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Njenemu predavanju 

je sledila razprava, ki sta jo vodila Simona Klampfer in Matej Podsedenšek, k razpravi pa so 

bili vabljeni tudi ga. Irena Ilešič Čujovič, g. Jakob Počivavšek ter g. Aleš Bortek. 

 

Sobotno predavanje z naslovom PET/CT - delo in vloga radiološkega inženirja je pripravil dr. 

Sebastijan Rep, temu pa je sledila razprava o pogledih na bodoči razvoj poklica radiološkega 

inženirja z moderatorji Hedviko Šauperl, Andrejem Petakovičem in Matjažem Suličem. 

 

ZRIS je strokovno srečanje organizirala v želji, da članstvu omogoči brezplačno udeležbo in 

druženje, ter tako njihovi dolgoletni podpori, ki jo kot člani kažejo, ponudi možnost razprave 

v zvezi razvojem poklica radiološkega inženirja. Udeleženci so lahko predstavili svoje mnenje 

in goste vprašali vse v zvezi z urejanjem delovnega mesta ter plačilom le tega. Udeleženci so 

bili z organizacijo in izvedbo srečanja zadovoljni in izrazili željo, da bi bilo v bodoče še več 

takšnih srečanj. 

 

Pripravila: Mojca Lenarčič 
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