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predgovor

Spoštovane kolegice in kolegi,

Čas mineva, sledi izginjajo, ostanejo nam le 
spomini. Naj ostanejo tudi spomini na ljudi 
in dogodke, ki so zaznamovali šestdesetletno 
zgodovino Društva radioloških inženirjev 
Slovenije. V ta namen smo pripravili to publikacijo, 
ki jo imate pred seboj.

Ko pogledamo nazaj, smo lahko z opravljenim 
delom zadovoljni. Vesel sem, da smo v 
predsedstvo, odbore in sekcije vedno uspeli 
vključiti sposobne in delovne člane. Na ta način 
smo dosegli visoko zastavljene cilje. V delo 
društva je bilo vloženega veliko truda in časa vseh 
nas. Ohranimo dosedanjo voljo in optimizem 
in delajmo še naprej tako, da bomo ponosni na 
opravljeno delo. Želim si, da bi lahko tudi ob 

naslednjem okroglem jubileju spet naštevali uspehe, ki smo jih dosegli.

Zahvalil bi se rad vsem skupaj in vsakemu posebej za vse kar ste storili za društvo, za skupno 
dobro v letih skupnega delovanja.

Hvala tudi vsem, ki jih ni več med nami, so pa soustvarjali in oblikovali organizacijo.

Največja in najlepša hvala pa velja naši kolegici Veroniki Lipovec, ki se je smelo lotila zbiranja 
in urejanja gradiva. Narejeno je veliko delo,  ki bo zanamcem v spomin in vodilo za na daljne  
delo.

Naši predhodniki so kroniko in dokumentacijo društva vodili in urejali, vendar se je nekaj 
dragocenega gradiva izgubilo. Težave so bile predvsem z slikovnim materialom, ki pa ga 
nam je vendarle uspelo zbrati. 

Vzemite si nekaj vašega dragocenega časa in se sprehodite po bogatem šestdesetletnem 
delovanju društva.

Prijetno branje in podoživljanje spominov želim.

Ljubljana, maj 2014

Uroš Gačnik, predsednik Društva radioloških 
inženirjev Slovenije



predgovor

Zamisel, da zapišemo, kako se je  od 12. decembra 1954 razvijalo Društvo radioloških 
inženirjev Slovenije do danes, se je porodila predsedniku društva, Urošu Gačniku. 

Zgodovina društva je prikazana kronološko, po vrsti, kot so se nizali dogodki, povezani s 
poklicem radiološkega inženirja pri nas. Zato prvo poglavje ne govori o ustanovitvi društva, 
ampak o letih pred tem. Rentgenski pomočniki so na ozemlju današnje Slovenije delali že 
mnogo prej, preden je bilo ustanovljeno društvo. Niso imeli možnosti, da bi se izobrazili v 
stroki, učili so se od zdravnikov rentgenologov in eden od drugega. Konec štiridesetih let 
sta bila organizirana dva šestmesečna tečaja za tiste, ki so delali v praksi, Šola za rentgenske 
pomočnike v Ljubljani pa je bila kot prva šola v tedanji Jugoslaviji ustanovljena leta 1951. 
Društvo medicinskih rentgenskih tehnikov Slovenije so ustanovili kolegi, ki so delali v 
praksi in ki so se zavedali, kako pomembno se je povezati, predvsem zaradi pridobivanja 
novega znanja, še posebej zato, ker je bila rentgenologija takrat najhitreje razvijajoča se 
veja medicine. Zato so si kot osnovno nalogo društva zadali »razvijati in dvigati strokovno 
raven medicinskih rentgenskih tehnikov s stalnim izpopolnjevanjem«. Že tedaj so vedeli, da 
bodo samo z znanjem nekoč dosegli, da bomo lahko sami na znanstveni osnovi nadgrajevali 
njegove temelje, s čimer se bo poklic razvil tako, da bomo pri svojem delu samostojni in ne 
bomo več samo  rentgenski pomočniki. Za to jim moramo biti hvaležni. 

V teh šestdesetih letih je vsak član društva prispeval svoj kamenček v mozaik njegovih 
uspehov. Društvo se lahko pohvali s številnimi strokovnimi seminarji in drugimi oblikami 
izobraževanj, ki jih je organiziralo za svoje člane, s tridesetletnim neprekinjenim izdajanjem 
strokovne revije Bilten, z urejanjem stanovskih problemov članov društva, s sodelovanjem 
pri vsakokratni spremembi študijskega programa, s sodelovanjem v mednarodnih 
organizacijah, z visokim strokovnim znanjem svojih članov, ki je tudi mednarodno odmevno 
in še bi lahko naštevali. Poleg strokovnega ne moremo mimo družabnega dela društvenega 
življenja, ki je prav tako pomembno, saj  tako društvo še bolj utrjuje vezi med svojimi člani. 

Starejši se bomo ob prebiranju zgodovine društva spominjali, kako je bilo. Mladi bodo 
spoznali, kakšno pot smo prehodili. Morda bodo, ko bodo brali o tem, s kakšno voljo in 
navdušenjem so se kolegi pred davnimi šestdesetimi leti lotili ustanavljanja društva in si 
prizadevali, da bi tudi po tej poti izmenjavali in pridobivali nova znanja, začutili večjo 
pripadnost poklicu. Spoznali bodo, da vsak posameznik ne more narediti veliko, vsi skupaj 
pa lahko. 

Zahvaljujem se Urošu Gačniku, ker mi je zaupal to nalogo. Zahvaljujem se kolegoma 
pokojnemu Romanu Herbstu in Dragu Vehovarju, ker sta tako lepo zapisala, kaj se je v 
društvu dogajalo prvi dve desetletji in vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v organih 
društva, urejali ter hranili material, s pomočjo katerega je bilo zgodovino moč opisati. 

Veronika Lipovec





1

1900 - 1954

1900 prvi 
rentgenski aparat 
v Ljubljani

1923 
Rentgenski 
inštitut v  
Ljubljani 

civilne 
rentgenske 
pomočnice - 
zaščitne
sestre

OBDOBJE PRED ZAČETKOM ORGANIZIRANEGA ŠOLANJA

Prve podatke o začetku šolanja za poklic, ki je danes v Seznamu poklicev v zdravstveni 
dejavnosti (Ur. l. RS 10/12) zapisan kot diplomirani inženir radiološke tehnologije, v Sloveniji 
najdemo v rokopisu Kronika Višje šole za rentgenske pomočnike v Ljubljani, ki jo je od leta 
1951 do 1961 leta pisal prof. dr. Josip Hebein, ki je bil med pobudniki ustanovitve in prvi 
ravnatelj Šole za medicinske tehnike – rentgenske pomočnike v Ljubljani. 

 Prof. dr. Josip Hebein 
www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-DHKUKR9J/.../PDF

Razvoj šolanja ustreznih kadrov, ki bi upravljali z rentgenskimi aparati v diagnostiki in terapiji, 
nikjer v svetu ni potekal skladno s hitrim razvojem in uporabo teh aparatov. V začetku so 
se z rentgensko diagnostiko in terapijo ukvarjali zdravniki različnih strok, v sodelovanju z 
različno izobraženimi sodelavci, ki za to delo pa niso bili posebej šolani. 
 
Geografsko območje današnje Slovenije je razvoju medicine in tehnologije na področju 
naglo razvijajoče se rentgenologije strokovno sledilo enako, kot druge evropske države. 
Splošna bolnišnica v Ljubljani je imela na kirurškem oddelku rentgenski aparat že leta 1900. 

Leta 1923, ko je bil v Ljubljani ustanovljen Rentgenski inštitut, ki ga je vodil takrat edini 
slovenski zdravnik specialist rentgenolog prim. dr. Alojzij Kunst, pri katerem je dr. Josip 
Hebein specializiral. V njem je bila nastavljena tudi prva rentgenska pomočnica, bolničarka 
redovnica. Naziv rentgenska pomočnica je bil v slovenski jezik vnesen prevod izraza 
Roentgenassistentin, s katerim v nemško govorečih deželah tudi še danes poimenujejo 
žensko obliko tega poklica. 

Zaradi naraščajočih potreb po rentgenski diagnostiki so začele rentgenske aparate nabavljati 
tudi bolniške blagajne, Okrožni urad za zavarovanje delavcev in železniška ambulanta, 
izključno za ambulantne bolnike, druge bolniške pa blagajne so imele za svoje člane 
pogodbe s privatnimi zdravniki. Trgovsko bolniško in podporno društvo je imelo rentgenski 
kabinet v svojem sanatoriju. V ordinaciji Okrožnega urada je bila zaposlena tudi prva civilna 
rentgenska pomočnica.

Civilne rentgenske pomočnice so bile od leta 1927 dalje nastavljene po rentgenskih oddelkih 
bolniških blagajn socialnega zavarovanja, v železniških ambulantah in po zdravstvenih 
domovih. To so bile »zaščitne sestre«, ki so predhodno absolvirale dve, tri ali štiriletno 
zdravstveno strokovno šolo v Ljubljani, Zagrebu ali v Beogradu. Za poklic rentgenske 
pomočnice se niso nikjer posebej izobraževale.



2

bolničarke 
redovnice

1947 redovnice 
prenehajo 

delati v civilnih 
ustanovah, 

civilnih pomočnic 
je bilo malo

dva 6-mesečna 
tečaja za 

rentgenske 
pomočnice

9.10.1951 
pripravljalni 
sestanek za 

ustanovitev šole 
za rentgenske 

pomočnike

1900 - 1954

V bolnišnicah in sanatorijih v Sloveniji so delo rentgenskih pomočnic opravljale do leta 1947 
bolničarke  redovnice, tudi te brez posebne predhodne rentgenske izobrazbe.

Bolničarke redovnice in civilne sestre so si pridobivale svoje teoretično in praktično znanje 
za delo z rentgenskimi aparati pri vsakdanjem delu na Rentgenskem inštitutu in rentgenskih 
oddelkih bolnišnic in zdravstvenih domov od starejših kolegic, ki so to delo poklicno že 
več let opravljale ter od zdravnikov rentgenologov, s katerimi so sodelovale. Pridobivanje 
strokovnega znanja iz področij kot so rentgenska tehnika, rentgenska fototehnika, 
rentgenska fizika, varstvo pred ionizirajočimi sevanji, rentgenska anatomija in patologija, je 
do leta 1947 potekalo popolnoma nesistematično.

Ni podatkov o tem, koliko rentgenskih pomočnic je bilo leta 1947 zaposlenih v rentgenskih 
ordinacijah v Sloveniji.

Maja leta 1947 so redovnice prenehale delati v civilnih zdravstvenih ustanovah. Rentgenologi 
so ostali brez usposobljenih rentgenskih pomočnic. Na ljubljanskem Rentgenskem inštitutu 
je ostala samo ena s šestmesečnim tečajem za inštrumentarke in prav tako šestmesečno 
rentgensko prakso. Njej v pomoč so zaposlili nekaj deklet s popolno srednješolsko izobrazbo 
različnih strok. Kot civilne rentgenske pomočnice so se vračale tudi nekatere nekdanje 
redovnice. V enakem položaju kot ljubljanski Rentgenski inštitut so se znašle tudi druge 
ustanove v Sloveniji.

Leta 1948 je posebna inšpekcija Sveta za ljudsko zdravstvo naštela v Sloveniji okrog 200 
rentgenskih aparatov (Spiller, 1984). Zdravnikov specialistov rentgenologov je bilo šest. 
Takrat se je pokazala potreba po organiziranem izobraževanju kadra, ki bi opravljal tehnološki 
del rentgenskih posegov. Zato so bili v letih 1947–1949 v Ljubljani in v Mariboru organizirani 
trije šestmesečni tečaji, kjer so izobrazili 66 rentgenskih pomočnic. 

USTANOVITEV ŠOLE ZA RENTGENSKE POMOČNIKE

Na osnovi izkušenj, pridobljenih s tečaji (praviloma so bili uspešnejši kandidati, ki so imeli 
predhodno popolno srednješolsko izobrazbo z maturo) ter po vzoru nekaterih evropskih 
institucij, ki so že imele tradicijo v izobraževanju rentgenskih pomočnikov, so leta 1951 
slovenski rentgenologi predlagali odseku za strokovno šolstvo pri tedanjemu Svetu za ljudsko 
zdravstvo in socialno skrbstvo LR Slovenije ustanovitev šole za rentgenske pomočnike.

9. oktobra 1951 je Svet za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo LR Slovenije sklical sestanek 
vseh slovenskih rentgenologov. Namen sestanka je bil razgovor o ustanovitvi šole za 
rentgenske pomočnike v Sloveniji. Prof. dr. Josip Hebein v Kroniki Višje šole za rentgenske 
pomočnike v Ljubljani (1961) navaja naslednje sklepe s tega sestanka:

1. V Ljubljani naj se takoj ustanovi dvoletna šola za medicinske tehnike - rentgenske 
pomočnike (»medicinski tehnik - rentgenski pomočnik« je službeni naziv rentgenskega 
pomočnika).

2. Finančno in organizacijsko naj bo šola podrejena Svetu za zdravstvo.
3. Šolo naj vodi ravnatelj, predstojnik Rentgenološkega zavoda Medicinske visoke šole, 

prof. dr. Josip Hebein.
4. V šolo naj se sprejme 25 kandidatov, predvsem žensk, s popolno srednjo šolo in 

pozitivno položeno maturo.
5. Šola naj ima do nadaljnjega rang srednje medicinske strokovne šole, dokler se 

vprašanje ranga šole upravno-pravno ne reši drugače.
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sklepi sestanka 
9.10.1951

sklepi 
pripravljalnega 
sestanka 
13.10.1952

6. Predmeti šole naj bodo naslednji:
•	 rentgenska	tehnika,	t.j.	pouk	o	metodiki	rentgenskega	slikanja,	o	delu	pri	presvetljavi	

in terapiji ter pouk o rentgenski aparaturi,
•	 rentgenska	in	splošna	fotografija,
•	 rentgenska	fizika,	posebno	nekatera	poglavja	iz	elektro	in	radiofizike,
•	 rentgenska	anatomija	in	fiziologija,
•	 rentgenska	in	radiumska	terapija,
•	 osnove	rentgenske	patologije,
•	 zaščita	v	rentgenskih	in	radiumskih	zdravstvenih	ustanovah	in	splošna	higiena,
•	 prva	pomoč,
•	 zdravstvena	organizacija	in	zakonodaja,
•	 angleščina,
•	 psihologija,
•	 statistika,
•	 predvojaška	vzgoja	in
•	 strojepisje.

7. Predavatelji naj bodo naslednji:
•	 prim	dr.	Kunst	Alojzij	-	rentgenska	tehnika,
•	 major	dr.	Del	Cott	Rudolf	-	rentgenska	fototehnika,
•	 doc.	ing.	Jenček	Ladislav	-	rentgenska	fizika,
•	 as.	dr.	Hernja	Stanko	-	rentgenska	anatomija,
•	 as.	dr.	Ravnikar	Božena	-		rentgenska	in	radium-terapija,
•	 dr.	Stare	Zlatan	-	rentgenska	patologija,
•	 dr.	Vurnik-Žumer	Mira	-	rentgenska	zaščita	in	higiena,
•	 as.	dr.	Žvanut	Franc	-	prva	pomoč,
•	 načelnik	Plut	Stanko	-	zdravstvena	zakonodaja,
•	 prof.	Kralj	Hilda	-	strojepisje,
•	 prof.	Kotnik	Aleksandra	-	angleščina,
•	 Pičulin	Marjan	-	predvojaška	vzgoja	in
•	 Odar	Franc	-	statistika.

8. V dopoldanskih urah naj bodo slušatelji zaposleni s prakticiranjem v posameznih 
rentgenskih inštitutih, popoldne naj bodo teoretična predavanja.

9. Predavalnica naj bo v prostorih razširjenega Rentgenskega zavoda Kliničnih bolnic.
10. Ravnatelj šole naj uredi z odgovornimi faktorji vprašanje predavalnice in vaj po 

posameznih inštitutih ter naj takoj organizira sprejem kandidatov in začetek dela na 
šoli.

Na sestanku ravnatelja šole in referenta za strokovno šolstvo pri Svetu za zdravstvo je bilo 13. 
oktobra 1951 sklenjeno (Hebein, 1961):

1. Vsi kandidati morajo biti pred začetkom šole zdravniško pregledani, če so sposobni za 
poklic rentgenskega pomočnika.

2. Šola nima internata. Kandidati si morajo sami poskrbeti stanovanje.
3. Po potrebi bodo dobivali dijaki šole štipendije. Interesenti naj naslovijo na odsek za 

strokovno šolstvo pri Svetu za zdravstvo tozadevno prošnjo.
4. Dijak mora imeti za prakso vsaj dve beli halji.
5. Hrano dobijo dijaki po želji v medicinski menzi pod istimi pogoji kakor medicinci.
6. Šolski inventar poskrbi šoli Svet za zdravstvo.
7. Ravnatelj naj nastavi honorarnega administratorja na šoli.
8. Honoriranje ravnatelja, predavateljev, administratorja in strežnice šole ter financiranje 

potrebščin šole pade v breme Sveta za zdravstvo
9. Vodstvo šole naj se sestaja s predavatelji na rednih semestralnih konferencah vsaj 

trikrat v semestru, v primerih potrebe pa tudi večkrat.

1900 - 1954
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prvi ravnatelj šole 
prof. dr. Josip 

Hebein
je vodil šolo od 

1951-1961

15.11.1951 
slavnostna 

otvoritev Šole 
za rentgenske 

pomočnike

predmetnik 
1. generacije

Prvi ravnatelj Šole za rentgenske pomočnike in kasneje Višje šole za rentgenske tehnike je 
bil prof. dr. Josip Hebein. 

Na prvi konferenci vodstva šole s predavatelji, 6. novembra 1951, so se dogovorili, da se bo 
praktični pouk izvajal na nekaterih rentgenskih oddelkih Kliničnih bolnic, na rentgenskem 
oddelku Poliklinike socialnega zavarovanja in v Vojni bolnici v Ljubljani. Podrobne učne 
načrte posameznih predmetov so sestavili predavatelji sami.

Slavnostna otvoritev šole je bila 15. novembra 1951 v predavalnici Higienskega zavoda na 
Trubarjevi 2, ker prvotno določena predavalnica v Rentgenološkem zavodu Medicinske 
visoke šole še ni bila urejena. Kasneje je šola dobila svoje prostore v šempetrskem župnišču, 
v katerih je delala do preselitve v sedanjo zgradbo Višje šole za zdravstvene delavce.

 Župnišče cerkve sv. Petra v Ljubljani, kjer je imela nekaj časa svoje prostore Šola za rentgenske pomočnike.

Predmetnik študijskega programa prve vpisne generacije v letih 1951/53 (Hebein, 1961)

Predmeti 1. letnik 2. letnik

1. Splošna rentgenska anatomija in fiziologija 90

2. Osnove splošne fizike, elektrofizike in radiofizike 120

3. Rentgenska tehnika, aparatura, metodika 60 60

4. Splošna fotografija, fotokemija, risanje 60 60

5. Rentgenska in radijska terapija 60

6. Osnove patologije z ozirom na diagnostiko in terapijo 60

7. Splošna higiena in zaščita v rentgenskih inštitutih 60

8. Prva pomoč 30

9. Angleščina 90 90

10. Strojepis 90

11. Organizacija zdravstvene službe in zakonodaje 60

12. Statistika 30

13. Psihologija in pedagogika 60

14. Predvojaška vzgoja 60

predavanja skupaj 630 510

vaje 80

dopoldanska praksa 1320
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1900 - 1954

»medicinski 
tehnik – 
rentgenski 
pomočnik«

1953 – prvi 
diplomanti Šole 
za rentgenske 
pomočnike

Prvi diplomanti so spomladi leta 1953 zaključili študij z diplomskim izpitom, ki je obsegal 
praktični in teoretični del. Na praktičnem delu so opravili en rentgenski poseg, navadno iz 
predmeta metodika rentgenskega slikanja v povezavi z rentgensko tehniko in fototehniko. 
Teoretični del je obsegal ustno preverjanje znanja iz  predmetov: rentgenska anatomija, 
rentgenska tehnika, aparature in metodika ter rentgenska in radium terapija. Ko se je kasneje 
razširilo področje radioterapije in so se v program vključevali novi strokovni predmeti 
(radioaktivni izotopi, radiofizika, varstvo pred ionizirajočimi sevanji), je bila v praktični 
del vključena tudi radioterapija, v teoretičnega pa novi strokovni predmeti. Takšna oblika 
diplomskega izpita je bila do leta 1984. 

V prvi generaciji je leta 1953 šolanje zaključilo 24 »medicinskih tehnikov - rentgenskih 
pomočnikov«. 

Diplomanti prve vpisne generacije

Berčič Magda Knaflič Roža Planinšek Anica

Bordon Božena Kosič Olga Potočnik Marija

Burja Ana Kralj Marija Schager Marta

Cirman Deša Limoni Anton Stepanović Marija

Ileršič Marija Miščević Zdenka Stepanović Mihajlo

Jaklič Angela Mrak Marija Štefe Majda

Kastelic Mirko Noč Stanislava Vizjak Pavla

Kmet Mojca Nograšek Judita Žnidaršič Mara
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16. 11. 1954  
oblikovanje 

iniciativnega 
odbora za 

ustanovitev 
društva

12. 12. 1954
ustanovni občni 

zbor
»Društva 

medicinskih 
rentgenskih 

tehnikov«

DRUŠTVO RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV 1954 – 2014

Društvo je bilo leta 1954 ustanovljeno kot Društvo medicinskih rentgenskih tehnikov. 
Njegovo ime se je spreminjalo tako, kot se je spreminjal strokovni naslov poklica, Društvo 
rentgenskih tehnikov, Društvo višjih rentgenskih tehnikov, danes se imenuje Društvo 
radioloških inženirjev.

USTANOVITEV DRUŠTVA MEDICINSKIH  
RENTGENSKIH TEHNIKOV 1954

Rentgenskih pomočnikov, s formalno izobrazbo ali brez nje, je bilo v Sloveniji leta 1954 nekaj 
več kot sto. Bili so zelo povezani med seboj, izmenjavali so strokovne izkušnje, na srečanjih 
pa so ugotavljali, da se morajo tudi formalno povezati, ker bodo le tako lahko razvijali stroko 
in reševali skupne probleme. 

16. novembra 1954 so se, na prvem pripravljalnem sestanku za ustanovitev društva, v 
Ljubljani zbrali rentgenski tehniki, ki so delali v različnih zdravstvenih zavodih v Sloveniji. 
Tako so Ivanka Rakoš, Zdenka Christof-Gazvoda, Cirila Resman-Šubelj, Ana Planinc-Strnad, 
Bogdana Arhar, Marija Remšak, Drago Vehovar, Janko Šalamon, Franc Toth, Roža Knaflič-
Bohinc, Magda Berčič in Roman Herbst oblikovali iniciativni odbor za ustanovitev Društva 
medicinskih rentgenskih tehnikov. Za njegovega predsednika so izvolili Draga Vehovarja iz 
mariborske bolnišnice. 

Predvidevali so, da bodo v društvo vključili 69 medicinskih rentgenskih tehnikov, 8 
honorarno zaposlenih slušateljev Šole za medicinske rentgenske tehnike in 2 izredna člana. 
Od Mestnega sindikata zdravstvenih delavcev v Ljubljani so dobili začetno finančno pomoč 
v znesku 30.000 dinarjev. 

Na tej seji so sklenili, da bodo sklicali ustanovni občni zbor. Pripravili so Pravila društva in vse 
potrebno za občni zbor ter povabili vse, ki so ta poklic v Sloveniji opravljali. 

Ustanovni občni zbor je bil v predavalnici Centralnega higienskega zavoda v Ljubljani 12. 
decembra 1954. 

Zbora so se poleg rentgenskih tehnikov udeležili tudi nekateri ugledni slovenski rentgenologi, 
med njimi prof. dr. Josip Hebein in prim. dr. Rudolf Del Cott.

Najprej so sprejeli Pravilnik Društva medicinskih rentgenskih tehnikov, v katerem so bili 
opredeljeni namen in cilji društva:

1. Razvijati in dvigati strokovno raven medicinskih rentgenskih tehnikov s stalnim 
izpopolnjevanjem.

2. Posvečati vprašanjem, ki se tičejo strokovnega dela rentgenskih tehnikov, vso skrb in 
predlagati ukrepe za njihovo pravilno reševanje.

3. Proučevati in dajati predloge za strokovno in ideološko vzgojo medicinskih 
rentgenskih tehnikov.

4. Čuvati koristi ljudskega zdravja in pomagati ljudski oblasti in družbenim organizacijam 
pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo zdravstvene službe in splošno 
zdravstveno problematiko.
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1954

prvi upravni in 
nadzorni odbor

častni člani 1954

5. Sodelovati z društvi, ki imajo podoben namen in medsebojno pomagati ter 
koordinirati delo z enakimi društvi ostalih ljudskih republik tedanje Jugoslavije.

6. Kulturno in ideološko dvigati svoje člane in jih vzgajati k zavestnemu in požrtvovalnemu 
delu za izgradnjo socializma.

7. Društvo bo preko Zveze sindikatov skrbelo za zaščito svojih članov, posebno pri 
njihovem zdravju škodljivem – nevarnem delu (Pravilnik društva medicinskih 
rentgenskih tehnikov, 1954).

Pravilnik je določal tudi, da ima društvo redne, izredne in častne člane. Redni so bili vsi, ki 
so imeli strokovni naslov in dekret za opravljanje dela medicinskega rentgenskega tehnika, 
izredni pa tisti, ki to delo opravljajo, njihov strokovni naslov pa je bil drugačen. Častni člani 
so bili lahko državljani, ki so imeli zasluge za delo in pomoč koristim društva ter so jih člani 
občnega zbora izvolili.

Po Pravilih je imelo društvo enajst-članski upravni odbor, od tega so morali biti štirje izmed 
rentgenskih tehnikov, ki so delali izven Ljubljane in tri-članski nadzorni odbor. O prvi 
registraciji društva ni podatkov.

Prvi upravni odbor (1954/56)

predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana

tajnica: Blažka Planinc-Škafar Klinične bolnice Ljubljana

blagajničarka: Ivanka Rakoš Poliklinika Ljubljana

člani:

Alojz Papež Splošna bolnica Maribor

Dagmar Božič Poliklinika Maribor

Jožica Gerdenc Splošna bolnica Novo mesto

Miro Kastelic Poliklinika Celje

Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Zdenka Christof-Gazvoda Poliklinika Ljubljana

Marija Stepanovič Poliklinika Ljubljana

Lidija Pohar Poliklinika Ljubljana

Prvi nadzorni odbor (1954/56)

predsednik: Ivan Drenovec Klinične bolnice Ljubljana

člana:
Hilda Matijašič-Naglič Klinične bolnice Ljubljana

Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana

Za častne člane so bili na ustanovnem občnem zboru izvoljeni: prim, dr. Josip Hebein, 
predstojnik Rentgenološkega inštituta Kliničnih bolnic v Ljubljani, prim. dr. Rudolf Del Cott, 
vodja rentgenskih oddelkov Poliklinike v Ljubljani, prim. dr. Alojzij Kunst, rentgenolog na 
Rentgenološkem inštitutu Kliničnih bolnic v Ljubljani, prim. dr. Mila Kovač, predstojnica 
Rentgenološkega zavoda Splošne bolnice v Mariboru in dr. Ciril Porekar, vodja rentgenskega 
oddelka Poliklinike v Mariboru.
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Sklepi ustanovnega občnega zbora: 
1. notranja ureditev društva (organizacija in administracija),
2. organiziranje predavanj in medsebojnih obiskov,
3. proučevanje problemov članov,
4. izdaja članskih knjižic.

Ob ustanovitvi društva je bil v časopisu Zdravstveni radnik objavljen tudi članek, ki ga je 
pripravila kolegica Boža Bordon. 

Roman Herbst, predsednik Društva rentgenskih tehnikov Slovenije od leta 1954 do konca leta 1972.
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leta 1955 
96 članov društva

strokovna 
predavanja 1955

OD DECEMBRA 1954 DO JANUARJA 1960

Predsednik društva Roman Herbst je v Pregledu dela za leto 1955–1956 zapisal, da je bil 
začetek dela težak, ker niso imeli dovolj organizacijskih izkušenj, vendar so realizirali vse 
sklepe ustanovnega občnega zbora. 

Upravni odbor je imel od januarja 1954 do januarja 1956 dvanajst sej, na katerih so sklepali o 
organizaciji in vsebini strokovnih predavanj, ekskurziji, delu mariborske skupine, vključitvi v 
Zvezo društev srednjih medicinskih delavcev (Savez udruženja srednjih medicinskih radnika 
FLRJ) v Beogradu, nato v Zvezo zdravstvenih delavcev (Savez zdravstvenih radnika FLRJ), 
tudi v Beogradu, kongresu srednjih medicinskih delavcev v Sarajevu, disciplini članov (izrekli 
so en javni ukor in en javni opomin), uniformah in ostali tekoči problematiki. 

Že leta 1955 so organizirali prva strokovna predavanja v Ljubljani in Mariboru, in sicer: 

1. Rentgenografija s kontrastnimi sredstvi, prim. dr. Rudolf Del Cott.

2. Kinematografija v rentgenologiji ter prikazovanje nekaj filmov in barvnih fotografij, 
prim dr. Alojzij Kunst.

3. Delo z rentgensko aparaturo, pažnja pri slikanju, nega, čiščenje in razne nepravilnosti, 
Stanko Primc.

4. Tehnika slikanja glave v vseh smereh, Hilda Matijašič-Naglič.

5. Organizacija rentgenskega dela na rentgenskem oddelku v Zagrebu, dr. Stanko 
Hernja.

6. Odnos medicinskega rentgenskega tehnika do pacienta med rentgenskim pregledom 
in slikanjem, dr. Jože Stropnik.

7. Kakšno rentgensko sliko želi zdravnik, dr. Majda Kropič.

8. Novosti na področju rentgenske tehnike – uporaba izotopov v rentgenografiji v 
bodočnosti in spreminjevalcu rentgenske slike, Drago Vehovar.

9. Rentgensko slikanje glave s posebnim ozirom na senčnice: praktični prikaz metod 
dela, združen z analizo napravljenih posnetkov, prim. dr Mila Kovač. 

10.  Spondylarthrosis ankylopoetica: opis bolezni in metod slikanja ileosakralnih sklepov, 
praktična uporaba opisanih metod slikanja in analiza napravljenih posnetkov, dr. Ciril 
Porekar.

Istega leta je društvo organiziralo tudi strokovno ekskurzijo v Maribor. Na ekskurziji je bilo 
46 članov, ogledali so si rentgenski zavod v tamkajšnji Splošni bolnici in hidroelektrarno 
Mariborski otok. Šli so na izlet na Pohorje, izlet se je zaključil z družbenim večerom v 
Poštarskem domu. 

december 1954 - januar 1960
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december 1954 - januar 1960

1. redni občni 
zbor, 29.1. 1956 v 

Mariboru 

novi častni član 
1956

začetek 
sodelovanja s 

sindikatom

društvo 
postane član 

Zveze srednjih 
medicinskih 

delavcev FLRJ

strokovna 
predavanja 1956

ekskurzija v 
Fotokemiko v 

Zagrebu

1. redni občni zbor je bil 29. januarja 1956 v Mariboru. Izvolili so nov upravni in nadzorni 
odbor.

Upravni odbor (1956/57)
predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana
tajnica: Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana
blagajničarka: Ivanka Rakoš Poliklinika Ljubljana

člani:

Zdenka Christof-Gazvoda Poliklinika Ljubljana
Drago Vehovar (Zdenka Mihelčič) Splošna bolnica Maribor
Ivan Drenovec Klinične bolnice Ljubljana
Cirila Resman-Šubelj Klinične bolnice Ljubljana
Katarina Zorko Klinične bolnice Ljubljana
Vera Bežek Zdravstveni dom Kranj

Mirko Toroš Sanatorij za tuberkulozne 
bolnike, Pohorski dvor

Rezka Sterle Poliklinika Celje
Nadzorni odbor (1956/57)

predsednik: Tone Limoni (Majda Štefe) Poliklinika Ljubljana

člana:
Lidija Pohar Poliklinika Ljubljana
Hilda Matijašič-Naglič Klinične bolnice Ljubljana

Zdenka Mihelčič in Majda Štefe sta nadomestili Toneta Limonija in Draga Vehovarja, ki sta 
odšla na služenje vojaškega roka.  

Za častnega člana je bil izvoljen dr. Bojan Fortič, ki je takrat vodil pulmološki oddelek v 
bolnišnici na Golniku. 

Leta 1956 se je društvo povezalo s Sindikatom zdravstvenih delavcev, kjer sta bila Zdenka 
Christof-Gazvoda in Ivan Drenovec zastopnika rentgenskih tehnikov v komisiji za delovne 
odnose in tarifno politiko ter v komisiji za strokovna vprašanja in higiensko-tehnično zaščito 
v republiškem odboru tega sindikata. 

Društvo je postalo član Zveze srednjih medicinskih delavcev FLRJ.

Osnovni cilj društva je bila strokovna dejavnost, pomoč članom s strokovnimi predavanji, 
literaturo in praktičnim delom na rentgenskih oddelkih. Želeli so si več strokovne dejavnosti, 
vendar jih je ovirala oddaljenost nekaterih rentgenskih oddelkov od večjih oddelkov npr. 
v Ljubljani in Mariboru in pomanjkanje kadrov, ki bi nadomeščali kolege v času strokovnih 
izpopolnjevanj ter finančna sredstva za prevoze.

Tudi leta 1956 so organizirali strokovna predavanja, enkrat mesečno, v Ljubljani in Mariboru. 
Tako so v Ljubljani obravnavali tehniko tomografije, tomografijo pljuč, slikanja glave, pielo 
in holangiografijo, tehniko slikanja in delo v temnici, odnos rentgenskega tehnika do 
pacienta, poslušali pa so tudi predavanje o zdravstveni službi na Švedskem. V Mariboru so 
imeli predavanja s praktičnimi prikazi specialnih posnetkov okostja, polstranskem slikanju 
hrbtenice, prirojenem izkolčenju dojenčkov, tomografiji, rentgenski in radijski terapiji 
ter novostih v rentgenski tehniki. Organizirali so ogled razstave rentgenskih aparatov 
in ekskurzijo v tovarno Fotokemika v Zagrebu, kjer so si ogledali oddelek za proizvodnjo 
rentgenskih filmov in poslušali predavanje, s katerim so jim razložili postopek izdelave filmov. 
2. redni občni zbor društva je bil 7. aprila 1957 v Zveznem inštitutu za tuberkulozo na 
Golniku. Izvolili so nov upravni in nadzorni odbor:
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Upravni odbor (1957/58)

predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana

tajnica: Magda Berčič Klinične bolnice Ljubljana

blagajničarka: Ivanka Rakoš Poliklinika Ljubljana

člani:

Mirko Toroš Sanatorij za tuberkulozne 
bolnike, Pohorski dvor

Franc Gabrovec Poliklinika Celje

Branko Gulič Poliklinika Maribor

Jožica Gerdenc Splošna bolnica Novo mesto

Majda Štefe Poliklinika Ljubljana

Zdenka Christof-Gazvoda Poliklinika Ljubljana

Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana

Katarina Zorko Klinične bolnice Ljubljana

Nadzorni odbor (1957/58)

predsednica: Hilda Matijašič-Naglič Klinične bolnice Ljubljana 

člana:
Ivan Drenovec Klinične bolnice Ljubljana

Cirila Resman-Šubelj Klinične bolnice Ljubljana

Upravni odbor je do naslednjega občnega zbora na osmih sejah, ki so bile navadno v 
Blagovici, »na pol poti od Ljubljane do Maribora«, razpravljal o osnutkih zakonov o javnih 
uslužbencih, sistemizaciji, dopolnilnih plačah, odloku o skrajšanem delovnem času in 
pravilniku o nagrajevanju dežurne službe, ter o osnutku zakona o medicinskih strokovnih 
šolah ter o specializaciji.

Leta 1957 sta bili v Ljubljani samo dve predavanji, in sicer o kimografiji in delu na 
Onkološkem inštitutu. Člani v Ljubljani se predavanj niso udeleževali v velikem številu, zato 
je upravni odbor sklical sestanek, na katerem so se z njimi pogovarjali o obliki strokovnega 
izpopolnjevanja, ki bi jim ustrezala. Sklenili so, da bo poudarek na praktičnem delu, vendar 
se kljub temu zanimanje za izobraževanje med ljubljanskimi člani ni povečalo. Mnogo večje 
zanimanje je bilo za strokovna izpopolnjevanja, ki so bila organizirana v Mariboru. Teoretično 
so obravnavali: novosti v rentgenski tehniki – ekonomični pogon rentgenske cevi in moderne 
metode centriranja pri rentgenski terapiji; nova kamera; Siemensova globinska zaslonka s 
svetlobnim vizirjem; moderni rentgenski inštitut v Lizboni. Praktično del: tehnike slikanja 
mastoidov po Stenversu, Schüllerju in Mayerju, slikanje sternuma in sternoklavikularnih 
sklepov, globinsko slikanje sternoklavikularnih sklepov, slikanje ličnih kosti in tangencialno 
slikanje zigomatičnega arkusa. Poslušali so tudi predavanje o sistemu šolanja in položaju 
rentgenskih pomočnic v Nemčiji.

Leta 1957 je bilo ustanovljeno Društvo rentgenskih tehnikov Hrvaške, na ustanovni zbor 
so bili povabljeni tudi predstavniki slovenskega društva, ki so hrvaško društvo pomagali 
ustanoviti.
 

2. občni zbor, 
27. 4. 1957 na 
Golniku

strokovna 
predavanja 1957

ustanovitev 
Društva 
medicinskih 
rentgenskih 
tehnikov Hrvaške 
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3. občni zbor, 
27.4. 1958 na 

Jezerskem

strokovna 
predavanja 1958, 

Maribor

Člani upravnega in nadzornega odbora Društva medicinskih rentgenskih tehnikov Slovenije, Blagovica 1958. 

3. redni občni zbor je bil 27. aprila 1958 na Jezerskem. V organe društva za naslednje leto 
so bili izvoljeni:

Upravni odbor (1958/59)
predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana
tajnik: Tone Limoni Poliklinika Ljubljana
blagajničarka: Ivanka Rakoš Poliklinika Ljubljana

člani:

Mirko Toroš Sanatorij za tuberkulozne 
bolnike, Pohorski dvor

Mirko Kastelic Poliklinika Celje
Majda Betetto (Marjan Ogris) Ortopedska klinika Ljubljana
Vera Fink Splošna bolnica Novo mesto
Cveta Strojanšek Poliklinika Ljubljana
Mojca Cvikl Poliklinika Ljubljana
Zdenka Christof-Gazvoda Poliklinika Ljubljana
Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Nadzorni odbor (1958/59)
predsednik: Damjan Pivk Poliklinika Ljubljana 

člana:
Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana
Cirila Resman-Šubelj Klinične bolnice Ljubljana

Društvo je leta 1958 sodelovalo pri izdelavi osnutka programa za dokvalifikacijske izpite 
za rentgenske tehnike, ki so bili brez formalne izobrazbe. Izdelali so Poslovnik o delokrogu 
medicinskega rentgenskega tehnika.

V arhivu ni podatkov o strokovnih izpopolnjevanjih v Ljubljani leta 1958, mariborski 
pododbor pa je organiziral pet strokovnih seminarjev s strokovnimi predavanji, praktičnimi 
vajami in obravnavo društvene problematike. Zanimive so teme strokovnih predavanj: 
Splošna zaščita pred genetskimi okvarami, katere povzroča radioaktivno žarkovje (prim. dr. 
Mila Kovač), Kontrastne metode v rentgenografiji: intravenozni pielogram, hiolecistografija, 
arteriografija, flebografija, ventrikulografija (dr. Majda Kropič), Kri in rentgenski žarki (dr. 
Niko Jesenovec), Novosti iz strokovne literature: avtomatizacija v rentgenologiji, pojav 
iontomatov in razvijalnih strojev, prednosti novih usmerjevalcev; Vpliv atomske bombe na 
človekovo telo in njegove funkcije v obdobju po eksploziji atomske bombe – povzetek iz 
predavanja dr. Hideo Yagija iz tokijske univerze. Na praktičnih vajah so obravnavali: slikanje 
optičnega kanala, slikanje čeljusti in čeljustnih sklepov s Siemensovo kroglo, slikanje senčnic, 
atipične posnetke skočnega sklepa in petnice, tehniko slikanja pri kontrastnih metodah.

Razpravljali so o reformi zdravstvenih šol in študiju nosečih študentk (na pobudo Sveta 
LRS za zdravstvo), redno so se udeleževali sej Zveze srednjih medicinskih delavcev v 
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4. občni zbor 
1959, v Valdoltri, 
5. obletnica 
društva

leta 1959 
114 članov 
društva

anketa o delu in 
zaščiti, 1960

Beogradu, obvestili uprave bolnišnic o slabi udeležbi rentgenskih tehnikov na strokovnih 
izpopolnjevanjih in se pripravljali na izdajo prve številke Biltena, ki je nato izšel leta 1960. 
Udeleževali so se sej republiškega odbora Sindikata zdravstvenih delavcev, Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, Sveta za zdravstvo LRS. Upravni odbor je imel v tem času tudi tri 
stalne komisije, in sicer komisijo za vprašanja narodne obrambe, za propagando in za tisk 
Biltena.

Upravni odbor je ugotavljal, da je zaposlenih rentgenskih tehnikov več kot je članov društva, 
zato so se zavezali vključiti mlajše kolege in vsem poslali vabilo za včlanjenje. Delovala sta 
pododbora v Ljubljani in Mariboru. Ljubljanski pododbor je vključeval Ljubljano z okolico 
(do Zidanega mosta) ter okraje Novo mesto, Kranj in Koper, mariborski pa okraje Maribor, 
Mursko Soboto in Celje (do Zidanega mosta). Ker je bilo v ljubljanski regiji zanimanje za 
strokovno izpopolnjevanje še vedno slabo, so še enkrat organizirali poseben sestanek s člani 
te skupine. 

Na 4. rednem občnem zboru leta 1959 v Valdoltri je predsednik Roman Herbst poročal, da 
ima društvo 114 članov, izvolili so nov upravni in nadzorni odbor društva za naslednji dve 
leti. Dogovorili so se tudi, da bo odslej občni zbor vsaki dve leti in povečali število članov 
upravnega in nadzornega odbora na 15. V letu, ko občnega zbora ne bo, se bo sestal upravni 
odbor v razširjeni sestavi (upravni in nadzorni odbor). 

Upravni odbor (1959/61)
predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana
podpredsednica: Zdenka Christof-Gazvoda Poliklinika Ljubljana 
tajnica: do 16.1.1960
od 17.1.1960

Zdenka Christof-Gazvoda
Klavdija Grbac

Poliklinika Ljubljana
Ortopedska klinika Ljubljana

blagajničarka: Ivanka Rakoš Poliklinika Ljubljana

člani:

Marjan Ogris Onkološki inštitut Ljubljana
Danica Planinšek Vojna bolnica Ljubljana
Cirila Resman-Šubelj Klinične bolnice Ljubljana
Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana
Franjo Gabrovec Poliklinika Celje
Ela Milutinovič Zdravstveni dom Kranj
Jožica Gerdenc Splošna bolnica Novo mesto
Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor
Marija Koprivec Poliklinika Ljubljana
Ivanka Rakoš Poliklinika Ljubljana
Nadzorni odbor (1959/61)

predsednik: Damjan Pivk Poliklinika Ljubljana 

člana:
Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana
Cirila Resman-Šubelj Klinične bolnice Ljubljana

Upravni odbor je imenoval dve komisiji, in sicer komisijo za rentgensko zaščito (Mojca Cvikl, 
Hilda Matijašič-Naglič, Marjan Ogris) in komisijo za rentgenske okvare (Majda Betteto, Cveta 
Strojanšek in Majda Štefe). Komisiji sta izvedli dve anketi, in sicer o delu in zaščiti rentgenskega 
tehnika in o rentgenskih okvarah članov društva. Rezultate anket je kot poročilo komisije za 
rentgensko zaščito objavil Marjan Ogris v Biltenu št. 1 leta 1960. 

S prvo anketo, na katero je bila 80%-na odzivnost, so obdelali podatke petindvajsetih 
anketiranih zavodov. Analizirali so delovni čas in pogoje dela, delovne prostore in zaščito ter 
kontrolo osebja. Ugotovili so, da je redni delovni čas povsod 5 ur dnevno, v večini zavodov pa 
so rentgenski tehniki opravljali nadurno delo. Zaradi slabe organizacije dela je bilo marsikje 
v času dežurne službe več dela kot v rednem delovnem času. Delovni prostori so bili po 
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december 1954 - januar 1960

mnenju anketiranih primerni, vsi pa niso ustrezali predpisom o zaščiti pred sevanjem, kar se 
je izkazalo za najbolj pomanjkljivo: zaščita je bila »dobra« v 7, »zadovoljiva« v 10 in »slaba« v 8 
zavodih. V skupini »zadovoljiva« zaščita so anketirani navajali pomanjkljivosti kot so prenizke 
zaščitne stene, katerih debelina svinca ni skladna z maksimalno visoko napetostjo aparatov, 
zaščitne stene brez svinčenega stekla, kabine za paciente brez vrat itd. Ponekod za delo z 
mobilnimi aparati ni bilo na voljo nikakršnih zaščitnih sredstev. Meritve doz v prostorih so se 
izvajale redko, ponekod pa sploh nikoli. 

Drugo anketo so poslali 122 rentgenskim tehnikom, odzivnost je bila 97%-na. Na vprašanje 
»Ali imate rentgensko okvaro?« je 7 anketiranih navedlo leukopenijo, 3 so imeli dalj časa 
slabo krvno sliko, 3 suho kožo na rokah in razcepljanje nohtov, 1 je imel stalne glavobole, 1 
limfadenitis in konjunktivitis, 1 močnejšo leukopenijo z anemijo, krvavitve in veliko izgubo 
teže, 2 pa sta odgovorila z »da«. Anketa je pokazala tudi, da »služba fizikalne kontrole na 
področju osebne dozimetrije deluje dokaj uspešno«, saj so 103 anketiranim redno menjavali 
filmske dozimetre, 22 neredno, 14 pa jih dozimetrov ni imelo. O prejetih dozah niso bili nikjer 
obveščeni. 51 anketiranih je bilo redno klicanih na poklicni zdravniški pregled, 70 pa jih je 
bilo pregledanih enkrat. Ostalim so nekajkrat kontrolirali krvno sliko. 96 anketirancev je bilo 
pred nastopom službe pregledanih v ambulanti za poklicne bolezni, 20 pa ne. 

Na osnovi rezultatov ankete je društvo dalo pobudo Centru za zaščito pred ionizirajočim 
sevanjem v Ljubljani, da je zdravstvenim zavodom, v katerih so bili rentgenski diagnostični 
ali terapevtski oddelki poslal okrožnico, s katero je poudaril pomen periodičnih zdravniških 
pregledov in redne osebne dozimetrije. Tudi po tem v dozimetrijo in redne zdravniške 
preglede še vedno niso bili vključeni rentgenski tehniki iz vseh zavodov.

1959. leta so organizirali ekskurzijo v RR zavode Niš (proizvajalec rentgenskih aparatov), ki se 
je je udeležilo 55 članov društva in strokovna predavanja v Ljubljani in Mariboru.

17. januarja 1960 je na razširjeni seji upravnega odbora predsednik društva poročal o delu 
v letih 1954–1960. Zapisnik te seje in plan dela društva za leto 1960 sta bila  objavljena v 
Zdravstvenem vestniku 29 (1). V poročilu navaja, da je »upravni odbor na sejah v tem 
obdobju razpravljal in odločal o:

•	 vlogi	in	nalogah	društva,
•	 liku	zdravstvenega	delavca	–	medicinskega	rentgenskega	tehnika,
•	 kulturnem	in	ideološkem	dvigu	članov,
•	 stalnem	strokovnem	izpopolnjevanju	članov,
•	 organizacijski	 strukturi	 in	 administrativnem	 poslovanju	 društva	 in	 zveznega	

združenja,
•	 pristopu	v	zvezno	društvo	srednjih	medicinskih	delavcev	Jugoslavije,	
•	 raznih	zakonskih	osnutkih	(zakonih,	uredbah	itd.),
•	 sodelovanju	s	strokovnimi	in	ostalimi	organizacijami,
•	 strokovnih	predavanjih	in	ekskurzijah,
•	 izdelavi	pravilnika	o	delokrogu	medicinskega	rentgenskega	tehnika
•	 zaščiti	delovnih	mest	rentgenskih	tehnikov,
•	 uniformah	rentgenskih	tehnikov,
•	 nagrajevanju	(položajne	plače,	posebni	dodatki	itd.),
•	 zakonu	o	javnih	uslužbencih,
•	 ocenjevanju,
•	 reformi	zdravstvenih	šol,	
•	 izdaji	priročnika	za	medicinske	rentgenske	tehnike,
•	 raznih	anketah,
•	 razni	problematiki	članstva,
•	 blagajniškem	poslovanju,
•	 razvedrilu	in	pomoči	članstvu	itd.«	

anketa o 
rentgenskih 

okvarah, 1960

ekskurzija v RR 
zavode v Nišu

povzetek dela 
društva od 

1954 - 1959
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predmetnik 
generacije 
1957/59

december 1954 - januar 1960

Izobraževanje in strokovni naslov 1954–1960

Šola za rentgenske pomočnike je bila ustanovljena kot srednja šola in je v tem rangu ostala 
do leta 1954. Pouk je potekal na način, kot je veljal za srednje šole, s sprotnim preverjanjem 
znanja. 

Že na koncu leta 1951 je poslal Svet za zdravstvo LR Slovenije Zveznemu svetu za zdravstvo v 
Beograd, tudi na pobudo Društva rentgenskih tehnikov, predlog, naj bi šola, ki spada v rang 
srednjih medicinskih šol, postala višja šola, ker se vanjo sprejemajo le kandidati s popolno 
srednjo šolo in maturo. 

Ravno tako ni bil rešen strokovni naslov njenih diplomantov (veljal je strokovni naslov 
medicinski tehnik - rentgenski pomočnik) in njihova uvrstitev v ustrezni plačilni razred, 
ker kljub večkratnim urgencam Zvezni svet za zdravstvo na vlogo Republiškega sveta za 
zdravstvo ni odgovoril.

V Ur. l. LR Slovenije je bil v 26. št. 8. julija 1954 objavljen Zakon o ustanovitvi Višjih 
zdravstvenih šol v LR Sloveniji. S tem zakonom so tedanja Šola za rentgenske pomočnike, 
Šola za medicinske sestre in Šola za fizioterapevte v Ljubljani postale višje šole. Spremenil se 
je tudi način pouka in preverjanja znanja, iz srednješolskega na sistem kot je veljal na visokih 
šolah, s predavanji, kolokviji in izpiti, ni pa se še spremenil strokovni naslov diplomantov. 

Status diplomantov se je spremenil leta 1957, ko je Administrativna komisija Izvršnega sveta 
LR Slovenije uvrstila diplomante višjih zdravstvenih šol v višje plačilne razrede, od 1. januarja 
1957 dalje. Vprašanje strokovnega naslova pa je uredil šele Zakon o javnih uslužbencih (Ur. 
l. FLRJ 53/57), konec leta 1957. Po tem zakonu se je Višja šola za rentgenske pomočnike 
preimenovala v Višjo šolo za rentgenske tehnike, diplomanti so dobili strokovni naslov 
»zdravstveni rentgenski tehnik« in so bili dokončno uvrščeni v ustrezne plačilne razrede.

Predmetnik študijskega programa vpisne generacije 1957/59 na Višji šoli za rentgenske 
tehnike (Hebein, 1961)

Predmeti Ure predavanj
1. Rentgenska tehnika 116
2. Metodika rentgenskega slikanja 82
3. Rentgenska fototehnika 34
4. Anatomija 87
5. Fizika 116
6. Angleški jezik 174
7. Strojepisje 116
8. Psihologija 58
9. Predvojaška vzgoja 92

10. Radioterapija 58
11. Patologija 58
12. Splošna higiena 34
13. Organizacija zdravstvene službe 34
14. Ratno-poljska rentgenologija 24
15. Mikrobiologija 24
16. Statistika 24

predavanja skupaj 1131
praktične vaje 1160
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leta 1960 
141 članov 

društva

strokovna 
predavanja 1960 

20.5.1960 prva 
številka Biltena

OD JANUARJA 1960 DO MAJA 1965

Leta 1960 je imelo društvo 141 članov, od tega 6 častnih in 6 izrednih, leto kasneje 162, leta 
1963 170 (po podatkih Centralnega higienskega zavoda Ljubljana je bilo tedaj zaposlenih 
rentgenskih tehnikov 156, in sicer 82 na območju Ljubljane, 35 na območju Maribora, 2 v 
Murski Soboti, 6 v Novem mestu, 9 v Celju, 8 v Novi Gorici ter po 7 na območju Kopra in 
Kranja), leta 1964 180. 

Med drugim so 1960. leta načrtovali izdajanje Biltena, oblikovanje terminološkega slovarja, 
še enkrat strokovno ekskurzijo v tovarno Fotokemika v Zagrebu, sodelovanje na občnem 
zboru Društva medicinskih rentgenskih tehnikov Hrvaške, ob katerem so si nato ogledali še 
rentgenski oddelek v Splošni bolnici narodnega heroja dr. Mladena Stojanoviča v Zagrebu in 
medicinsko razstavo na zagrebškem velesejmu. 

Tega leta je društvo organiziralo strokovna predavanja v Ljubljani in Mariboru:
Strokovna predavanja v Ljubljani:

•	 Osnovni	principi	merjenja	 ionizacijskega	sevanja	s	praktičnimi	vajami	na	aparatih	
(Geiger Müllerjev števec, Paimerck, Ecko, stilo dozimeter), dr. Niko Sadnikar,

•	 Rentgensko	obsevanje	v	dermatologiji,	dr.	Milan	Betetto,
•	 Tehnika	tomografije	temporalne	kost	s	projekcijami,	dr.	Niko	Sadnikar,
•	 Bolezni	in	anomalije	hrbtenice,	dr.	Franc	Srakar.

Strokovna predavanja v Mariboru:
•	 Metode	obsevanja	s	svinčeno	mrežo,	dr.	Zdenka	Runovec,
•	 Tehnika	obsevanja,	obsevalna	polja,	Senja	Sekol,	rentg.	tehn.,
•	 Trdožarkovna	tehnika	I,	Drago	Vehovar,	rentg.	tehn.,
•	 Glavne	značilnosti	aparature	Tridoros	 IV	 in	ogled	aparature,	Mira	Potočnik,	 rentg.	

tehn.,
•	 Sterilizacija	v	mali	kirurgiji,	dr.	Samo	Hasaj,
•	 Trdožarkovna	tehnika	II,	Marjetka	Ilešič,	rentg.	tehn.,
•	 Bolečine	v	križu,	rentgenska	slika	hrbtenice,	dr.	Marjan	Koršič.

Kot je bilo načrtovano, so 1960. leta izšle štiri številke strokovnega časopisa Bilten, prva 20. 
maja. V njih so bili objavljeni strokovni članki, poročila s strokovnih izpopolnjevanj, kongresov 
in obiskov v tujini, društvena obvestila, različni pravilniki. Tudi naslednje leto so izšle štiri 
številke, leta 1962 pa samo ena. Bilten so razmnoževali v ciklostilni tehniki, prejemali so ga 
vsi člani društva. S 1. junijem 1962 je prenehal izhajati zaradi finančnih in administrativnih 
ovir. 

 Kazalo Biltena št. 1, 1960.

januar 1960 - maj 1965
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leta 1961 
162 članov 
društva

5. občni zbor 
28.5.1961, in 
strokovni seminar
Opatija

1961. leta je društvo izdalo knjigo, katere avtor je bil prim. dr. Rudolf Del Cott, Medicinski 
terminološki slovarček, pri nastanku katere so sodelovali tudi nekateri člani društva.

28. in 29. maja 1961 je bil organiziran strokovni seminar v Opatiji. Na tem seminarju je 
predsednik društva članom poročal o delu društva v letih 1954–1960 in o načrtih za leto 
1961.

Program strokovnega dela opatijskega seminarja je zajemal naslednje vsebine: Zdravstveni 
delavec v obrambi domovine (Roman Herbst), Iz zgodovine rentgenskih tehnikov (prim. dr. 
Mila Kovač), Problemi zaščite proti ionizirajočemu sevanju (dr. Stojan Plesničar), Kontrastna 
slikanja ledvic (dr. Boris Vrečko in Danica Planinšek), Slikanje senčnic (dr. Drago Kanič). 

Na 5. občnem zboru 28. maja 1961 v Opatiji je bilo izvoljeno novo vodstvo društva, 
ustanovljen je bil 9-članski izvršilni odbor, ki so ga sestavljali člani upravnega odbora iz 
Ljubljane. 

Predsedstvo in izvršilni odbor (1961/63)

predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana

podpredsednica: Zdenka Christof-Gazvoda Poliklinika Ljubljana 

tajnica: Klavdija Grbac Poliklinika Ljubljana 

blagajničarka: Ivanka Rakoš (Katica Zorko) Poliklinika Ljubljana

člani:

Marta Šager Klinične bolnice Ljubljana

Ljubica Zupan-Jakša Poliklinika Ljubljana

Katica Zorko  
(Cveta Strojanšek)

Klinične bolnice Ljubljana

Vera Anžur Poliklinika Ljubljana

Ivan Drenovec Klinične bolnice Ljubljana

Jerica Dečman Zdravstveni dom Kranj

Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Vida Gande Splošna bolnica Celje

Jožica Gerdenc Splošna bolnica Novo mesto

Majda Plahuta Splošna bolnica Šempeter pri 
Gorici

Danica Planinšek Vojna bolnica Ljubljana

Branko Gulič Zdravstveni dom Maribor

Nadzorni odbor (1961/63)

predsednica: Danica Planinšek Vojna bolnica Ljubljana 

člana:
Marija Koprivec Poliklinika Ljubljana 

Tone Limoni Poliklinika Ljubljana 

 

januar 1960 - maj 1965
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nova častna člana

strokovna 
predavanja 1961 

in 1962 

12.5.1963 
strokovni seminar 

in 6. občni zbor 
na Pohorju

Udeleženci seminarja v Opatiji, maja 1961, spredaj sedi predsednik društva Roman Herbst.

Upravni odbor je na konstituitivni seji imenoval štiri komisije, in sicer:
•	 Komisija	za	staležka	vprašanja	in	pravna	tolmačenja	(Cveta	Strojanšek,	Daša	Brunet,	

Ivan Drenovec, Ivica Telban, Vida Gande in Dagmar Božič),
•	 Komisija	za	 tisk	Biltena	 (Roman	Herbst,	Ljubica	Zupan-Jakša,	Katica	Zorko,	Majda	

Štefe, Marija Koprivec),
•	 Komisija	za	propagando	(Tone	Limoni,	Drago	Vehovar,	Zdenka	Christof-Gazvoda),
•	 Komisija	za	vprašanja	narodne	obrambe	(Roman	Herbst,	Branko	Gulič,	Mirko	Toroš).

Za častna člana sta bila izvoljena dr. Niko Sadnikar (vojna bolnica Ljubljana) in doc. dr. Ivo 
Obrez (Rentgenski institut Ljubljana)

Ustanovljena je bila sekcija v Novem mestu.

Leta 1961 so bila organizirana štiri strokovna predavanja, leto kasneje deset, skupaj z 
ogledom in razlago filmov s strokovno tematiko. 

14. aprila 1962 je društvo v Ljubljani pripravilo enodnevni strokovni seminar, ki je bil namenjen 
vsem zdravstvenim delavcem, ki delajo v območju rentgenskega sevanja (predavanja: 
Osnovni pojmi rentgenskega sevanja, Osebna zaščita in zaščita pacientov, Ogled kobaltove 
bombe in razlaga o delu z njo, Telesne poškodbe kot posledice rentgenskega sevanja). 
Udeležencev je bilo 85.
 
11. in 13. maja 1962 je bil v Laškem strokovni seminar za člane društva, septembra pa 
strokovna ekskurzija v Graz in na Koroško. 

Predsednik društva v svojem poročilu za obdobje od maja 1961 do maja 1963 ugotavlja, 
da zanimanje za strokovna izpopolnjevana predvsem pri mlajših kolegih ni veliko, prav 
tako je upadlo zanimanje v mariborski regiji, ki je doslej odlično delala. Društvo je ta 
problem obravnavalo v povezavi z zaščito, dozami, dozimetrijo in izobrazbo delavcev, ki 
so v posameznih zavodih opravljali delo rentgenskega tehnika. Ugotavljali so, da nekatere 
ustanove neredno ali pa sploh ne pošiljajo dozimetrov v odčitavanja in da so na mnogih 
delovnih mestih zaposleni delavci, ki nimajo nikakršne »rentgenske« izobrazbe. Pridobili so 
tudi podatek, da je v Sloveniji 392 rentgenskih aparatov (v zdravstvenih in drugih zavodih) 
in le 170 rentgenskih tehnikov.

12. maja 1963 sta bila strokovni seminar in 6. občni zbor na Pohorju. Organizirali 
so nagradni natečaj za najboljšo sliko. Ni podatkov o tem, kdo so bili člani upravnega in 
nadzornega odbora v letih 1963/65, iz zapisnikov pa je razvidno, da je društvo tudi v tem 
času vodil Roman Herbst, tajnica pa je bila Vera Anžur.

januar 1960 - maj 1965
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leta 1963 170, 
leta 1964 180 
članov društva

22.-23.5.1965 
strokovni seminar 
in 7. občni zbor v 
Celju

 
Izvršni odbor društva v Blagovici, aprila 1963, 

prvi z leve predsednik Roman Herbst, druga z desna tajnica Vera Anžur.

Leta 1964 je bil strokovni seminar 16. in 17. maja na Jezerskem. Udeležencev je bilo 112, 
članov društva pa je bilo tedaj 180. 

Marca 1965 je bil v Splošni bolnici Celje enodnevni strokovni seminar, na katerem je 23 
članov društva poslušalo eno predavanje in si ogledalo tamkajšnji rentgenski oddelek. 

V celjski bolnišnici je bil 22. in 23. maja 1965 tudi dvodnevni strokovni seminar in 7. občni 
zbor, na katerem so bili v organe društva izvoljeni:

Predsedstvo in izvršilni odbor (1965/67)
predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana
podpredsednik: Stane Milavec Zdravstveni dom Vič, Ljubljana 
tajnica: Metka Pucelj Poliklinika Ljubljana 

blagajničarka:
Angela Benkovič
(Franja Svetličič)
(Tončka Rihar)

Stomatološka klinika Ljubljana

člani:

Ludvik Gabrič
Zdravstveni dom dr. Petra 
Držaja, Ljubljana

Klavdija Grbac Poliklinika Ljubljana
Rudi Cimprič
(Mojca Milavec)

Kirurška poliklinika Ljubljana

Jože Lavrič
(Tončka Rihar)

Onkološki inštitut Ljubljana

Ljubica Zupan-Jakša Poliklinika Ljubljana

zunanji člani:

Dragotin Vehovar Splošna bolnica Maribor
Mira Mavrič Splošna bolnica Maribor
Janko Štrukelj Bolnica Golnik
Anica Kosec Splošna bolnica Novo mesto
Silva Drame Splošna bolnica Celje
Tone Zorko Splošna bolnica Brežice

Nadzorni odbor (1965/67)
predsednica: Katica Zorko Kirurška klinika Ljubljana 

člana:
Ivan Drenovec Kirurška klinika Ljubljana
Marta Šager Rentgenski inštitut Ljubljana 

Mednarodno 
sodelovanje

Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

januar 1960 - maj 1965
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januar 1960 - maj 1965

predmetnik 
generacije 

1961/63

1962 ustanovitev 
Višje šole za 
zdravstvene 

delavce

oddelek za 
rentgenske 

tehnike

»višji zdravstveni 
tehnik - 

rentgenski 
tehnik«

Izobraževanje in strokovni naslov 1961–1965

Predmetnik študijskega programa vpisne generacije 1961/63 na Višji šoli za rentgenske 
tehnike/oddelku za rentgenske tehnike Višje šole za zdravstvene delavce (Hebein, 1961)

Predmeti 1. letnik 2. letnik
1. Etika zdravstvenega dela 10
2. Anatomija 60
3. Rentgenska anatomija 20 20
4. Fizika 60
5. Rentgenska tehnika 60
6. Metodika slikanja 26 56
7. Fototehnika 34
8. Radioterapija 20 36
9. Higiena 20

10. Prva pomoč 60
11. Splošna in medicinska psihologija 30 30
12. Organizacija zdravstvene službe 30
13. Temelji družbene ureditve 20 20
14. Tuj jezik 60 60
15. Patologija 56
16. Tehnika rentgenskih preiskav 56
17. Radioaktivni izotopi 22
18. Zaščita pred ionizirajočimi sevanji 10
19. Mikrobiologija 20
20. Nega bolnika 60
21. Strojepisje 56

predavanja skupaj 510 502
praksa - področje

1. Pljučna diagnostika 96
2. Abdominalna diagnostika 96
3. Delo v temnici 96
4. Slikanje 96
5. Delo na Pediatrični kliniki – diagnostika 96
6. Slikanje za travmatološko diagnostiko 48 48
7. Površinsko obsevanje na Dermatološki kliniki 48 48
8. Tehnika obsevanja na Onkološkem inštitutu 48 48
9. Slikanje za ortopedsko diagnostiko 96

10. Slikanje v operacijskih dvoranah 96
11. Slikanje za ginekološko diagnostiko 96
12. Delo z izotopi v laboratoriju 96
13. Kontrastna diagnostika na Rentgenskem institutu 96

skupaj 624 624
Tečaj o sterilizaciji, aseptiki in septiki  6 tednov
Počitniška praksa 4 tedne – 120 ur

Leta 1961 je prvega ravnatelja šole nasledil prof. dr. Jože Stropnik, specialist rentgenolog, ki 
je po pridružitvi šole Višji šoli za zdravstvene delavce postal tudi prvi predstojnik oddelka za 
rentgenske tehnike in to delo opravljal do leta 1969. 

Z Zakonom o visokem šolstvu LRS in Zakonom o Višji šoli za zdravstvene delavce leta 1962 
je Višja šola za rentgenske tehnike prenehala obstajati kot samostojni učni zavod. Združila 
se je z Višjo šolo za medicinske sestre in Višjo šolo za fizioterapevte in postala oddelek za 
rentgenske tehnike Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani. Strokovni naslov, ki ga je 
pridobil diplomant ob zaključku študija, je bil »višji zdravstveni tehnik - rentgenski tehnik«.
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OD MAJA 1965 DO APRILA 1971

Na prvi seji novo izvoljenega predsedstva, 23. maja 1965, so se dogovorili, da bodo Drago 
Vehovar in kolegi iz Maribora prevzeli uredništvo Biltena in izdajali eno do dve številki letno. 

Upravni odbor društva je na svoji seji dne 27. septembra 1965 ugotovil, da je nekaj 
rentgenskih tehnikov brezposelnih. Ker z rentgenskimi aparati še vedno dela veliko število 
neustrezno izobraženih delavcev, so sklenili, da bodo izdelali o tem problemu elaborat in 
opozorili slovenski Sekretariat za zdravstvo, Izvršni svet SR Slovenije in Zvezo zdravstvenih 
delavcev v Beogradu. Na začetku naslednjega leta je ta elaborat začel izdelovati Zavod za 
zaščito pred ionizirajočim sevanjem. Podatke je pomagala pripraviti komisija v sestavi Ludvik 
Gabrič in Stane Milavec za širše ljubljansko področje, Anica Kosec za širše novomeško, Silva 
Drame za širše celjsko ter Marina Borko in Dragotin Vehovar za širše mariborsko področje. 
Po drugi strani pa, kot piše v poročilu predsednika društva za to obdobje, ustanove novih 
rentgenskih tehnikov, kljub potrebam in preobremenjenosti tistih, ki delo v njih opravljajo 
ter brezposelnosti diplomantov, novih rentgenskih tehnikov ne zaposlujejo, prav tako tudi 
ne sistemizirajo novih delovnih mest. Zaposleni morajo opravljati nadurno delo, nekatere 
ustanove uvajajo 6 ali celo 7-urni delovnik, brez zakonske podlage (zakonsko določen 
delovni čas je bil 5 ur).

Oktobra istega leta se je v Blagovici sestal upravni odbor. Drago Vehovar je poročal, da se 
je udeležil mednarodnega zbora rentgenskih tehnikov v Rimu, nekateri člani pa so tam 
obiskali razstavo medicinske opreme. Predsednik društva je predlagal, naj se društvo poveže 
s Svetovnim združenjem rentgenskih tehnikov ISRRT (International society of radiographers 
and radiological technicians). 

V tem času je bila v okviru Zveze zdravstvenih delavcev SRFJ ustanovljena tudi Sekcija 
rentgenskih tehnikov Jugoslavije, ki se je kot državna sekcija lahko vključila v svetovno 
zvezo rentgenskih tehnikov ISRRT (International society of radiographers and radiological 
technicians). Slovensko društvo je v pol leta za sekcijo od Zveze zdravstvenih delavcev v 
Beogradu pridobilo soglasje k včlanitvi in devizna sredstva za plačilo članarine. Društvo 
rentgenskih tehnikov Slovenije je v imenu sekcije ISRRT poslalo prijavnico in tako 15. maja 
1966 postalo član te mednarodne organizacije. Predstavniki jugoslovanskih rentgenskih 
tehnikov v organih ISRRT so bili vse do razpada Jugoslavije člani Društva rentgenskih 
tehnikov Slovenije. Prvi in nato dolgoletni predstavnik društva v njej je bil Drago Vehovar. 

1965. in 1966. leta je društvo organiziralo 2 seminarja, 20 strokovnih predavanj, 2 predavanji 
o vtisih iz inozemstva (Rim in London) in 3 predvajanja strokovnih filmov. Pri strokovnih 
izpopolnjevanjih je bila udeležba slaba, težave pa so bile tudi s predavatelji, ki jih niso 
mogli pridobiti v tolikšnem številu, kot so želeli, tako rentgenske tehnike kot tudi zdravnike. 
Strokovne literature za rentgenske tehnike je bilo malo, ustanove je niso naročale. Želeli so 
tudi, da bi manjše zdravstvene ustanove omogočale svojim rentgenskim tehnikom strokovno 
izpopolnjevanje v večjih ustanovah, ki so bile kadrovsko in tehnično bolje opremljene. 
Predsednik društva Roman Herbst v svojem poročilu za obdobje 1965–1966 ugotavlja, da 
je interes za to majhen, predvsem zaradi preobremenitve rentgenskih tehnikov v manjših 
ustanovah in finančnih sredstev.

Organizirali so tudi proslavo ob 70-obletnici odkritja rentgenskih žarkov.

1966. leta je društvo zaradi spreminjanja delovne zakonodaje skupaj s slovenskimi 
rentgenologi začelo aktivnosti za ohranitev 5-urnega delovnika (Temeljni zakon o delovnih 
razmerjih, Ur. l. SFRJ 43/66, 6/68 je predvidel 7-urni delovni čas). Nekatere zdravstvene 

maj 1965 - april 1971
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ustanove so delavcem na rentgenskih oddelkih takoj po uveljavitvi tega zakona začele izdajati 
odločbe o 7-urnem delovniku. Vprašanje delovnega časa je bilo rešeno šele po pritožbi 
društva in Sekcije za radiologijo in nuklearno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu 
na Vrhovno sodišče R Slovenije, ki je 27. aprila 1967 sklenilo, da imajo rentgenski delavci 
pravico do skrajšanega delovnega časa, ki šteje za polnega, ni pa definiralo ali je to 5 ali 
6-urni delovni čas. Republiški sekretariat za delo je nato izdal odločbo o 6-urnem delovniku, 
sledila je pritožba na Vrhovno sodišče SFRJ, ki jo je leta 1969 zavrnilo kot brezpredmetno. 
Tudi pritožba na Ustavno sodišče SFRJ ni pomagala. Tako se je leta 1967 delovni čas podaljšal 
iz 5 na 6 ur dnevno.

Leta 1966 je imelo društvo 200 članov. Regijsko je bilo organizirano tako, da sta v Ljubljani 
in Mariboru delovala pododbora (ljubljanski je vključeval Ljubljano z okolico do Zidanega 
mosta ter novomeški, kranjski in koprski okraj, mariborski pa okraji Maribor, Murska Sobota, 
Celje do Zidanega mosta), sekcije pa v Celju, Novem mestu in Kranju, eno leto kasneje pa je 
bila ustanovljena še sekcija v Kopru. 

Na 8. občnem zboru, 8. maja 1967 v Rogaški Slatini, so bili izvoljeni organi društva za 
naslednje dvoletno mandatno obdobje. Med ostalimi so bili sprejeti tudi naslednji sklepi:

•	 sodelovanje	 z	 organi	 oblasti,	 družbeno-političnimi	 organizacijami	 in	 strokovnimi	
društvi, Zvezo zdravstvenih delavcev SFRJ, Sekcijo rentgenskih tehnikov SFRJ in 
ISRRT,

•	 organizacija	 strokovnih	 izpopolnjevanj	 medicinskih	 rentgenskih	 tehnikov	 s	
predavanji, praktičnimi vajami in objavo strokovnih člankov,

•	 sodelovanje	 v	 razpravah	 o	 zakonskih	 osnutkih	 in	 pravnih	 aktih	 iz	 področja	
zdravstvene službe in strokovnega šolstva v zdravstvu,

•	 pri	 članih	 povečati	 zanimanje	 za	 večjo	 udeležbo	 na	 strokovnih	 predavanjih	 in	
obvezno obveščati zdravstvene ustanove o sklicu strokovnih predavanj,

•	 društvo	se	mora	povezati	s	sekcijo	radiologov	pri	Slovenskem	zdravniškem	društvu,	
zaradi koordinacije dela,

•	 pododbor	Maribor	prevzame	uredništvo	strokovnega	glasila,	ki	naj	bi	izhajalo	trikrat	
letno; tehnično stran vodi izvršilni odbor društva v Ljubljani, 

•	 društvo	naj	teži	tudi	za	tem,	da	vsi	diplomanti	oddelka	za	rentgenske	tehnike	Višje	
šole za zdravstvene delavce postanejo člani društva,

•	 skrajšani	delovni	čas	 je	zakonita	pravica	rentgenskih	tehnikov,	zato	mora	društvo	
zahtevati zaščito zakonitosti na dovoljen način ali v skrajni sili tudi preko sodišča 
(povzeto iz Poročila predsednika Društva medicinskih rentgenskih tehnikov za leto 
1967/68).

Seminar v Rogaški Slatini je bil organiziran skupaj s kongresom Sekcije rentgenskih tehnikov 
Jugoslavije, na katerem so Dragu Vehovarju potrdili še en mandat v ISRRT. Na tem seminarju 
so organizirali tudi natečaj za najboljšo rentgensko sliko. 
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Predsedstvo in izvršilni odbor (1967/69)
predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana

podpredsednik: Ludvik Gabrič (Mojca Milavec) Zdravstveni dom dr. Petra 
Držaja, Ljubljana

tajnica: Metka Pucelj Dermatološka klinika Ljubljana

blagajničarka: Tončka Rihar Onkološki inštitut Ljubljana 

člani:

Bojan Avbelj Poliklinika Ljubljana

Hilda Matijašič-Naglič Rentgenski inštitut Ljubljana

Stane Milavec Zdravstveni dom Vič, Ljubljana

zunanji člani:

Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Marina Borko Splošna bolnica Maribor

Vilma Colnar Splošna bolnica Celje 

Anica Kosec Splošna bolnica Novo mesto

Janko Štrukelj Bolnica Golnik

Anica Kosec Splošna bolnica Novo mesto

Nadzorni odbor (1967/69)
predsednica: Katica Zorko Kirurška klinika Ljubljana 

člana:
Marta Šager Kirurška klinika Ljubljana

Danica Planinšek Vojna bolnica Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Od 6. do 9. maja 1967 se je predstavnik društva udeležil 4. evro-afriškega kongresa ISRRT 
in sestanka ISRRT v Pragi, na kongresu pa so bili tudi drugi udeleženci iz Slovenije. V tem 
obdobju so se predstavniki društva udeležili tudi Kongresa rentgenskih tehnikov Jugoslavije 
v Beogradu in več sestankov Zveze zdravstvenih delavcev Jugoslavije. Na sestankih Zveze 
zdravstvenih delavcev so zadnja leta obravnavali predvsem nezadovoljive rezultate dela 
zveze in njene finančne probleme, tako da je društvo razmišljalo o izstopu iz te organizacije.

 Na poti v Prago, 1967.
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Člani društva v Pragi, pred katedralo na Hradčanih, 1967.

Tedaj so imeli vsi rentgenski tehniki beneficirano delovno dobo (vsakih 12 mesecev dela seje 
štelo za 15 mesecev zavarovanja). Novi Zakon o delovnih mestih, na katerih se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem, Ur. l. SFRJ 17/68 je v XX. točki 2. člena predvidel beneficirano 
delovno dobo na področju radiologije v zdravstvenih zavodih samo na »delovnih mestih, 
na katerih delajo zdravniki in pomožno osebje, ki neposredno pripravljajo in uporabljajo 
zaprte gama-oddajnike«. Beneficirana delovna doba je bila z 31. decembrom 1968 ukinjena 
za vse, razen za zaposlene na radioterapiji, kasneje je uspelo v 22. člen vključiti tiste, ki delajo 
z odprtimi viri sevanj. Po neuspešnih prizadevanjih društva in Sekcije za rentgenologijo pri 
Slovenskem zdravniškem društvu je bila leta 1970 vloga za beneficirano delovno dobo za 
vse rentgenske tehnike obravnavana in zavrnjena tudi na ustavnem sodišču. V kasnejših 
letih je bilo opravljenih več anket, nekatere med njimi je naredilo društvo, in raziskav, ki 
so jih napravile različne pooblaščene organizacije, zadnjo leta 1989. Na teh osnovah so se 
oblikovala strokovna mnenja, ki naj bi utemeljila skrajšan delovni čas in beneficirano delovno 
dobo. Vendar se je z leti tehnologija razvijala, doze za paciente in s tem izpostavljene delavce 
so postajale vse manjše, težili so k izboljševanju delovnih pogojev, v drugih evropskih državah 
so rentgenski tehniki delali polni delovni čas in niso imeli beneficirane delovne dobe. Vsa ta 
dejstva so v naslednjih letih izpodbijala argumente v prid tako beneficirani delovni dobi kot 
tudi vrnitvi 5-urnega delovnika in dodatnih dneh dopusta iz naslova dela z ionizirajočimi 
sevanji. Brezuspešna pogajanja z oblastmi so s presledki nadaljevala do prvih let novega 
tisočletja, ko je bila beneficirana delovna doba ukinjena vsem. 

26. in 27. aprila 1969 je bil na Bledu organiziran seminar društva, na katerem so obeležili 
petnajsto obletnico društva, ob njem pa 9. občni zbor, ki se ga je udeležilo 85 članov. 
Zbor so pozdravili predstavniki Društva babic SRS, Društva otroških medicinskih sester, 
predsednica Sekcije rentgenskih tehnikov pri Zvezi zdravstvenih delavcev Jugoslavije ga. 
Milica Kučera, Republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti g. Brunet, ki 
je pojasnil, da je zakonodajalec teži k izboljšanju delovnih pogojev, namesto k skrajševanju 
delovnega časa rentgenskih delavcev.



25

začetek 
sodelovanja 
s srbskim in 
makedonskim 
društvom 
rentgenskih 
tehnikov

prvi dogovori za 
srečanja Alpe-
Adria

strokovna 
predavanja 
1969/71

maj 1965 - april 1971

Predsedstvo in izvršilni odbor (1969/71)
predsednik: Roman Herbst Vojna bolnica Ljubljana

podpredsednik: Luka Simončič
Bolnica dr. Petra Držaja 
Ljubljana

tajnica: Metka Pucelj
Dermatološka klinika 
Ljubljana

blagajničarka: Štefka Jaklič
Stomatološka klinika 
Ljubljana

člani:

Hilda Naglič Rentgenski inštitut Ljubljana

Ljubica Jakša Poliklinika Ljubljana

Deša Brunet Železniški zdravstveni dom 
Ljubljana

Dragotin Vehovar Splošna bolnica Maribor

Marija Terčelj Splošna bolnica Maribor

Franc Flegar Splošna bolnica Ptuj

Silva Drame Splošna bolnica Celje 

Anica Kosec Splošna bolnica Novo mesto

Janko Štrukelj Bolnica Golnik

Neda Mislej Splošna bolnica Stara gora 
pri Novi Gorici

Ivo Ivanič Splošna bolnica Murska 
Sobota

Nadzorni odbor (1969/71)
predsednik: Ivan Drenovec Kirurška klinika Ljubljana 

člana:
Blažka Škafar Klinične bolnice Ljubljana

Polde Grahek Splošna bolnica Novo mesto

Mednarodno sodelovanje Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Društvo je bilo povabljeno na občna zbora srbskega in makedonskega društva. V tem 
času je bilo izobraževanje rentgenskih tehnikov v drugih republikah tedanje Jugoslavije 
organizirano različno, Srbija in Makedonija sta imeli srednješolski program. Društva 
posameznih republik so s slovenskim začela navezovati intenzivnejše stike, predvsem 
zaradi uskladitve izobraževanja. Od slovenskega društva so pričakovala pomoč, ker je imela 
ljubljanska šola najdaljšo tradicijo v državi in jo tudi dobila. Veliko rentgenskih tehnikov iz 
drugih jugoslovanskih republik je bilo diplomantov ljubljanske šole. Društvo je od 1971. leta 
dalje na strokovne seminarje vabilo tudi predsednike drugih republiških društev.

Prav tako se je v tem času začelo sodelovanje, ki je kasneje preraslo v srečanja Alpe-Adria. 
Drago Vehovar je bil 1970. leta na radiološkem seminarju na Dunaju, kjer je okrepil stike 
z avstrijskimi kolegi, zato je predsedstvo na seji 8. novembra 1970 sklenilo, da bodo na 
društvene seminarje odslej vabili tudi predstavnike avstrijskega društva, pogovarjali pa so 
se tudi o skupnem seminarju slovenskega in avstrijskega društva. 

Iz društva so izključili nekaj članov, ki več kot tri leta niso plačali članarine.

Od maja 1969 do maja 1971 je bilo v Ljubljani organizirano eno strokovno predavanje, 
mariborski pododbor pa jih je organiziral 6. Med njimi je bilo tudi spominsko predavanje 
kolegice Ivanke Rakuš. Na seminarjih so obravnavali različne strokovne teme (rentgenski 
žarek v službi medicine, novosti iz strokovne literature, rentgenska slika lobanje – zahteve 
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nevrologa, EEG – princip delovanja in ogled aparata, angiografija ledvic in dolžnosti 
rentgenskega tehnika pri njej, arteriografija ekstremitet in naloge rentgenskega tehnika pri 
njej, pomen trdo-žarkovne tehnike v rentgenski diagnostiki, delo rentgenskega tehnika na 
sodobnem travmatološkem oddelku, Televix in njegova vsestranska uporaba, tomografija 
in zonografija, radiografska tehnika torakalne hrbtenice v stranski projekciji, pomen dolge 
ekspozicije pri radiografiji okostja, o izkušnjah pri delu z Multiplanigrafom) in poslušali 
poročila iz IV. svetovnega kongresa ISRRT in XIII. kongresa radiologov Tokiu, o strokovnem 
seminarju na Dunaju, o strokovnem izpopolnjevanju na kliniki v Münchnu in v podjetju 
Koch-Sterzel v Essnu.

Na Pohorju je bil 8. in 9. maja 1971 strokovni seminar in 10. redni občni zbor društva, ki 
sta se ga udeležila 102 rentgenska tehnika (društvo je imelo 183 članov) in 75 gostov, med 
njimi predsednik Sekcije za radiologijo in nuklearno medicino pri Slovenskem zdravniškem 
društvu, dr. Bojan Tavčar ter kolegi iz ostalih jugoslovanskih republik in Avstrije. Na seminarju 
je bilo 10 predavanj, izšel je tudi zbornik povzetkov. Predsednik društva v poročilu za obdobje 
od maja 1969 do maja 1971 piše, da število članov ne narašča. Ugotavlja tudi, da se obvezni 
periodični zdravstveni pregledi za delavce, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja še vedno ne 
izvajajo redno in povsod, ker so za ustanove predragi. Izvolili so tudi novo predsedstvo in 
nadzorni odbor:

Predsedstvo in izvršilni odbor (1971/74)
predsednik: Roman Herbst

Štefka Jaklič 1973/74 Vojna bolnica Ljubljana

podpredsednica: Metka Pucelj Dermatološka klinika Ljubljana

tajnica: Štefka Jaklič  
(Janko Štrukelj)

Stomatološka klinika Ljubljana

blagajničarka: Hilda Naglič Rentgenski inštitut Ljubljana

člani:

Dika Dolenc Onkološki inštitut Ljubljana

Alojz Papež Elektromedicina Ljubljana

Tončka Zupet Rentgenski inštitut Ljubljana

Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor

Marija Terčelj Splošna bolnica Maribor

Fanika Gorenc Bolnica Valdoltra

Silva Drame Splošna bolnica Celje 

Polde Grahek Splošna bolnica Novo mesto

Janko Štrukelj Bolnica Golnik

Tone Zorko Splošna bolnica Brežice

Ivo Ivanič Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1971/74)
predsednik: Ivan Drenovec Rentgenski inštitut Ljubljana

člana:
Katica Zorko Rentgenski inštitut Ljubljana

Uroš Gjud Rentgenski inštitut Ljubljana

Mednarodno sodelovanje Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor
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Izobraževanje in strokovni naslov 1965–1971

V študijskem letu 1967/68 se je 53 članov društva udeležilo 30-urnega podiplomskega 
tečaja, ki ga je društvo organiziralo skupaj z Višjo šolo za zdravstvene delavce. Vsebina 
podiplomskega tečaja so bile novosti na področjih rentgenske tehnologije, preiskovalnih 
metod, kontrastnih sredstev in zaščite bolnika. Podoben tečaj je bil organiziran tudi v 
Mariboru. V tem času je bilo, kot v svojem poročilu ugotavlja predsednik društva, zgledno 
tudi sodelovanje med društvom in oddelkom za rentgenske tehnike Višje šole za zdravstvene 
delavce.

Leta 1965 se je študijski program posodobil.

Predmetnik študijskega programa vpisnih generacij 1965/72 na oddelku za rentgenske 
tehnike Višje šole za zdravstvene delavce

Predmeti Ure predavanj Ure vaj
1. Etika zdravstvenega delavca 19

2. Osnove higiene 20

3. Družbena ureditev SFRJ 40

4. Osnovna nega bolnika 10 26

5. Medicinska psihologija 30

6. Fizika za rentgensko tehniko 50

7. Rentgenska tehnika 50 10

8. Rentgenska fototehnika 30 10

9. Splošna anatomija s fiziologijo 50

10. Rentgenska anatomija 50

11. Osnove patologije 20 10

12. Specialna patologija glede na rentgensko 
diagnostiko in onkologijo

40

13. Tehnika rentgenskih preiskav 50 10

14. Metodika rentgenskega slikanja 80

15. Radioterapija 50 6

16. Radioaktivni izotopi 12 10

17. Površinsko obsevanje 8

18. Zaščita pred ionizirajočim sevanjem 10

19. Organizacija zdravstvene službe 20

20. Socialna medicina s higieno 30

21. Zdravstvena vzgoja 10

22. Osnove strojepisja 10 20

23. Osnove medicinske statistike 10

24. Tuj jezik 80

25. Predvojaška vzgoja 112

skupaj 803 190
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vodstvo oddelka 
za rentgenske 

tehnike od  
1969-1980

predlog za 
strokovni naslov 

»radiološki ali 
radiografski 

tehnik«

maj 1965 - april 1971

praksa - področje skupaj ure

1.

Splošna rentgenska diagnostika:
	•	Pljučna	diagnostika
	•	Abdominalna	diagnostika
	•	Slikanje
	•	Delo	v	temnici

240

2.

Specialna rentgenska diagnostika:
•	Rtg	diagnostika	v	pediatriji
•	Rtg	diagnostika	v	travmatologiji
•	Rtg	diagnostika	v	ortopediji
•	Rtg	diagnostika	v	ginekologiji
•	Rtg	diagnostika	v	operacijskih	dvoranah
•	Rtg	diagnostika	v	kontrastni	diagnostiki
•	Rtg	diagnostika	v	stomatologiji
•	Rtg	diagnostika	v	TBC	dispanzerju

360

3.

Rentgenska terapija:
•	Onkološki	inštitut
•	Betatron
•	Gamatron
•	izotopni	laboratorij

240

4. Delo v temnici 60

5. Počitniška praksa 130

skupaj 1030

Od leta 1969 do upokojitve leta 1980 je oddelek za rentgenske tehnike na Višji šoli za 
zdravstvene delavce vodil prof. dr. Stanko Hernja, specialist rentgenolog, tudi predstojnik 
katedre za rentgenologijo na Medicinski fakulteti in predstojnik Inštituta za radiologijo 
Kliničnega centra v Ljubljani.

Na seji predsedstva društva 8. novembra 1970 so obravnavali predlog mariborskega 
pododbora o spremembi strokovnega naslova iz rentgenski tehnik v radiološki ali 
radiografski tehnik. Sklenili so, da se bodo o strokovnem naslovu dogovorili na naslednjem 
občnem zboru.

Diplomanti vpisne generacije 1965/67, spredaj je prvi z leve Bojan Korenčan, 
ki je vodil društvo od 1977–1981.
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ustanovitev 
Zveze 
rentgenskih 
tehnikov 
Jugoslavije, 
Maribor 
23.3.1973

23.-5.3.1973
strokovni seminar 
v Mariboru

OD MAJA 1971 DO MAJA 1977

Skupina članov društva se je junija 1971 udeležila kongresa ISRRT v Amsterdamu, kasneje so 
o njem pripravili predavanje. V Amsterdam so potovali z vlakom.

Štirje predstavniki izvršnega odbora društva in dva iz mariborskega pododbora so bili 
prisotni na skupščini hrvaškega društva, ki je bila 16. oktobra 1971 v Krapinskih toplicah ter 
kasneje še 1972 v Stubiških toplicah. 

30. junija in 1. julija 1972 je bil v Ljubljani kongres rentgenologov in razstava rentgenskih 
aparatov in opreme. Istočasno je bil načrtovan sestanek članov društva in seminar na 
Stomatološki kliniki v Ljubljani. Na ti dve prireditvi so povabili predstavnike vseh republiških 
društev rentgenskih tehnikov, organizirali skupni sestanek in se dogovorili za ustanovitev 
Zveze rentgenskih tehnikov Jugoslavije. Na sestanku s predstavniki republiških organizacij 
rentgenskih tehnikov 30. junija 1972 so se dogovorili, da bo Sekcija rentgenskih tehnikov 
Srbije za ustanovitev zveze opravila priprave (organizirala pripravljalni odbor, pripravila 
statut). Člani predsedstva zveze bodo člani izvršnih odborov posameznih republiških društev 
oziroma sekcij, Drago Vehovar pa bo ostal predstavnik v ISRRT. Ustanovno skupščino so 
načrtovali za leto 1973, pripravili pa so tudi časovnico pripravljalnih aktivnosti do skupščine. 
V pripravljalnem odboru so bili po trije člani iz vsakega republiškega društva oziroma sekcije, 
iz Slovenije Drago Vehovar, Štefka Jaklič in Marina Borko. Uskladili so koledar strokovnih 
seminarjev republiških društev oziroma sekcij. Dogovorili so se, da se bodo republiška 
društva menjavala pri vodenju zveze po abecednem vrstnem redu imen republik, prav tako 
bo društvo, ki vodi zvezo, plačalo članarino ISRRT. 

Ustanovna skupščina Zveze radioloških tehnikov Jugoslavije je bila v Mariboru 23. marca 
1973, ko je mariborski pododbor od 23. do 25. marca pripravil tudi strokovni seminar. 

  Program in organizacijski odbor strokovnega seminarja v Mariboru, od 23. do 25. maja 1973, na katerem je 
bilo ustanovljena Zveza rentgenskih tehnikov Jugoslavije.

Mariborskemu pododboru so na seji izvršnega odbora 6. aprila 1972 za delo kot vsakoletno 
donacijo odobrili delež članarine njegovih članov, 15. maja pa so razpravljali o predlogu 
zakona o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev. 

maj 1971 - maj 1977
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maj 1971 - maj 1977

Na sestanku predsedstva društva 10. decembra 1972 je dolgoletni predsednik društva 
Roman Herbst odstopil iz zdravstvenih razlogov. Funkcijo predsednice je s tem dnem 
prevzela Štefka Jaklič, Roman Herbst pa je v organih društva sodeloval še naslednjih nekaj 
let.

V drugi polovici leta 1973 se je izvršni odbor društva začel pripravljati na seminar ob 20. 
obletnici obstoja društva, ki so ga načrtovali maja 1974 v Kranjski Gori. Pripravljali so tudi 
nov statut, ki je moral biti usklajen s statutom Zveze rentgenskih tehnikov Jugoslavije, v 
delovni skupini za pripravo statuta so bile Štefka Jaklič, Marija Terčelj in Metka Pucelj. 
Društvo je intenzivneje začelo sodelovati s podjetji, ki so dobavljala radiološko opremo, da 
bi laže prihajali do informacij o novih tehnologijah, pa tudi zaradi finančne pomoči društvu. 

V predsednikovem poročilu za obdobje 1971–74, ki ga je sestavil Roman Herbst, je zapisano, 
da so se predstavniki društva v tem času udeležili številnih sej ISRRT, predsedstva Zveze 
zdravstvenih delavcev SFRJ, občnih zborov in seminarjev društev rentgenskih tehnikov 
Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, pomagali ustanoviti Zvezo 
rentgenskih tehnikov SFRJ, sodelovali s Sekcijo rentgenologov pri Slovenskem zdravniškem 
društvu, sindikatom in oddelkom za rentgenske tehnike Višje šole za zdravstvene delavce. 
Mariborski pododbor je organiziral 9 strokovnih predavanj, ljubljanski 4 in kranjska sekcija 6. 

Naslednji, 11. občni zbor društva je bil skupaj s strokovnim seminarjem in obeleženjem 20. 
obletnice društva v Kranjski gori, 26. maja 1974. Sprejet je bil nov statut društva, usklajen 
s statutom Zveze rentgenskih tehnikov Jugoslavije in izvoljeno vodstvo društva ter nadzorni 
odbor za naslednje mandatno obdobje. Število članov društva je bilo 220. 

Predsedstvo in izvršilni odbor (1974/77)
predsednik: Uroš Gjud Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

podpredsednica: Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

tajnica: Mira Mavrič Poliklinika, Ljubljana

blagajničarka: Franja Svetličič Onkološki inštitut Ljubljana

člani:

Alojz Papež Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Tone Lipovec Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Irena Zorec Splošna bolnica Maribor

Slavica Gajšek Splošna bolnica Maribor

Fani Čebokli Splošna bolnica Šempeter pri Novi 
Gorici

Janez Ramuš Splošna bolnica Jesenice

Silva Drame Splošna bolnica Celje 

Polde Grahek Splošna bolnica Novo mesto

Janko Štrukelj Bolnica Golnik

Tone Zorko Splošna bolnica Brežice

Ivo Ivanič Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1974/77)
predsednica: Štefka Jaklič 

(Katica Zorko)
Stomatološka klinika Ljubljana

člana:
Hilda Naglič Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Metka Pucelj Dermatološka klinika Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

leta 1974 
220 članov 

društva

11. občni zbor, 
26.5.1974 v 

Kranjski Gori, 
20. obletnica 

društva
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maj 1971 - maj 1977

Izvršni odbor je nadaljeval s prizadevanji za ponovno pridobitev beneficirane delovne dobe 
in upoštevanje ur dežurne služne v pokojninski osnovi. 

Od 10. do 12. oktobra 1975 se je strokovnega seminarja v Moravcih udeležilo 120 
rentgenskih tehnikov. Vsa tamkajšnja organizacijska dela so prevzeli murskosoboški kolegi, 
ki jih je vodil Ivo Ivanič. Pokrovitelj seminarja je bila Splošna bolnica Murska Sobota, finančno 
pa ga je podprlo več podjetij iz tamkajšnje regije. Predavanj je bilo 12. 

23. oktobra 1975 je bila pri društvu ustanovljena primorska sekcija. 

V letih od 1974 do 1977 so bili predstavniki društva na strokovnih seminarjih makedonskega 
in hrvaškega društva, skupščini Zveze zdravstvenih delavcev Jugoslavije v Novem Sadu, treh 
plenumih ter skupščini in kongresu Zveze radioloških tehnikov Jugoslavije v Sarajevu (z 10 
predavanji), z enim predavanjem pa so sodelovali tudi na evro-afriškem kongresu ISRRT v 
Benetkah. 

Izvršni odbor je, poleg seminarja v Moravcih, pripravil še eno strokovno predavanje in ogled 
novega Inštituta za rentgenologijo v Ljubljani, mariborski pododbor pa več strokovnih 
sestankov. 

Na začetku leta 1977 se je iz Društva medicinskih rentgenskih tehnikov Slovenije društvo 
preimenovalo v Društvo radioloških tehnikov Slovenije, oblikovali so tudi znak društva.

Znak Društva radioloških tehnikov Slovenije, oblikovan 1977
 in znak Društva radiololoških inženirjev Slovenije 2014.

V Portorožu je bil v hotelu Bernardin od 27. do 29. maja 1977 strokovni seminar in 12. 
občni zbor društva. Pokrovitelj seminarja je bilo podjetje Siemens. V strokovnem delu je bilo 
12 predavanj. V organizacijskem odboru so bili: Uroš Gjud, Maja Zadnik, Štefka Jaklič, Meta 
Pucelj, Lojze Papež in Anton Lipovec. Dogovorili so se, da občni zbor pooblasti izvršilnini 
odbor društva za uskladitev besedila statuta Društva radioloških inženirjev s spremembami 
Zakona o društvih SRS (Ur. l. SRS 34/74) in da ga, po javni obravnavi, v imenu občnega 
zbora tudi sprejme. Sklenili so tudi, da bodo do naslednjega leta izdelali opis del in nalog 
rentgenskega tehnika. Tega leta je imelo društvo 281 članov.

strokovni seminar 
10.-2.10.1975 v 
Moravcih

mednarodno 
sodelovanje 
in strokovna 
predavanja
1974-1977

»Društvo 
radioloških 
tehnikov 
Slovenije«
 

12. občni zbor 
in strokovni 
seminar,
Portorož 
27.-29.5.1977

leta 1977
281 članov 
društva
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maj 1971 - maj 1977

prizadevanja 
za spremembo 

strokovnega 
naslova

Višja šola za 
zdravstvene 

delavce postane 
del univerze

Predsedstvo in izvršilni odbor (1977/79)
predsednik: Bojan Korenčan Onkološki inštitut Ljubljana

podpredsednica: Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

tajnica: Fani Zgonik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

blagajnik: Uroš Gjud Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani:

Alojz Papež Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce

Mira Pojak Urološka klinika Ljubljana

Marjetka Ilešič Splošna bolnica Maribor

Jožica Šavrič Splošna bolnica šempeter pri Novi 
Gorici

Majda Sablatnik Zdravstveni dom Velenje

Fanika Gorenc Bolnica Valdoltra

Silva Drame Splošna bolnica Celje 

Polde Grahek Splošna bolnica Novo mesto

Polona Merlak Zdravstveni dom Kranj

Ivo Ivanič Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1977/79)
predsednica: Metka Pucelj Dermatološka klinika Ljubljana

člana: Anton Lipovec Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Štefka Jaklič Stomatološka klinika Ljubljana

Mednarodno sodelovanje Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Izobraževanje in strokovni naslov 1971–1977

V tem času se je ponovno pojavilo vprašanje strokovnega naslova. Člani društva se namreč 
že dolgo časa niso strinjali s strokovnim višji zdravstveni tehnik - rentgenski tehnik, ki je 
veljal od leta 1962. Ta strokovni naslov ni vzdržal primerjave s tedanjimi strokovnimi naslovi 
diplomantov srednjih in višjih šol, zato so si začeli prizadevati za spremembo iz rentgenski 
v radiološki (skladno z razvojem stroke, ki je vključevala čedalje več »ne-rentgenskih« 
tehnologij) in iz tehnik v inženir (skladno z drugimi diplomanti višjih šol tehnoloških 
področij, ki sta jih določala Zakon o strokovnih naslovih in o akademskih stopnjah (Ur. l. FLRJ 
13/63) in Zakon o strokovnih naslovih, (Ur. l. SRS 21/71). Predsednica društva je imela v zvezi 
s strokovnim naslovom in s podiplomskim študijem rentgenskih tehnikov tudi razgovor z 
direktorico Višje šole za zdravstvene delavce, go. Nives Merljak. Prizadevanja za spremembo, 
kljub velikemu trudu predsednice in izvršnega odbora društva skupaj s tedanjimi študenti 
oddelka za rentgenske tehnike Višje šole za zdravstvene delavce, tedaj niso bila uspešna.

Pomemben mejnik v razvoju izobraževanja rentgenskih tehnikov je bilo leto 1975, ko se je na 
podlagi Zakona o visokem šolstvu, ki je bil sprejet 29. aprila tega leta, Višja šola za zdravstvene 
delavce združila skupaj z drugimi višjimi in visokimi šolami v Univerzo Edvarda Kardelja v 
Ljubljani in se organizirala na enak način kot druge visokošolske delovne organizacije. 

Študijski program se je spremenil leta 1973 in je ostal po številu ur pri posameznih predmetih 
enak do leta 1981, seveda pa se je vsebina predmetov sproti posodabljala. 
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predmetnik 
vpisnih generacij 
1973/82

maj 1971 - maj 1977

Predmetnik študijskega programa vpisnih generacij 1973/81 na oddelku za rentgenske 
tehnike Višje šole za zdravstvene delavce

Predmeti
1. letnik 2. letnik

P V P V
1. Etika zdravstvenega delavca 20

2. Splošna anatomija s fiziologijo 50 10

3. Osnove nege bolnika 12 80 20

4. Fizika 50 20

5. Osnove higiene 20

6. Rentgenska tehnika 60 10

7. Rentgenska fototehnika 30 10

8. Osnove narodne obrambe 72 56

9. Sociologija 30 10

10. Telesna vzgoja 60

11. Radiofizika 30

12. Medicinska psihologija 30 14

13. Osnove patologije 20

14. Zdravstvena vzgoja 10

15. Prva pomoč in reanimacija 20

16. Tuji jezik 30 30

17. Rentgenska anatomija 50

18. Tehnika rentgenskih preiskav 50 10

19. Specialna patologija 50

20. Radioaktivni izotopi 12 20

21. Površinsko obsevanje 4 8

22. Radioterapija 30 92

23. Zaščita pred ionizirajočim sevanjem 10

24. Izbrana poglavja iz kirurgije 20

25. Izbrana poglavja iz interne medicine 20

26. Socialna medicina s higieno 30

27. Osnove medicinske statistike 10

28. Zdravstvena zakonodaja in zdravstveno 
varstvo

26

29. Splošna rentgenska diagnostika 240 80

30. Specialna rentgenska diagnostika 140 80

skupaj 524 530 398 334
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1976 na oddelku 
za rentgenske 
tehnike VŠZD 

zaposlena
prva strokovna 

sodelavka – 
rentgenski tehnik

maj 1971 - maj 1977

vaje – področje ure

1.

Splošna rentgenska diagnostika:
•	torakalna	diagnostika
•	gastro	diagnostika	
•	skeletna	diagnostika
•	temnica

320
80
60

140
40

2. 

Specialna rentgenska diagnostika:
•	urgentna	rtg	diagnostika
•	ortopedska	rtg	diagnostika
•	nevroradiološka	diagnostika
•	urološka	in	ginekološka	rtg	diagnostika
•	rtg	diagnostika	v	stomatologiji
•	kardiovaskularna	rtg	diagnostika

220
40
80
20
20
20
40

3.

Radioterapija:
•	rtg	terapija
•	gamatron
•	radioterapija

92
40
40
12

4. Nuklearna diagnostika 10

Počitniška praksa 156

skupaj 749

Februarja 1976 je Višja šola za zdravstvene delavce na oddelku za rentgenske tehnike 
zaposlila prvo strokovno sodelavko, ki je bila po osnovni izobrazbi rentgenski tehnik.
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19.-21.5.1978
strokovni 
seminar, Bled

25. obletnica 
društva
in strokovni 
seminar 
v Ljubljani, 
31.5.-2.6.1979

13. občni zbor 
2. junija 1979 v 
Ljubljani

OD MAJA 1977 DO MAJA 1983

Na seji izvršnega odbora 29. junija 1977 so sprejeli sklep, da bodo na septembrskem sestanku 
Zveze radioloških tehnikov Jugoslavije ponovno uskladili termine strokovnih prireditev 
posameznih republiških društev in zveze, o čemer so se dogovorili na sestanku v Tesliću 27. 
aprila 1978. 

V komisijo za izdelavo predloga statuta, Usklajenega z določili Zakona o društvih (Ur. l. SRS 
34/74) so bili imenovani Metka Pucelj, Uroš Gjud in Veronika Lipovec. Statut je bil registriran 
28. maja 1977.

30.3.1978 je izvršilni odbor imenoval komisijo za organizacijo strokovnega seminarja na 
Bledu, ki je bil načrtovan v času od 19. do 21. maja 1978 (Bojan Korenčan, Maja Zadnik, 
Fani Zgonik, Lojze Papež in Anton Lipovec). Seminar je bil uspešen, udeležencev je bilo 110, 
poslušali so 11 predavanj.

50 članov društva si je ogledalo novi radiološki oddelek v Splošni bolnici Rakičan, v Murski 
Soboti, redne strokovne sestanke pa je imel tudi mariborski pododbor. 

Z anketo, ki so jo izvedli med radiološkimi tehniki tega leta, so ugotovili, da jih je imelo 96% 
6-urni delovnik, 82% pa 42 dni letnega dopusta.

Sestanki in strokovna srečanja na zvezni ravni so bili v času od 1977 do 1979 naslednji: 
II. intersekcijski sestanek radioloških tehnikov v Prištini, od 22. do 25 junija 1977 (aktivna 
udeležba), seminar makedonskega društva v Ohridu, od 11. do 13 maja 1977 (aktivna 
udeležba), seminar hrvaškega društva v Stubiških toplicah, aprila 1978, intersekcijski 
sestanek radioloških tehnikov v Tesliću, 26. in 27. maja 1978. V Prištini, Tesliću in na plenumu 
radioloških tehnikov v Sarajevu so se pogovarjali tudi o skupnih stanovskih problemih.

Od 31. maja do 2. junija 1979 je društvo v Ljubljani slovesno praznovalo 25. obletnico, 
na kateri je imel slavnostni govor Drago Vehovar, ki je sodeloval pri ustanavljanju društva. 
Organiziran je bil strokovni seminar in ogled Inštituta za rentgenologijo Kliničnega centra 
v Ljubljani ter Radioterapevtskega oddelka Onkološkega inštituta. Finančno so seminarju 
pomagali Fotokemika in Unija iz Zagreba ter ljubljanski Inštitut za rentgenologijo, podjetje 
Koch-Sterzel pa je obljubilo pokroviteljstvo. Prvič so se seminarja v večjem številu udeležili 
tudi študenti oddelka za rentgenske tehnike Višje šole za zdravstvene delavce. Organizirana 
je bila okrogla miza, na kateri so se pogovarjali o dolžini trajanja letnega dopusta, delovnem 
času, beneficirani delovni dobi, izobraževalnih programih. Seminar je pripravil organizacijski 
odbor, ki so ga sestavljali: Bojan Korenčan, Veronika Lipovec, Hilda Naglič, Lojze Papež, Metka 
Pucelj, Maja Zadnik, Fani Zgonik in Anton Lipovec ob pomoči članov društva iz Ljubljane.

Na 13. občnem zboru 2. junija1979 v Ljubljani je bilo prisotnih 77 članov društva. Zbor 
je pozdravil tudi dolgoletni predsednik društva in eden od njegovih ustanoviteljev, Roman 
Herbst, ki mu je predsednik društva izročil priznanje. Izvoljeni so bili novo predsedstvo ter 
izvršilni in nadzorni odbor društva.

maj 1977 - maj 1983
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maj 1977 - maj 1983

leta 1980
304 člani društva

strokovna 
predavanja 1980

1983
zmanjšanje 

števila dni 
letnega dopusta

Predsedstvo in izvršilni odbor (1979/81)
predsednik: Bojan Korenčan Onkološki inštitut Ljubljana
podpredsednica: Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
tajnica: Fani Zgonik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
blagajnik: Uroš Gjud Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani:

Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce
Alojz Papež Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Mojca Ban Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Bojan Sajovic Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Peter Kranjc Zdravstveni dom Velenje
Metka Kozole Splošna bolnica Maribor
Jožica Šavrič Splošna bolnica Šempeter pri Novi Gorici
Božidar Gorjanc Splošna bolnica Celje 
Marija Strassberger Splošna bolnica Novo mesto
Polona Merlak Zdravstveni dom Kranj
Franc Zver Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1979/81)
predsednik: Anton Lipovec Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člana:
Dika Morelj Onkološki inštitut Ljubljana
Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Na 1. seji izvršilnega odbora 2. junija 1979 so bile razdeljene zadolžitve za delo po 
posameznih aktualnih področjih v tem mandatnem obdobju. Mojca Ban in Maja Zadnik – 
priprave za ponovno izdajanje Biltena, Veronika Lipovec – šolstvo, Metka Kozole in Stojan 
Glažar – spremljanje zakonodaje, ohranjanje in navezava novih stikov s proizvajalci opreme 
in materiala – Lojze Papež in Anton Lipovec, stiki z upokojenimi člani – Roman Herbst, 
priprava tematskih predavanj – Jožica Šavrič, Marjan Kofjač, Veronika Lipovec, Polona Merlak 
in Franček Zver, aktivnosti za beneficirano delovno dobo – Hilda Naglič in Damjan Pivk.

Na 2. seji predsedstva 8. novembra 1979 so sprejeli plan tematskih predavanj za leto 1980, 
načrtovana so bila 3 in plan predavanj za Kongres radioloških tehnikov Jugoslavije v Novem 
Sadu, tudi leta 1980, kjer naj bi sodelovali z devetimi predavanji. Članom so bile poslane 
pristopne izjave z namenom, da se uredi evidence, število članov je leta 1980 naraslo na 304.

Še naprej so, skupaj s sekcijo radiologov pri SZD potekale aktivnosti društva za ponovno 
pridobitev beneficirane delovne dobe, čeprav so se nekateri kolegi že zavedali, da so z 
napredkom tehnologije doze, ki jih prejmejo pri svojem delu, čedalje manjše. Problem pa je 
bil tudi, ker ni bilo enotne evidence za poklicne bolezni, ki so posledice dela z ionizirajočimi 
sevanji (redko komu je bila priznana) v Sloveniji, društvo pa je že leta neuspešno zbiralo 
tovrstne podatke. Sklenjeno je bilo, da z aktivnostmi počakajo do novega zakona o varstvu 
pred sevanji. Ugotovili pa so, da vsi zavodi niso redno pošiljali rentgenskih tehnikov na 
periodične zdravstvene preglede, ki jih je predpisoval zakon. Z Zavodom za varstvo pri delu 
SRS je bil podpisan sporazum o izdelavi elaborata o škodljivih učinkih sevanja na delavcih, ki 
so profesionalno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem in o ocenitvi delovnih pogojev. 

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. SRS 11/83) je za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj 
skrajšal dolžino letnega dopusta iz (večinoma) 60 na 45 dni. Društvo se je že, ko je bil zakon 
v javni obravnavi, povezalo z Republiškim odborom sindikata za zdravstveno in socialno 
varstvo z namenom, da bi preprečili skrajšanje trajanja letnega dopusta vendar brez uspeha.
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Zveza višjih 
radioloških 
tehnikov 
Jugoslavije

Unija, Zagreb 
začne finančno 
podpirati 
republiška 
društva

14. občni zbor in 
strokovni seminar  
29.-31.5.1981
v Novi Gorici

Na Kongresu rentgenskih tehnikov Jugoslavije v Novem sadu, od 21. do 24. septembra 
1980 je Slovenija sodelovala z 12 predavanji. Na skupščini Zveze rentgenskih tehnikov 
Jugoslavije je bil sprejet nov statut, ki je zvezo preimenoval v Zvezo višjih radioloških 
tehnikov Jugoslavije, ki je ostala članica Zveze zdravstvenih delavcev Jugoslavije. Zvezo so, 
z dvoletnim mandatom, menjaje vodili predsedniki republiških društev, sedež pa je bil štiri 
leta v isti republiki. Predsedstvo združenja so sestavljali predsedniki vseh republiških društev 
in sekcij (Vojvodina, Kosovo). Naslednji kongres so načrtovali leta 1984 na Kosovu. 

V tem času je izšel Zakon o ravnanju z odpadki (Ur. l. SRS 8/78), ki je urejal ravnanje z 
odpadnim fiksirjem. Med organizacijami, ki so poslej zbirale odpadni fiksir, je bila predvsem 
Unija iz Zagreba tista, ki je za pomoč članov društva pri zbiranju fiksirja  društvu izdatno 
finančno pomagala.

Naslednje leto je Zveza višjih radioloških tehnikov Jugoslavije s podjetjem Unija podpisala 
sporazum, po katerem je vsako republiško društvo dobilo določen odstotek denarja od 
vrednosti odpadnega fiksirja, ki ga je podjetje zbralo v posamezni republiki. V zameno bi 
moralo društvo spodbujati svoje člane, da odpadni fiksir oddajajo Uniji. Podoben sporazum 
je slovensko društvo kasneje podpisalo še z nekaterimi drugimi podjetji.

Od 26. do 28.3. 1981 je bil v Arandjelovcu simpozij Združenje radioloških tehnikov Jugoslavije, 
na katerem je bilo iz Slovenije eno predavanje.

Od 29. do 31.5. 1981 je bil redni strokovni seminar organiziran v Novi Gorici, skupaj s 14. 
občnim zborom društva. Seminar je pripravil organizacijski odbor v sestavi Bojan Korenčan, 
Jerneja Čampa, Marjan Kofjač, Veronika Lipovec, Dika Morelj, Alojz Papež, Bojan Sajovic, 
Jožica Šavrič, Maja Zadnik, Anton Lipovec in Fani Zgonik. Predavanj je bilo 18, pokrovitelj 
seminarja je bila Unija, Zagreb. Na občnem zboru so se pogovarjali o izobraževanju in o 
delovnih mestih, ki jih zasedajo delavci z neustrezno izobrazbo. Izvolili so nove organe 
društva.

Predsedstvo in izvršilni odbor (1981/83)
predsednik: Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
podpredsednica: Jerneja Čampa Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
tajnica: Oljanka Karlovac Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
blagajnik: Uroš Gjud Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani:

Fani Zgonik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Mojca Sajovic Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Peter Kranjc Zdravstveni dom Velenje
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Tatjana Urlep Splošna bolnica Maribor
Jožica Šavrič Splošna bolnica Šempeter pri Novi 

Gorici
Božidar Gorjanc Splošna bolnica Celje
Marija Strassberger Splošna bolnica Novo mesto
Jože Fele Zdravstveni dom Jesenice
Andrej Skerget Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1981/83)
predsednik: Bojan Korenčan Onkološki inštitut Ljubljana

člana:
Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce
Alojz Papež Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
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30.10.1981
dogovor s 
hrvaškim 

društvom o 
organiziranju 

skupnih 
strokovnih 
seminarjev

1980
Zakon o 

usmerjenem 
izobraževanju

Imenovanje 
članov komisije 

za pripravo 
študijskega 

programa za 
radiologijo

V tem mandatnem obdobju so bile organizirane naslednje komisije društva: šolstvo – 
Veronika Lipovec, spremljanje zakonodaje – Bojan Korenčan in Marjan Kofjač, tisk – Maja 
Zadnik in Tatjana Urlep, sodelovanje s proizvajalci opreme in materiala – Alojz Papež. 
 
Slovensko društvo se je 30. oktobra 1981 na skupnem sestanki na Otočcu s hrvaškim društvom 
dogovorilo, da bodo organizirali vsakoletne skupne strokovne seminarje, izmenoma v eni in 
drugi republiki. Tako je bil za leto 1982 načrtovan prvi skupni slovensko-hrvaški seminar v 
Crikvenici, naslednjega bo 1983 organiziralo slovensko društvo, prav tako leta 1984, skupaj s 
praznovanjem 30. obletnice Društva radioloških tehnikov Slovenije. Ob seminarjih bo vedno 
tudi skupni občni zbor, na katerem bi se pogovarjali o skupnih problemih. Seminar bo celoti 
financiralo tisto republiško društvo, ki ga bo organiziralo. 

Od maja 1981 do maja 1983 je bilo organiziranih pet strokovnih predavanj in 1982 prvi 
skupni slovensko–hrvaški strokovni seminar v Crikvenici. Člani društva so od 29. junija do 
2. julija 1981 aktivno sodelovali tudi na Svetovnem kongresu ISRRT v Belgiji. 

Izobraževanje in strokovni naslov 1977–1983

Od leta 1980 do 1984 je bil predstojnik oddelka za rentgenske tehnike, ki se je v tem času 
preimenoval v oddelek za radiologijo, prim. dr. Božidar Spiller, specialist rentgenolog, višji 
predavatelj, sicer vodja radiološkega oddelka na Inštitutu za geriatrijo in gerontologijo, ter 
kasnejši Kliniki za žilne bolezni Kliničnega centra v Ljubljani.

Ker so leta 1979 potekale intenzivne razprave v zvezi s predlogom Zakona o usmerjenem 
izobraževanju (Ur.l. SRS 11/80), je občni zbor društva na svoji 13. seji dne 2. junija 1979 v 
Ljubljani sklenil, da Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo seznani s stališči 
društva o bodočem izobraževanju rentgenskih tehnikov. V razpravi so se namreč pojavljale 
zamisli o izobraževanju rentgenskih tehnikov na srednji in radioloških inženirjev na višji 
stopnji. Tudi ta zakon še ni omogočal nadaljevanja študija na visoki, specialistični, magistrski 
in doktorski stopnji v stroki. Stališče društva je bilo, da je izobraževanje na srednji stopnji 
neprimerno, eden od vzrokov je bil tudi ta, da zakonodaja ni omogočala dela z ionizirajočimi 
sevanji osebam, mlajšim od 18 let, kar je pomenilo, da ne bi mogli izvajati praktičnega 
usposabljanja med šolanjem. Druga zahteva društva je bila, da se s tem zakonom omogoči 
nadaljevanje izobraževanja po vertikali v stroki, vsaj v obliki specializacij.

Višja šola za zdravstvene delavce je leta 1980 imenovala komisijo za pripravo študijskega 
programa za radiologijo, v katero je društvo imenovalo Draga Vehovarja in Bojana Sajovica. 

Tako je leto 1982 prineslo nov študijski program, prilagojen zahtevam Zakona o usmerjenem 
izobraževanju (Ur.l. SRS 11/80). 
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predmetnik 
vpisnih generacij 
1982/86

Predmetnik študijskega programa vpisnih generacij 1982/86 na oddelku za rentgenske 
tehnike/oddelku za radiologijo Višje šole za zdravstvene delavce (Višji rentgenski tehnik – 

študijski program. Ljubljana, Višja šola za zdravstvene delavce 1982)

Predmetnik 1. letnik 2. letnik
P V P V

1. Temelji filozofije 30

2. Temelji sociologije 20 10

3. Temelji politične ekonomije 30

4. Temelji družbene ureditve in zdravstva 30

5. SLO in DS SFRJ 56 56

6.
Etika zdravstvenega delavca z 
deontologijo

15

7. Splošna anatomija s fiziologijo 36 14

8. Fizika 50 20

9. Osnove higiene 20

10. Osnove nege bolnika 10 50

11. Prva pomoč s travmatologijo 30 20

12. Radiofizika 34 6

13. Osnove patologije 20

14. Specialna patologija 30 20

15. Kirurgija 20

16. Interna medicina 20

17. Rentgenska tehnika 40 5

18. Rentgenska fototehnika 28 20

19. Metodika rentgenskega slikanja 20 80

20. Tehnika rentgenskih preiskav 30 100 20 296

21. Rentgenska anatomija 30 10 20 10

22. Uporaba sevanj in varstvo pred sevanji 20 10

23. Radioaktivni izotopi 24 24

24.
Radioterapija z onkologijo 
– površinsko obsevanje 

30 30 
4

45 
8

25. Zdravstvena vzgoja 20 6

26. Zdravstvena statistika 20 10

27. Socialna medicina 30

28. Organizacija radiologije 15 15

29. Medicinska psihologija 20

30. Tuji jezik 45

31. Telesna vzgoja 30 30

SKUPAJ 594 345 389 494
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sprememba oblike 
diplomskega 

izpita

1951-1980 vpis 
v 1. letnik vsako 

drugo leto, od 
1982 vsako leto

vpis v izredni 
študij,

»mariborski« 
generaciji

maj 1977 - maj 1983

Tehnika rentgenskih preiskav – vaje
področje

ure

torakalna diagnostika 40

gastroenterološka diagnostika 40

skeletna diagnostika 40

rtg diagnostika v ortopediji 40

urgentna rtg diagnostika 60

urološka diagnostika 40

rtg slikanje s transportabilnimi aparati, v operacijskih sobah 40

angiografije in nevroradiološka diagnostika 44

rtg slikanja v stomatologiji 20

kardiovaskularna diagnostika 8

specialna tomografija 8

kompjuterska tomografija 8

ultrazvočna diagnostika 8

strokovni praktikum 72

Študijski program iz leta 1982, ki so ga prvi diplomanti zaključili leta 1984, je predvidel 
spremembo oblike diplomskega izpita. Praktični del je še vedno obsegal področji metodike 
rentgenskega slikanja in radioterapijo, vanj so bili vključeni še rentgenska tehnika, rentgenska 
fototehnika, rentgenske preiskovalne metode in radiofizika z varstvom pred ionizirajočimi 
sevanji. V teoretičnem delu pa so študentje pripravili diplomsko nalogo, v kateri so obdelali 
temo, ki so si jo izbrali pri enem od strokovnih predmetov. 

Po letu 1982 vpis v študijski program ni bil več vsako drugo, ampak vsako leto. 

V letih 1975/79 sta bili vpisani dve generaciji izrednih študentov, za kateri se je program 
izvajal v mariborski bolnišnici. V letih 1971/1981 je bila vsakokrat, ko je bil vpis rednih 
študentov, vpisana tudi skupina izrednih. To so bili večinoma študentje, ki so bili zaposleni 
na delovnih mestih višjih radioloških tehnikov, niso pa imeli za delo ustrezne izobrazbe.
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15. občni zbor in 
strokovni seminar
DRTS in DRTH
27.-9.5.1983 
v Dobrni

OD MAJA 1983 DO MAJA 1989

15. občni zbor društva je bil 27. maja 1983 v zdravilišču Dobrna, kjer je potekal tudi tri-
dnevni strokovni seminar slovenskega in hrvaškega društva. V organizacijski odbor so 
bili imenovani Marjan Kofjač, Jerneja Čampa, Olja Karlovac, Maja Zadnik, Uroš Gjud, Lojze 
Papež in Anton Lipovec, v strokovnega pa Bojan Korenčan, Fani Zgonik, Veronika Lipovec 
in Bojan Sajovic. Na seminarju v je bilo 187 udeležencev, od tega 100 iz Slovenije, ostali iz 
Hrvaške. Finančno so ga podprla podjetja Unija, Agfa Gevaert in Fabeg. Vodilna tema je bila 
radiološka obdelava bolezni in poškodb hrbtenice, predavanj je bilo 18, izšel je tudi zbornik.

Na občnem zboru so sklenili so, da bodo ponovno začeli izdajati Bilten. Kolegi iz periferije 
so o strokovnem izpopolnjevanju predlagali dogovor med večjimi radiološkimi centri 
(Ljubljana, Maribor) in perifernimi zavodi, da bi radiološki tehniki iz periferije periodično 
hodili v Ljubljano in Maribor na strokovna izpopolnjevanja. Predlog je z veseljem sprejel 
tedanji predstojnik Inštituta za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, prof. 
dr. Ivo Obrez, ki je prisostvoval občnemu zboru in dejal, da je inštitut pripravljen sodelovati. 

Zveza zdravstvenih delavcev Jugoslavije je že nekaj let želela vključiti Zvezo radioloških 
tehnikov Jugoslavije. Slovensko društvo je na tem občnem zboru sprejelo sklep, da ostanejo 
člani Zveze radioloških tehnikov, nikakor pa se ne strinjajo z vključitvijo v Zvezo zdravstvenih 
delavcev. To stališče so zastopali predstavniki društva na sestanku predsedstva Zveze 
radioloških tehnikov SFRJ, ki je bila oktobra 1983 na Ohridu. 

Člani društva so na 15. občnem zboru izvolili nove člane predsedstva in nadzornega odbora 
za naslednje mandatno obdobje.

Predsedstvo in izvršilni odbor (1983/85)
predsednik: Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
podpredsednica: Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce
tajnica: Jerneja Čampa Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
blagajničarka: Tiča Cunder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani:

Bojan Korenčan Onkološki inštitut Ljubljana
Sašo Jaklič Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Sašo Orel Vojna bolnica Mladika Ljubljana
Peter Kranjc Zdravstveni dom Velenje
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Tatjana Urlep Splošna bolnica Maribor
Jožica Šavrič Splošna bolnica Šempeter pri Novi Gorici
Božidar Gorjanc Splošna bolnica Celje 
Anica Burgar Splošna bolnica Novo mesto
Jože Fele Zdravstveni dom Jesenice
Andrej Skerget Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1983/85)
predsednica: Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člana:
Fani Zgonik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Uroš Gjud Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

maj 1983 - maj 1989
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1983
imenovan 

uredniški odbor 
Biltena 

konec  leta 1983 
izšla 1. številka 

Biltena, od tedaj 
izhaja  

kontinuirano

Na 1. sestanku izvršilnega odbora društva, 24. junija 1983 so bile imenovane komisije, in 
sicer: komisija za zakonodajo – Bojan Korenčan, Sašo Orel in Marjan Kofjač, komisija za 
izobraževanje – Veronika Lipovec, Sašo Jaklič, Fani Zgonik, Drago Vehovar in zunanji člani 
izvršilnega odbora, komisija za pripravo Pravilnika o delovanju pododbora Maribor – Tatjana 
Urlep in člani komisije za zakonodajo. 

Izdelali so strategijo izdajanja strokovnega glasila: naslov bo Bilten Društva radioloških 
tehnikov SR Slovenije, izhajal naj bi 1 do 2-krat letno. Poleg strokovnih člankov bodo 
objavljeni zapisniki občnih zborov in sestankov organov društva, plani in programi 
strokovnih izobraževanj ter druga pomembna obvestila in informacije. Prvi uredniški odbor 
so sestavljali Veronika Lipovec, Sašo Jaklič, Fani Zgonik, Drago Vehovar.

Hrvaško društvo je septembra 1983 povabilo člane mariborske regije na ogled Zavoda za 
radiologijo zagrebške klinike Rebro. Ogleda sta se udeležili tudi podpredsednica in tajnica 
društva, z namenom da se s hrvaškimi kolegi pogovorita o stališču slovenskega društva do 
vključitve Zveze radioloških tehnikov SFRJ v Zvezo zdravstvenih delavcev SFRJ in o skupnem 
slovensko-hrvaškem strokovnem seminarju 1984.

Na seji predsedstva, 7. septembra 1983 so se začele priprave na 30. obletnico društva. 
Načrtovana je bila, skupaj s skupnim slovensko-hrvaškim strokovnim seminarjem, v 
Radencih. Imenovana je bila komisija za pripravo praznovanja 30. obletnice društva – Uroš 
Gjud, Sašo Jaklič, Maja Zadnik in iz pomurske regije Ivo Ivanič, Franček Zver ter predstojnik 
Rentgenskega oddelka v Splošni bolnici Rakičan, dr. Jože Kocjančič. 

Predstavniki mariborskega pododbora so že na skupščini v Dobrni izrazili željo, da bi se 
pododbor registriral kot samostojna pravna oseba. Razlogi so bili predvsem finančne narave. 
Komisija, ki je bila imenovana na 1. seji predsedstva tega sklica, je do 3. seje, 4. novembra 
1983, pripravila predlog statuta, v katerem je bilo predlagano, naj bi mariborsko društvo, 
kot samostojno društvo delovalo v sklopu Društva radioloških tehnikov SR Slovenije. Člani 
predsedstva in izvršilnega odbora društva so na tej seji izrazili svoja odklonilna stališča, z 
glavnim razlogom, da je članov društva, predvsem aktivnih, premalo, da bi v vsaki regiji 
ustanovili svoje društvo. V zvezi s finančnim poslovanjem so se dogovorili, kakšno vsoto 
denarja lahko mariborski pododbor vsako leto izkoristi na račun društva. 

Na tej seji je uredniški odbor predložil osnutek prve številke Biltena, ki je izšla konec leta 
1983. Od tedaj naprej izhaja kontinuirano, z leti se je spreminjala se je oblika, predvsem pa je 
bila vsako leto boljša strokovna vsebina, spremenil se je tudi status revije.

 Naslovnica Bilten Društva radioloških tehnikov SR Slovenije: 1983 – letnik 1 št. 1 
in Društva višjih radioloških tehnikov SR Slovenije: 1989 – letnik 6, št. 1.
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30. obletnica 
društva in
strokovni seminar 
DVRTS in DRTH 
24.-27.5.1984
v Radencih

   Naslovnica Bilten Društva višjih radioloških tehnikov SR Slovenije: 1992 – letnik 9, št. 1 in Bilten 
Društva radioloških inženirjev Slovenije in Zbornice radioloških inženirjev Slovenije: 2002 – letnik 19, št. 1.

  Naslovnica Bilten Bilten Društva radioloških inženirjev Slovenije in Zbornice radioloških inženirjev Slovenije: 
2008 – letnik 25, št. 1 in 2013 – letnik 30, št. 1.

30. obletnica društva in skupni seminar Društva radioloških tehnikov Slovenije in 
Društva radioloških tehničara Hrvatske sta bila v Radencih od 24. do 27. maja 1984. 
Podpredsednica društva je v svojem poročilu zapisala:

•	 Na	seminarju	 je	bilo	bilo	udeležencev	201,	med	njimi	gostje	prof.	dr.	Ludvik	Tabor,	
predstojnik Inštituta za rentgenologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in 
predstojnik katedre za rentgenologijo pri Medicinski fakulteti v Ljubljani, Ilse Dörner, 
predstavnica ISRRT, Boro Pavlov, predsednik Zveze društev radioloških tehnikov 
SFRJ, predsedniki ostalih republiških in pokrajinskih društev ter predstavniki podjetij 
Chemcolor, EI Niš, Ferimport in Unije, ki so predvsem Unija, seminar tudi izdatno 
finančno podprli. Seminar so pozdravili tudi predstavniki občine Gornja Radgona, 
Splošne bolnišnice Rakičan, Murska Sobota in Radenske, ki je bila tudi pokrovitelj 
seminarja. 

•	 Tridesetim	 dolgoletnim	 zaslužnim	 članom	 društva	 so	 bila	 podeljena	 društvena	
priznanja, prav tako tudi Društvu radioloških tehnikov Hrvaške in podjetju Unija, 
obema za uspešno dolgoletno sodelovanje. 

•	 Vodilna	tema	seminarja	je	bila	diagnostična	in	radioterapevtska	radiološka	obdelava	
glave, predavanja pa so bila tudi o novih tehnologijah na področju radiologije in 
predavanje o uporabi rentgena v carinski službi. Izšel je zbornik predavanj. 

•	 Organiziran	je	bil	sestanek,	na	katerem	smo	razpravljali	o	problemih	v	zvezi	z	Zeleno	
knjigo zdravstvenih storitev (seznam zdravstvenih storitev s časovnim in kadrovskim 
ovrednotenjem) in z beneficirano delovno dobo. Sklep sestanka je bil, da bo 
predsedstvo pripombe, ki jih je zbralo od članov društva, posredovalo na Zdravstveno 
skupnost Slovenije. 
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strokovno 
izobraževanje  
in ostalo delo 
društva 1985

  Naslovna stran programa strokovnega seminarja ob 30. obletnici društva
in kopija časopisnega članka, objavljenega 16. maja 1984 ob tej priložnosti.

 Strokovni seminar v Radencih 1984, za govornico predsednik društva Marjan Kofjač.

Za leto 1985 je predsedstvo sprejelo naslednji plan dela: 
•	 3	 tematska	 predavanja	 (Radiologija	 pri	 otrocih,	 Ogled	 Ortopedske	 bolnišnice	

Valdoltra in Radiološkega oddelka Splošne bolnišnice v Izoli s predavanjem o razvoju 
radiologije v Slovenskem primorju in Istri ter Novosti v radioterapiji). 

•	 Izdaja	treh	številk	Biltena.	
•	 Udeležba	predstavnikov	društva	na	 strokovnem	 seminarju	 in	 15.	 obletnici	Društva	

radioloških tehnikov Bosne in Hercegovine. 
•	 Sodelovanje	z	oddelkom	za	radiologijo	Višje	šole	za	zdravstvene	delavce,	z	Društvom	
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16. občni zbor in 
strokovni seminar 
DVRTS in DRTH 
16.-19.5.1985 
v Karlovcu

redni periodični 
profesionalni 
zdravniški 
pregledi

radioloških tehnikov SR Hrvaške, Zvezo radioloških tehnikov Jugoslavije in družbeno-
političnimi organizacijami. 

•	 Aktivnosti	za	pridobitev	strokovnega	naslova	inženir	radiologije,	ki	naj	bi	bil	enoten	za	
vso državo Jugoslavijo, v okviru Zveze radioloških tehnikov Jugoslavije. 

•	 Drago	Vehovar	je	predlagal,	naj	bi	k	sodelovanju,	kot	je	bilo	tedaj	utečeno	s	hrvaškim	
društvom, povabili še kolege iz Avstrije, iz česar je kasneje nastalo nekaj srečanj 
radioloških inženirjev regije Alpe-Adria. 

Od 16. do 19. maja 1985 je bil skupni slovensko-hrvaški seminar društev radioloških 
tehnikov v Karlovcu. Na 16. občnem zboru, ki je bil ob tej priložnosti 17. maja, so sprejeli 
sklepe o spremembi trajanja seminarjev iz treh na dva dneva, o sodelovanju z avstrijskimi 
kolegi, o predlogu študijskega programa, ki je začel veljati oktobra 1985 in o osnutku 
programa pripravništva. Izvolili so nove člane organov društva.

Predsedstvo in izvršilni odbor (1985/87)
predsednica: Veronika Lipovec Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

tajnica: Mojca Sajovic Višja šola za zdravstvene delavce

blagajničarka: Tiča Cunder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani:

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Sašo Orel Onkološki inštitut Ljubljana

Janez Zakotnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Bogdan Kjuder Vojna bolnica Mladika Ljubljana

Peter Kranjc Zdravstveni dom Velenje

Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra

Slavko Levart Splošna bolnica Maribor

Mara Vetrih Splošna bolnica Šempeter pri Novi Gorici

Božidar Gorjanc Splošna bolnica Celje 

Anica Burgar Splošna bolnica Novo mesto

Jože Fele Zdravstveni dom Jesenice

Martin Mlinarič Splošna bolnica Murska Sobota

Janko Ogris Zdravstveni dom ravne na Koroškem

Nadzorni odbor (1985/87)
predsednica: Metka Kozole Splošna bolnica Maribor

člana:
Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Igor Kjuder Onkološki inštitut Ljubljana

Uredniški odbor Biltena (1985/87)
Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Igor Kjuder Onkološki inštitut Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Leta 1986 je bil sprejet novelirani Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih pogojih in 
zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočih sevanj (Ur. l. SFRJ 40/86), 
pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem izpopolnjevanju in 
usposabljanju delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj. Šele po uveljavitvi tega 
pravilnika je društvo ugotovilo, da vsi rentgenski tehniki, zaposleni na področju Slovenije, 
redno opravljajo predpisane periodične zdravstvene preglede, ki ugotavljajo zdravstveno 
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17. občni zbor in 
strokovni seminar 

DVRTS in DRTH 
aprila 1986 

v Puli

delo društva april 
1985 – april 1986

18. občni zbor in 
strokovni seminar 

DVRTS in DRTH 
14.-7.5.1987

spremembe 
statuta, 

spremembe
organizacije 

društva

»Društvo višjih 
radioloških 

tehnikov«

sposobnost za delo z ionizirajočimi sevanji. Pred tem namreč vsi zavodi niso pošiljali svojih 
delavcev na te preglede, čeprav so bili z zakonom predpisani, pa tudi društvo je vsa leta, od 
ustanovitve dalje, vlagalo veliko naporov, da bi svojim članom to pravico zagotovilo.

17. občni zbor je bil izredni, in sicer 12. aprila 1986, ko je bil organiziran tudi strokovni 
seminar v Puli. 

Predsednica je v poročilu za obdobje od maja 1985 do aprila 1986 ter planu dela za leto 1986 
poročala, da je imelo predsedstvo 4 sestanke in 8 skupnih sej z izvršilnim odborom. Delo 
je potekalo po komisijah. Zakonodajna komisija je v sodelovanju s knjigovodjem društva 
pripravila Pravilnik o knjigovodstvu, ki je bil sprejet oktobra 1985. Uredniški odbor je leta 
1985 pripravil eno številko Biltena, za leto 1986 so načrtovane tri. 

Komisija za izobraževanje je organizirala dve tematski predavanji, poleg ogleda bolnišnice v 
Izoli še predavanje o ojačevalnih folijah in rentgenskih filmih Trimax, v Ljubljani. Ta komisija je 
pripravila tudi predlog Programa pripravništva za poklic višji radiološki tehnik in sodelovala 
kot član Zbora izvajalcev v Izobraževalni skupnosti za zdravstveno usmeritev SR Slovenije. 

Komisija v sestavi Marjan Kofjač, Jože Fele in Mojca Sajovic je pripravljala posodobljen 
predlog statuta društva, katerega sprejem je bil načrtovan na rednem občnem zboru leta 
1986. 

V tem času je hrvaško društvo uspelo v prizadevanjih za spremembo strokovnega naslova 
v »inženir medicinske radiologije«, vendar samo toliko, da so ga začeli uporabljati v praksi, 
diplomanti zagrebške šole pa so bili še vedno višji radiološki tehniki. Zveza radioloških 
tehnikov Jugoslavije si je prizadevala poenotiti strokovni naslov za vso državo. Člani društva 
so izpostavili vprašanje, kakšen strokovni naslov bodo imeli tisti rentgenski tehniki, ki so 
diplomirali pred uveljavitvijo novega naslova, retrogradna uveljavitev je namreč praktično 
nemogoča. 

18. občni zbor je bil 16. maja 1987 v Lipici, v sklopu strokovnega seminarja, ki je trajal od 
14. do 17. maja. Na zbor je prišel tudi prvi predsednik društva, Roman Herbst, ki je v svojem 
nagovoru poudaril, da uspešen razvoj društva in stroke omogoča le visoko strokovno znanje. 
Ob tej priložnosti se mu je predsednica društva Veronika Lipovec zahvalila za njegovo 
dolgoletno delo in mu izročila spominsko darilo.

Predsednik zakonodajne komisije Marjan Kofjač je povzel glavne spremembe, ki jih prinaša 
predlog novega statuta, ki ga je komisija pripravila v preteklih dveh letih. V posameznih 
regijah se organizirajo regionalne sekcije, kot jih potrdi skupščina društva, ki prevzame 
funkcijo občnega zbora. Izvršilni odbor društva, ki je organ predsedstva društva, sestavljajo 
tisti člani predsedstva, ki so iz Ljubljane (zaradi lažje organizacije sestankov), v predsedstvu 
pa so, poleg predsednika, podpredsednika, sekretarja, blagajnika in izvršilnega odbora, 
še predstavniki posameznih regij. Formalno se uvede funkcija podpredsednika društva, 
ki je neformalno sicer obstajala že v predpreteklem mandatnem obdobju. Dela tajnika 
društva odslej opravlja sekretar. Blagajnik posluje s pomočjo strokovnega sodelavca, ki 
mu pomaga sestaviti zaključna poročila, ki jih je vsako leto potrebno oddati pristojnim 
organom. Definirani so izredni člani društva. Ime društva se spremeni, in sicer v »Društvo 
višjih radioloških tehnikov«, skladno s strokovnim naslovom, ki so ga od leta 1984 pridobili 
diplomanti (društvo je to ime uporabljalo že od leta 1984). Statut je bil soglasno sprejet, 
z odločbo Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 20. 1. 1988 je bilo društvo 
vpisano v register društev. Organizirale so se naslednje regije: ljubljanska, gorenjska, 
primorsko-notranjska, dolenjska, celjska, koroška, mariborsko-ptujska in pomurska.
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program 
pripravništva 
1984

Predsedstvo in izvršilni odbor (1987/89)
predsednik: Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
podpredsednik: Janez Podobnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
tajnica: Mojca Sajovic Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
blagajničarka: Tiča Cunder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani :

Štefka Jaklič Stomatološka klinika Ljubljana
Majda Budna Zdravstveni dom Ljubljana
Igor Kjuder Onkološki institut Ljubljana
Bogdan Kjuder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Zdravko Luketič Splošna bolnica Maribor
Viktorija Vajnberger Splošna bolnica Maribor
Mara Vetrih Splošna bolnica Šempeter pri Novi 

Gorici
Jože Čoh Zdravstveni dom Celje
Anica Ribič Splošna bolnica Maribor
Jože Fele Zdravstveni dom Jesenice

Nadzorni odbor (1987/89)
predsednica: Metka Kozole Splošna bolnica Maribor

člana:
Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Igor Kjuder Onkološki inštitut Ljubljana

Uredniški odbor Biltena (1987/89)
Nevenka Kofjač Višja šola za zdravstvene delavce
Janez Podobnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Mojca Sajovic Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Na občnem zboru so razpravljali tudi o Biltenu, ki naj bi odslej izhajal 4-krat letno in o 
problemu slabe udeležbe na tematskih predavanjih, za kar je bilo krivo pomanjkanje 
sredstev. Beneficirana delovna doba je bila še vedno aktualna, ker je bilo načrtovano, da bo 
v naslednjem letu zaključena raziskava, ki jo je vodil Zavod RS za varstvo pri delu. Pogovarjali 
so se tudi o strokovnem naslovu radiološki inženir, za katerega so tekla prizadevanja tudi v 
drugih jugoslovanskih republikah in v Avstriji. 

Glede na razpravo o udeležbi na tematskih predavanjih in glede zanimanja za področje 
nadaljnjega izobraževanja (zakon o visokem šolstvu je namreč tedaj predpisoval možnost 
enoletnih specializacij na ožjih strokovnih področjih) je komisija za izobraževanje med člani 
društva izvedla anketo. S pomočjo njenih rezultatov so želeli tudi izbrati ustrezna področja 
za pripravo programa specializacij. 

Naloga komisije za izobraževanje je bila tudi, da je z oddelkom za radiologijo Višje šole za 
zdravstvene delavce sodelovala pri oblikovanju novega programa pripravništva za višje 
radiološke tehnike, katerega posodobitev je, na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti 
nalagal Pravilnik pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvenega 
varstva (Ur. l. SRS 39/84). Program je bil prvič sestavljen tako, da je bil enovit, torej so ga 
morali v enakem programu opravljati vsi pripravniki, ne glede na to, na katerem področju 
radiologije so se zaposlili. Program je začel veljal za vse pripravnike, ki so nastopili delo od 1. 
maja 1987 dalje, strokovni izpit pa so v obliki, kot jo je predpisoval pravilnik, začeli opravljati 
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v izpitno komisijo 
imenovan 

radiološki tehnik

umrl Roman 
Herbst

nadaljevanje 
dogovorov o 

srečanjih Alpe-
Adria

društvo prevzame 
vodenje Zveze 

rentgenskih 
tehnikov 

Jugoslavije

strokovni naslov 
radiološki inženir 
prvič v uradnem 

republiškem
dokumentu

18. skupščina in 
strokovni seminar 

1987 v Postojni

leta 1989
400 članov 

društva

s 1. februarjem 1988. V izpitno komisijo strokovnega izpita pri Republiškem komiteju RS 
za zdravstveno in socialno varstvo je od takrat naprej vključen tudi izpraševalec iz vrst 
radioloških tehnikov. 

29. januarja 1988 je umrl prvi predsednik in eden od ustanoviteljev Društva rentgenskih 
tehnikov Slovenije, Roman Herbst.

21. aprila 1988 sta se predsednik in sekretarka društva sestala s kolegi iz Trsta in skupaj 
z njimi dorekla sodelovanje društev regije Alpe-Adria, kot so se že pred leti dogovarjali z 
avstrijskim društvom. Vključili so tudi Hrvaško društvo. Prvo srečanje so načrtovali za 17. in 
18. september 1989 v Trstu. Predstavniki društva so se udeležili tudi strokovnih seminarjev 
bosansko-hercegovskega in makedonskega društva v Tuzli in v Mavrovu.

8. oktobra 1988 je na V. kongresu radioloških tehnikov Jugoslavije vodenje Zveze rentgenskih 
tehnikov SFRJ prevzela Slovenija, sedež se je prenesel v Ljubljano. Sprejeli so prenovljeni 
statut zveze in izvolili vodstvo: predsednik Marjan Kofjač, podpredsednik Bojan Korenčan, 
sekretarka Maja Zadnik, člani sekretariata Janez Podobnik, Štefka Jaklič, Marjana Longar, 
Jana Škofic, Igor Kjuder, Štefan Škafar.

1988 je Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo sprejelo Nomenklaturo 
poklicev v Zdravstveni dejavnosti, kjer je bil poklic naveden kot radiološki inženir. Predsedstvo 
društva je na seji 28. novembra 1989 sprejelo sklep, da na Izobraževalno skupnost R Slovenije, 
ki je tedaj pripravljala predlog spremembe zakona o strokovnih naslovih, da pobudo za 
preimenovanje poklica v inženir radiologije. Na tej osnovi bi lahko Višja šola za zdravstvene 
delavce diplomantom podeljevala ustrezen strokovni naslov. Z uveljavitvijo strokovnega 
naslova radiološki inženir v nomenklaturi poklicev v zdravstveni dejavnosti so nekateri člani 
društva in nekateri zavodi ta strokovni naslov začeli uporabljati tudi v praksi. 

27. maja 1989 je bila v Postojni 18. skupščina društva. Ker je društvo praznovalo svojo 35. 
obletnico, ta strokovni seminar ni bil organiziran skupaj s hrvaškim društvom. Skupščina 
je s spremembo statuta, ki ga je sprejel občni zbor 16. maja 1987 nadomestila občni zbor. 
V organizacijskem odboru seminarja so bili Mojca Belčič, Tiča Cunder, Uroš Gjud, Bogdan 
Kjuder, Janez Podobnik, Renata Radič, Tadeja Salkič, Mojca Sajovic in Maja Zadnik, v 
strokovnem pa Majda Budna, Štefka Jaklič, Nevenka Kofjač in Bojan Korenčan. Udeleženci 
so poslušali 25 predavanj.

Na občnem zboru je predsednik poročal: 
•	 Slovenija	 je	 prevzela	 predsedstvo	 Zveze	 društev	 radioloških	 tehnikov	 SFRJ	 za	

naslednja štiri leta. 
•	 Zveza	radioloških	tehnikov	SFRJ	kandidira	pri	 ISRRT	za	organizacijo	mednarodnega	

kongresa in je za to pooblastila slovensko društvo. Predsedstvo je imenovalo komisijo 
v sestavi Marjan Kofjač, Janez Podobnik in Maja Zadnik, ki pa ji organizacije kongresa 
ni uspelo pridobiti. 

•	 Aktivnosti	za	organizacijo	prvega	srečanja	Alpe-Jadran,	kjer	je	pooblaščeni	predstavnik	
društva v organizacijskem odboru Jovo Mrdjen. 

•	 Izpostavil	 je	 problem	 slabe	 udeležbe	 na	 tematskih	 predavanjih.	 Društvo	 je	 tedaj	
štelo nekaj nad 400 članov, najvišje število, ki jih je bilo zabeleženih na tematskih 
predavanjih v preteklih dveh letih, je bilo 27. Poudaril je, da so radiološki inženirji po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in po moralni dolžnosti dolžni izpopolnjevati svoje 
znanje. 

•	 Glede	strokovnega	naslova	diplomantov	tečejo	pogovori	z	Višjo	šolo	za	zdravstvene	
delavce, ki bo spremembo vnesla v svoj statut. 

•	 Pohvalil	je	uredniški	odbor	Biltena,	ki	poleg	objavljanja	strokovnih	člankov,	skrbi	tudi	
za dobro obveščenost članov društva. V preteklih dveh letih so izšle po štiri številke. 

•	 Zahvalil	se	je	tudi	podjetju	Unija	iz	Zagreba,	ki	je	še	vedno	nakazovalo	dogovorjeni	del	
sredstev za odkup odpadnega fiksirja na račun društva. 
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konec 
prizadevanj za 
beneficirano 
delovno dobo

Organizirana je bila okrogla miza na temo stanovskih problemov, na kateri je nosilec raziskave 
o poklicnih obolenjih radioloških inženirjev pri Zavodu za varstvo pri delu R Slovenije dr. 
Čadež poročal, da so radiološki inženirji v Sloveniji po številu statistično premajhen vzorec s 
premalo bolezenskimi spremembami, ki so priznane kot poklicne bolezni, zato ni pričakovati 
bonitet iz tega naslova. Incidenca obolevnosti zaradi bolezni, ki bi lahko bile poklicne, v tej 
skupini ni nič večja kot v splošni populaciji. 

Na skupščini so izvolili organe društva za obdobje 1989/91:

Predsedstvo in izvršilni odbor (1989/91)
predsednik: Janez Podobnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
podpredsednik: Bogdan Kjuder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
tajnica: Mojca Belčič Stomatološka klinika Ljubljana
blagajničarka: Zdenka Štupar Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani :

Renata Radič-Berglez Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Aleš Kravanja Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Metka Kavšek Onkološki inštitut Ljubljana
Karmen Poženel-Upelj Zdravstveni dom Ljubljana
Anton Rebevšek Splošna bolnica Celje
Barbara Potočar Splošna bolnica Novo mesto
Jože Fele Zdravstveni dom Jesenice
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Vojko Prebil Zdravstveni dom Nova Gorica
Nada Stropnik Splošna bolnica Maribor
Ivo Ivanič Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1989/91)
predsednik: Uroš Gjud Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člana:
Tiča Cunder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Štefgan Škafar Splošna bolnica Maribor 

Disciplinska komisija (1989/91)
Ivo Ivanič Splošna bolnica Murska Sobota
Metka Kozole Splošna bolnica Maribor
Staš Orel Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Uredniški odbor Biltena (1989/91)
Mojca Sajovic Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Renata Radič-Berglez Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Vanda Žargi Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Nevenka Kofjač Višja šola za zdravstvene delavce
Janez Podobnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Izobraževalna komisija (1989/91)
Bogdan Kjuder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Aleš Kravanja Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Metka Kavšek Onkološki inštitut Ljubljana

Komisija za varstvo pred sevanji (1989/91)
Majda Budna Zdravstveni dom Ljubljana
Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Drago Vehovar Splošna bolnica Maribor
Tiča Cunder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
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Izobraževanje in strokovni naslov 1983–1989

S sprejemom Statuta Višje šole za zdravstvene delavce leta 1984 se je oddelek za rentgenske 
tehnike preimenoval v oddelek za radiologijo, kar je smiselno, saj je bila v program oddelka 
ves čas vključena ne le diagnostična rentgenologija, ampak tudi radioterapija ter kasneje še 
nuklearno medicinska diagnostika in terapija. Spremenil se je tudi strokovni naslov: »višji 
zdravstveni tehnik - radiološki tehnik«.

Predmetnik študijskega programa vpisnih generacij 1985/91 na oddelku za radiologijo 
Višje šole za zdravstvene delavce (Vzgojno izobraževalni program za radiologijo. Ljubljana, 

Višja šola za zdravstvene delavce 1985)

Predmetnik 1. letnik 2. letnik
P V P V

1. SLO in DS SFRJ 50 25 30

2. Filozofija 15 15

3. Sociologija in politologija 15 15

4. Politična ekonomija 15 15

5. Družbena ureditev in zdravstvo 30

6. Tuji jezik 45

7. Etika z deontologijo 15 

8. Medicinska psihologija 25 5

9. Higiena in epidemiologija 30

10. Socialna medicina in statistika v 
zdravstvu

50 10

11. Patologija 20

12. Notranje bolezni 15

13. Kirurgija, travmatologija in prva pomoč 15 45 30

15. Metode zdravstvenega izobraževanja 30 15

16. Fizika z matematiko 60 15

17. Radiofizika in varstvo pred sevanji 45 10 20 10

18. Rentgenska anatomija in fiziologija 
- splošna anatomija (predmet dodan 
1988)

70 20

19. Rentgenska patologija 30 10

20. Rentgenska tehnika 50 5

21. Rentgenska fototehnika 30 20

22. Rentgenske preiskovalne metode 30 105 30 255

23. Metodika rentgenskega slikanja 30 100 40

24. Radioterapija 30 35 55

25. Nuklearnomedicinska diagnostika in 
terapija

60 20

26. Organizacija dela v zdravstvu 30 10

SKUPAJ 600 300 390 500
28. Telesna vzgoja 60

29. Delovna praksa 72
  

oddelek za 
radiologijo

»višji radiološki 
tehnik«

predmetnik 
vpisnih generacij 

1985/1991
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maj 1983 - maj 1989

predstojniki 
oddelka za 
radiologijo –
rentgenski 
tehniki 

klinične vaje – področje ure
torakalna diagnostika 40

rtg tehnika 5

rtg slikanje v stomatologiji 40

rtg preiskovalne metode 22

fototehnika 20

radioterapija 40

radioterapija 7

nuklearna medicina 6

nuklearna medicina 8

površinsko obsevanje 10

Leta 1984 je bila za prvo predstojnico oddelka za radiologijo iz vrst rentgenskih tehnikov 
imenovana Veronika Lipovec, ki je to funkcijo opravljala do leta 1994 in nato še od 1997 
do 2010. Od 1994 do 1997 je bila predstojnica Nevenka Kofjač, od 2010 pa Mojca Medič. 
Imenovanje predstojnice oddelka, ki je po osnovni izobrazbi rentgenski tehnik, je pomenil 
velik korak k napredku razvoja stroke. 
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radiološke 
inženirje razdelijo 

v skupini 
A in B

Hrvaška: strokovni 
naslov »inženir 

medicinske 
radiologije«

1. srečanje  
Alpe-Adria

17.-17.9.1989  
v Trstu 

OD MAJA 1989 DO MAJA 1994

Društvo v leta 1988 in 1990 je sodelovalo za oddelkom z radiologijo Višje šole za zdravstvene 
delavce, v zvezi s spremembo strokovnega naslova diplomantov oddelka in pri posodobitvi 
študijskega programa. 

O udeležbi na strokovnih predavanjih so začeli voditi evidence in udeležencem izdajati 
potrdila o udeležbi. Vsako strokovno izpopolnjevanje je bilo potrebno prijaviti pri 
Univerzitetnem zavodu za zdravstveno varstvo, tako da so lahko udeleženci uveljavljali 
potrdila za napredovanja. 

Prijavili so kandidaturo za organizacijo mednarodnega kongresa ISRRT in nadaljevali z 
aktivnostmi za srečanja regije Alpe-Adria. Uspešno so vodili Zvezo rentgenskih tehnikov 
Jugoslavije, obravnavali so skupne strokovne in stanovske probleme.

Leta 1989 je izšel nov Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so 
izpostavljeni prebivalci in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje 
izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preizkušanju 
kontaminacije delovnega okolja (Ur. l. SFRJ 31/89). Ta pravilnik je razdelil delavce, glede na 
razmere, v katerih delajo, v skupino A, pri katerih letna izpostavljenost lahko preseže 3/10 
vrednosti mejnih efektivnih ekvivalentnih doz in skupino B, pri katerih je verjetnost, da bodo 
to vrednost presegli, zelo majhna. Istočasno je stopil v veljavo Zakon o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ 60/89), ki je uvedel panožne kolektivne pogodbe, s katerimi 
so se določali dolžina skrajšanega delovnega časa, ki šteje za polnega, dolžina letnega 
dopusta, nagrajevanje itd. Zdravstveni zavodi so tako razvrstili radiološke inženirje v ti dve 
skupini, kar je bilo povezano z višino dodatka na sevanje pri plači. 

Od hrvaškega društva je prišlo obvestilo, da bodo vsem diplomantom zagrebške višje šole 
za rentgenske tehnike od 8. decembra 1989 naprej podeljevali strokovni naslov »inženir 
medicinske radiologije«. 

16. in 17. septembra 1989 je bilo v Trstu prvo strokovno srečanje radioloških tehnikov 
regije Alpe-Adria. Udeleženci so bili iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Organiziralo 
ga je tržaško društvo, sodelovali so tudi člani slovenskega društva iz Ortopedske bolnice 
Valdoltra, predvsem Jovo Mrdjen. Strokovna tema srečanja je bila Patološke lezije skeleta. 
Slovenija je sodelovala s šestimi predavanji. Dogovorili so se, da bodo 2. srečanje organizirali 
avstrijski kolegi leta 1991. To srečanje, ki bi moralo biti v Gradcu, je zaradi političnih razmer 
v Jugoslaviji odpadlo. Je pa društvo za marec leta 1992 dobilo povabilo za udeležbo na 
vsakoletnem kongresu ECR na Dunaju. To je kongres European Society of Radiology, ki 
poteka kontinuirano že od leta 1967. Sprva so se ga udeleževali samo radiologi, kasneje pa 
so vključili tudi rentgenske tehnike, ki imajo vsako leto svojo sekcijo predavanj.

 

maj 1989 - maj 1994
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ustanovitev 
Sindikata 
delavcev pri virih 
ionizirajočega 
sevanja 

19. skupščina 
1991

Naslovna stran vabila za 1. srečanje društev radioloških tehnikov regije Alpe-Adria, Trst,  
16. In 17. september 1898.

11. oktobra 1989 je bilo strokovno srečanje v Splošni bolnišnici Celje, na katerem je bilo 5 
predavanj in ogled novega dela tamkajšnjega rentgenskega oddelka.

Leta 1990 so delavci, ki delajo pri virih ionizirajočega sevanja v zdravstvu ustanovili Sindikat 
delavcev pri virih ionizirajočega sevanja Slovenije, ki je leta 1991 bil med podpisniki Splošne 
kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti in kasneje kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva. Tako so se začeli člani društva uspešno vključevati tudi v 
sindikalno dejavnost in so vključeni še danes.

Ni podatkov o 19. (volilni) skupščini leta 1991, so pa podatki o članih organov društva za 
čas od 1991 do 1993:

maj 1989 - maj 1994
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društvo izstopi 
iz Zveze višjih 

radioloških 
tehnikov SFRJ

prenehanje 
članstva v ISRRT

20. skupščina in 
strokovni seminar 

15.-17.5.1992
V Kranjski Gori

priprave na 
ustanovitev 

Zbornice 
radioloških 

inženirjev

Predsedstvo in izvršilni odbor (1991/93)
predsednik: Janez Podobnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
podpredsednik: Bogdan Kjuder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
tajnica: Nadja Škapin-Sterle Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
blagajničarka: Zdenka Štupar Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člani:

Aleš Kravanja Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Franci Marn Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Jerneja Čampa Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Metka Kavšek Onkološki inštitut Ljubljana
Slavko Škalič Onkološki inštitut Ljubljana
Karmen Poženel-Upelj Zdravstveni dom Ljubljana
Majda Budna Zdravstveni dom Ljubljana
Franci Benedik Splošna bolnica Celje
Jože Fele Zdravstveni dom Jesenice
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Lazar Gatnik Splošna bolnica Šempeter pri Novi 

Gorici 
Nada Stropnik Splošna bolnica Maribor
Janez Vlaj Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor društva (1991/93)
predsednik: Marjan Kofjač Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

člana:
Tiča Cunder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Brane Nezman Splošna bolnica Maribor 

Uredniški odbor Biltena (1991/93)
Vanda Žargi Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Renata Radič-Berglez Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Aleš Kravanja Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Nadja Škapin-Sterle Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Mojca Sajovic Inštitut za rentgenologijo Ljubljana
Bogdan Kjuder Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Maja Zadnik Inštitut za rentgenologijo Ljubljana

20. septembra 1991 je društvo zaradi spremenjenih družbeno-političnih razmer izstopilo iz 
Zveze višjih radioloških tehnikov Jugoslavije. Prenehalo je tudi članstvo v ISRRT, kajti vanj je 
bila formalno včlanjena zveza, kot organizacija na ravni države. 

Naslednje leto, od 15. do 17. maja 1992 je bil v Kranjski gori strokovni seminar in 20. 
skupščina društva. Na seminarju je bilo 110 udeležencev. Tema seminarja: Zagotavljanje 
in kontrola kvalitete v radiologiji. Pokrovitelj seminarja je bilo podjetje Aurodent, s katerim 
je društvo podpisalo pogodbo o donaciji dela sredstev od odkupa odpadnega fiksirja. 
Na skupščini so se pogovarjali predvsem o problemih v zvezi z varstvom pred sevanji, 
dodatkom na sevanje pri plači in o številu dni dodatnega dopusta (v tem času je bilo to 18 
dni). Ustanovljena je bila sekcija za nuklearno medicino.

7. marca 1992 je začel veljati Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS 9/92), ki je predvideval 
ustanovitev posameznih poklicnih zbornic. Društvo je ustanovilo iniciativno skupino za 
ustanovitev Zbornice radioloških inženirjev v sestavi Marjan Kofjač, Veronika Lipovec, Mojca 
Sajovic, Bogdan Kjuder, Tiča Cunder ... (opomba: ni podatka, zapisano po spominu avtorice). 
Na začetku leta 1993 je dalo društvo v javno obravnavo predlog statuta Zbornice radioloških 

maj 1989 - maj 1994
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pogajanja za 
vključitev ISRRT

21. skupščina 
18.6.1992 
v Ljubljani

inženirjev Slovenije. Naloge med društvom in zbornico bi se po statutu razdelile tako, da bi 
društvo še naprej skrbelo predvsem za strokovno izpopolnjevanje in druženje svojih članov, 
zbornica pa se bo, poleg sindikata, ukvarjala s stanovskimi problemi in bila sogovornica pri 
reševanju le-teh z državnimi organi, ko bo od ministra, pristojnega za zdravstveno varstvo 
prejela javna pooblastila. Svoje člane bo ščitila tudi s strokovnega stališča. Skupni društvu 
in zbornici bosta komisija za izobraževanje in uredniški odbor Biltena, ki bo glasilo obeh 
organizacij. Skupščina zbornice bo delovala po regijsko-delegatskem principu. 

Predsedstvo je pooblastilo Mojco Sajovic in Majo Zadnik, ki sta se udeležili seje predsedstva 
ISRRT na Dunaju oktobra 1992, da začneta pogajanja za vključitev Društva višjih radioloških 
tehnikov Slovenije v ISRRT, kajti po razpadu Jugoslavije društvo ni več moglo biti član te 
organizacije preko Zveze višjih rentgenskih tehnikov Jugoslavije. Vključitev je bila možna s 
podporo dveh članic ISRRT, ki sta jo obljubili Avstrija in Češka. 

18. junija 1993 je bila v Ljubljani 21. skupščina društva, skupaj s strokovnim predavanjem. 
Za mednarodno sodelovanje je skupščina zadolžila Janeza Podobnika.
 

Predsedstvo in izvršilni odbor (1993/96)
predsednik: Bogdan Kjuder UKC Ljubljana, KIR 
tajnica: Regina Braun UKC Ljubljana, KIR 
blagajničarka: Lili Stele UKC Ljubljana, KIR 

člani:

Aleš Kukovič UKC Ljubljana, KIR 
Uroš Gjud UKC Ljubljana, KIR 
Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce
Nevenka Kofjač Višja šola za zdravstvene delavce
Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR
Ivan Slodnjak UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno 

medicino 
Mojca Sajovic UKC Ljubljana, KIR
Franci Benedik Splošna bolnica Celje
Filip Lajmiš Splošna bolnica Jesenice
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Alma Pavšič Splošna bolnica Šempeter pri Novi Gorici 
Zdravko Luketič Splošna bolnica Maribor
Janez Vlaj Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1993/96) – ni podatka
Uredniški odbor Biltena (1993/96)

Veronika Lipovec Višja šola za zdravstvene delavce
Majda Budna Zdravstveni dom Ljubljana
Marjana Longar Stomatološka klinika
Miloš Dimic Klinika za nuklearno medicino Ljubljana
Matjaž Kolar Onkološki inštitut Ljubljana

Izobraževalna komisija (1993/95)
Nevenka Kofjač Višja šola za zdravstvene delavce
Anton Lipovec Meditrade
Janez Vlaj Splošna bolnica Murska Sobota
Tiča Cunder UKC Ljubljana, KIR 

Mednarodno 
sodelovanje

Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR 

maj 1989 - maj 1994
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maj 1989 - maj 1994

Društvo ustanovi 
Zbornico 

radioloških 
inženirjev 
Slovenije

22. skupščina in 
strokovni seminar 

v Portorožu, 
13.-14.5.1994

specialistični 
študij na 

Medicinski 
fakulteti

pet semestralni 
študijski program

»inženir 
radiologije«

Decembra 1993 je podjetje 3M za člane društva organizirala tematsko predavanje z naslovom 
Sodobni sistem registracije rentgenskih podatkov, od 25. do 27. aprila 1994 pa strokovno 
ekskurzijo – ogled njenih obratov v Italiji, pod pokroviteljstvom podjetja Agorest. 

4.2.1994 je bila ustanovljena Zbornica Radioloških inženirjev Slovenije, katere ustanovitelj 
je bilo društvo.

20. in 21. maja 1994 so se štirje predstavniki društva udeležili strokovnega seminarja čeških 
radioloških tehnikov v Pardubicah, novembra istega leta pa se je 40 članov društva udeležilo 
I. srednjeevropskega kongresa ISRRT v Pragi.

 V Pragi 1994.

Naslednji strokovni seminar je bil ob 40. obletnici društva in 100-letnici odkritja 
rentgenskih žarkov 13. in 14. maja 1994 v Portorožu, v hotelu Bernardin. Udeležili so se ga 
tudi kolegi iz hrvaškega društva, s svojim terminom predavanj. Temi seminarja: Diagnostika 
in terapija jetrnih obolenj in Radiološka obdelava trebušnih organov. Organizirana je bila 22. 
skupščina društva, na kateri so razpravljali predvsem o stanovskih problemih in sodelovanju 
s hrvaškim društvom. 

Izobraževanje in strokovni naslov 1989–1994

V študijskih letih 1990/91 in 1991/1992 je Medicinska fakulteta v Ljubljani organizirala za 
radiološke inženirje enoletni podiplomski specialistični študij.

Zakon o visokem šolstvu je leta 1992 omogočil spremembo študijskega programa tako, da 
se je izobraževanje podaljšalo za en semester. Opuščen je bil praktični del strokovnega izpita, 
znanje iz strokovnih predmetov so študentje preverjali s klavzurno nalogo, preddiplomskim 
izpitom, ki je bil pogoj za pristop k zagovoru diplomske naloge.

Strokovni naslov diplomantov pet semestralnega višješolskega programa je »inženir 
radiologije«. 
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predmetnik 
vpisnih generacij 
1992/1994

ustanovitev 
katedre za 
radiologijo

Predmetnik študijskega programa vpisnih generacij 1992/95 na oddelku za radiologijo 
Višje šole za zdravstvene delavce (Vzgojno izobraževalni program radiologija. Ljubljana, 

Višja šola za zdravstvene delavce 1992)
 

Predmetnik 1. letnik 2. letnik 5. sem.
P V P P V P

1. Anatomija, fiziologija, patologija 90 30
2. Filozofija z etiko 30
3. Fizika z matematiko in računalništvom 90 45
4. Metodika rtg slikanja 30 120 80
5. Rtg tehnologija 80 30
6. Tuj jezik 45
7. Klinični predmeti in prva pomoč 40 40 30
8. Socialna medicina in statistika v zdravstvu 50 20
9. Rtg preiskovalne metode 30 40 30 125 115

10. Metode zdravstvenega izobraževanja 20 30
11. Rtg anatomija in patologija 80 20
12. Sociologija 30 20
13. Radiofizika in varstvo pred sevanji 70 30 10
14. Radiobiologija in radioterapija 95 55
15. Nuklearna medicina in osnove radiokemije 70 30
16. Medicinska psihologija 30 10
17. Zdravstveno varstvo v izjemnih razmerah 20
18. Higiena in epidemiologija 30
19. Zdravstvena zakonodaja in organizacija  

v zdravstvu
45

Skupaj 485 285 425 315 135 240
Športna vzgoja 60
Strokovni praktikum 72

 
klinične vaje - področje ure

torakalna diagnostika 40
gastroenterološka diagnostika 25
skeletna diagnostika 40
rtg diagnostika v ortopediji 20
urgentna rtg diagnostika 20
urološka diagnostika 45
kardiovaskularna diagnostika 25
nevroradiološka diagnostika 25
rtg slikanja v stomatologiji 45
CT 25
ultrazvočna diagnostika 10
mamografije 15
MR 25
radioterapija 55
nuklearna medicina 30

Leta 1992 je bila na Višji šoli za zdravstvene delavce ustanovljena katedra za radiologijo, ki 
združuje strokovne predmete iz tega področja, skrbi za njihov razvoj in za razvoj kadrov. 
Za prvo predstojnico katedre je bila leta 1992 imenovana Nevenka Kofjač, ki je to funkcijo 
opravljala do leta 2002, od 2002 do 2008 je katedro vodila Veronika Lipovec, od tedaj naprej 
pa Tina Starc.
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1995
društvo sprejeto 
kot polnopravna 

članica v ISRRT

prvi Kodeks 
radioloških 

inženirjev 
Slovenije

23. skupščina
29.11.1996 v 

Ljubljani

OD MAJA 1994 DO MAJA 1999

Na skupščini društva leta 1994 je bil za delegata Slovenije v skupščini ISRRT izvoljen Janez 
Podobnik, slovensko društvo je bilo polnopravno sprejeto v ISRRT na skupščini ISRRT, 
oktobra 1995 v Haagu. Od 16. do 20. oktobra 1995 je bil namreč v Haagu X. evro-afriški 
kongres ISRRT, ki se ga je udeležilo pet predstavnikov društva, od teh eden aktivno; Zdravko 
Luketič je predstavil izobraževanje radioloških inženirjev v Sloveniji. 

Listina, ki potrjuje, da je Društvo radioloških inženirjev član ISRRT.
 
Društvo in zbornica sta se dogovorila, da bosta odslej vsak november izmenično prirejala 
tematsko predavanje, praviloma v Ljubljani. Istočasno bosta skupščini obeh organizacij, da 
bo lahko na skupščinah prisotnih čim več članov. S tem so želeli povečati sodelovanje članov 
v društvenih zadevah in povečati informiranje. Zato od leta 1994 naprej skupščine društva 
niso bile več v pridružene dvo ali tro-dnevnim strokovnim seminarjem, ki so bili običajno 
organizirani konec maja.

29.3.1996 je Zbornica radioloških inženirjev na skupščini sprejela Kodeks radioloških 
inženirjev Slovenije, ki je bil prvi tovrstni kodeks, ki je nastal na poklicnem področju 
radioloških inženirjev pri nas. Kodeks je bil noveliran 2001. leta.

19. oktobra 1996 je bil strokovni seminar društva v Krškem. Ob tej priložnosti je bila 
organizirana tudi okrogla miza, na kateri so razpravljali o preteklem delu društva, ocenili 
njegovo delo in uspešnost, predlagali strategijo razvoja v prihodnosti in o sodelovanju z 
zbornico. Predsednik društva Bogdan Kjuder je ocenil, da je sodelovanje društva z zbornico 
slabo, prav tako pa tudi ni bil zadovoljen s sodelovanjem med posameznimi regijami društva.

29. novembra 1996 je bila v Ljubljani 23. skupščina društva, na kateri so bili izvoljeni novi 
člani v organe društva. Novoizvoljena predsednica Vesna Briški je povedala, da bodo glavne 
naloge društva v naslednjem mandatnem obdobju: sodelovanje z oddelkom za radiologijo 
Višje šole za zdravstvene delavce in Zbornico radioloških inženirjev, izdajanje Biltena, 
organizacija enodnevnih tematskih predavanj enkrat do dvakrat letno in mednarodno 
sodelovanje.
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24. skupščina 
7.12.1998 
v Ljubljani

Predsedstvo in izvršilni odbor (1996/98)
predsednica: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR

podpredsednik: Marko Vinter Splošna bolnica Maribor

tajnica: Mateja Špicar UKC Ljubljana, KIR 

blagajnik: Boštjan Kiphut UKC Ljubljana, KIR 

člani:

Mateja Špicar UKC Ljubljana, KIR 

Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR 

Saša Baumgartner UKC Ljubljana, KIR 

Nataša Törner Medicinska fakulteta Ljubljana

Željko Rajič Zdravstveni dom Ljubljana

Boris Sekereš Onkološki inštitut Ljubljana

Mitja Miklošič Splošna bolnica Ptuj

Damir Rizman Splošna bolnica Slovenj Gradec

Matej Podsedenšek Splošna bolnica Celje

Irena Lombar Bolnica Golnik

Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra

Alma Pavšič Splošna bolnica Šempeter pri Novi 
Gorici 

Marko Ferkolj Splošna bolnica Novo mesto

Janez Vlaj Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1996/98)
predsednik: Anton Lipovec Meditrade

člana:
Romana Krstič Splošna bolnica Brežice

Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana

Disciplinska komisija (1996/98)

Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR

Matjaž Kolar Onkološki inštitut Ljubljana

Regina Braun UKC Ljubljana, KIR

Uredniški odbor Biltena (1996/98)
Veronika Lipovec UKC Ljubljana, KIR

Majda Budna Zdravstveni dom Ljubljana

Marjana Longar UKC Ljubljana, Stomatološka klinika

Miloš Dimic UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno 
medicino

Matjaž Kolar Onkološki inštitut Ljubljana

Izobraževalna komisija (1996/98) – v pristojnosti Zbornice Radioloških inženirjev
Mednarodno 
sodelovanje

Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR

Od 25. do 27. septembra 1998 je društvo organiziralo strokovni seminar na Ptuju. Tema 
seminarja: Poškodbe prsnega koša. Na seminarju je bilo 19 predavanj, okrogla miza društva, 
zbornice in sindikata sevalcev. Udeleženci so si lahko ogledali tudi ptujsko bolnišnico.

24. skupščina društva je bila 7. decembra 1998 v Ljubljani. Pokrovitelj skupščine je bilo 
podjetje Higiea. Predsednica je v svojem poročilu za preteklo obdobje zapisala, da se je v 
preteklih dveh letih društvo ukvarjalo z urejanjem evidence svojih članov, z organizacijo 
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mednarodno 
sodelovanje 1999

strokovnega seminarja, sodelovalo na seminarju Društva radioloških inženirjev Bosne in 
Hercegovine ter septembra 1998 na srednjeevropskem kongresu ISRRT na Dunaju (v Bad 
Woslawu), z nekaj predavanji. V organe društva so bili za naslednji dve leti izvoljeni: 

Predsedstvo in izvršilni odbor (1998/2000)
predsednik: Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR 

podpredsednik: Andrej Sirnik UKC Ljubljana, KIR 

tajnica: Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR 

blagajničarka: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR 

člani:

Ivan Slodnjak UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno 
medicino

Nataša Törner Medicinska fakulteta Ljubljana

Željko Rajič Zdravstveni dom Ljubljana

Boris Sekereš Onkološki inštitut Ljubljana

Mitja Miklošič Splošna bolnica Ptuj

Damir Rizman Splošna bolnica Slovenj Gradec

Boris Turk Splošna bolnica Celje

Irena Lombar Bolnica Golnik

Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra

Alma Pavšič Splošna bolnica Šempeter pri Novi 
Gorici 

Marko Ferkolj Splošna bolnica Novo mesto

Janez Vlaj Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (1998/2000)
predsednik: Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR

člana:
Anton Lipovec Meditrade

Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana

Disciplinska komisija (1998/2000)
Omar Hanuna Onkološki inštitut Ljubljana

Renata Radič-Berglez UKC Ljubljana, KIR

Sebastijan Korat Onkološki inštitut Ljubljana

Uredniški odbor Biltena (1998/2000) – v pristojnosti Zbornice radioloških inženirjev, 
Andrej Sirnik od 1999 UKC Ljubljana, KIR

Izobraževalna komisija (1998/2000) – v pristojnosti Zbornice Radioloških inženirjev
Mednarodno 
sodelovanje

Andrej Sirnik UKC Ljubljana, KIR

14. januarja 1999 je bil prvi sestanek novo izvoljenega predsedstva društva. Na njem so 
nadaljevali že prej začete priprave za seminar v Moravskih toplicah, ki je bil načrtovan od 28. 
do 30. maja tega leta. Na zadnji skupščini so člani izrazili zanimanje za tematska predavanja, 
ki so bila pred leti organizirana večkrat letno. 

Mednarodno sodelovanje: Janeza Podobnika je na mestu delegata v skupščini ISRRT zamenjal 
Andrej Sirnik, ki je ISRRT obvestil o 45. obletnici društva. Pripravljali so se tudi na Evro-afriški 
kongres ISRRT, ki je bil na programu septembra 1999 v Lizboni (Slovenija je sodelovala s 
štirimi predavanji) in Srednjeevropski kongres, načrtovan za leto 2001 v Budimpešti, na 
katerem je vsaka prijavljena država sodelovala z dvema predavanjema. Sodelovanje v regiji 
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sprememba 
statuta -
»Društvo 
radioloških 
inženirjev«

25. skupščina,
45 let društva
28.-30.5.1999
v Moravskih 
toplicah

Visoka šola za 
zdravstvo

šest semestralni 
visoko strokovni
študijski program

»diplomirani 
inženir 
radiologije«

Alpe-Adria je zamrlo, prav tako sodelovanje s hrvaškim društvom. Boris Sekereš je poročal, 
da se tudi radiološki inženirji iz Onkološkega inštituta udeležujejo krajših izobraževanj in 
šolanja v tujini. 

Aprila 1999 se je sestal izvršilni odbor, ki je obravnaval predlog statuta, ki naj bi ga maja 
sprejela skupščina v Moravskih toplicah. Novosti: z ozirom na strokovni naslov diplomantov 
oddelka za radiologijo Visoke šole za zdravstvo se bo društvo s sprejemom statuta formalno 
preimenovalo v »Društvo radioloških inženirjev«, ustanavljanje sekcij, vključevanje študentov 
v društvo (študentska sekcija, ki je bila tedaj že  ustanovljena, ni pa podatka o tem, kdo 
jo je vodil), v statutu je bilo zapisano tudi članstvo v ISRRT, Bilten pa je bil opredeljen kot 
skupno glasilo društva in zbornice. Opuščeni so bili členi, ki so se nanašali na sodelovanje 
z družbeno-političnimi organizacijami pred osamosvojitvijo Slovenije. Predsedstvo je dalo 
predlog statuta v javno obravnavo z objavo v Biltenu. 

6. maja 1999 se je sestalo predsedstvo, potekale so intenzivne, še zadnje priprave na strokovni 
seminar, zaključevalo se je tiskanje zbornika predavanj, pripravili so dnevni red skupščine. 

Na 25. skupščini, 29. maja 1999 v Moravskih toplicah (ob seminarju ob 45. obletnici 
društva, od 28. do 30 maja) je bil popravljeni statut sprejet. Sprejeli so tudi sporazum z 
zbornico, s katerim so bile razdeljene pristojnosti obeh organizacij. Andrej Sirnik je poročal, 
da je bilo obvestilo o seminarju objavljeno v publikaciji Newsletter, ki jo izdaja ISRRT, prav 
tako poročilo o šolanju radioloških inženirjev v naši državi. Strokovni vodja seminarja je bila 
Zdenka Demšar, pri organizaciji so pri tem in tudi naslednjih strokovnih seminarjih pomagali 
tudi študentje oddelka za radiologijo Visoke šole za zdravstvo oz. kasneje Zdravstvene 
fakultete. Tema je bila Radiološki posegi v medenici in abdomnu, izšel je zbornik predavanj. 
Organizirali so okroglo mizo, na kateri so obravnavali vprašanja, povezana z najnovejšo 
zakonodajo, zato je na njej sodeloval tudi predstavnik sindikata Robert Kokovnik. Glavni 
sponzor je bilo podjetje Kodak.

14. oktobra 1999 so na sestanku predsedstva ocenjevali seminar v Moravskih toplicah. 
Strinjali so se, da je po strokovni plati uspel. Prvič so bili predstavljeni tudi posterji, kar je 
predsedstvo ocenilo za pozitivno, zato so se dogovorili, da bodo ta način v bodoče obdržali. 
V zborniku so bili tiskani samo povzetki, kar se nekaterim članom predsedstva ni zdelo 
v redu, vendar je predsednik pojasnil, da je bil razlog za to odločitev finančne narave. O 
seminarju je bil kratek prispevek objavljen tudi na RTV Slovenija. 

Izobraževanje in strokovni naslov 1994–1999

Pomembna sistemska sprememba, s katero je prišlo do spremembe stopnje izobraževanja 
radioloških inženirjev, se je zgodila leta 1995, ko so tedanje višje šole, skladno z Zakonom o 
visokem šolstvu postale triletne visokostrokovne. Tako je Višja šola za zdravstvene delavce 
postala Visoka šola za zdravstvo. Program izobraževanja radioloških inženirjev je postal 
triletni, šest semestralni, visoko strokovni. Od leta 1998 dalje podeljuje šola diplomantom 
visoko strokovnega programa Radiologija na osnovi Zakona o strokovnih in znanstvenih 
naslovih (Ur. l. RS 47/98) strokovni naslov »diplomirani inženir radiologije oziroma 
diplomirana inženirka radiologije«, z okrajšavo »dipl. inž. rad.«. 

Tisti, ki so končali dvoletni ali petsemestralni študij na višji stopnji so dobili možnost 
diplomiranja na visoki stopnji in s tem do pridobitve strokovnega naslova diplomirani 
inženir radiologije tako, da so se vpisali v tretji letnik, poslušali predavanja in opravili vaje ter 
izpite in diplomirali z diplomsko nalogo. Ta program smo imenovali »diferencialni program«. 
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predmetnik 
vpisnih generacij 

1995/2007

maj 1994 - maj 1999

Na podelitvi diplom prvim diplomantom »diferencialnega programa«, diplomiranim inženirjem radiologije. Od 
leve proti desni diplomantke Regina Jazbar, Veronika Podletnik Kolar, Mira Kadivec in Mojca Medič, na sredini 

predstojnica oddelka za radiologijo Veronika Lipovec.

Tabela 9: Predmetnik visokostrokovnega študijskega programa vpisnih generacij 
1995/2007 na oddelku za radiologijo Visoke šole za zdravstvo (Visokostrokovni študijski 

program radiologija. Ljubljana, Visoka šola za zdravstvo 1996)

Predmetnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik
P V P P V P

1. Anatomija, fiziologija, patologija 110 30
2. Fizika 60 15
3. Matematika in osnove statističnih modelov 30 15
4. Kemija 45 30
5. Molekularna biologija in radiobiologija 30 30 10
6. Klinični predmeti in prva pomoč 50 40 30
7. Komuniciranje in zdravstvena vzgoja 30 20
8. Tuji jezik 45
9. Metodika rentgenskega slikanja 30 110 130

10. Radiološka tehnologija in kontrola kvalitete 30 20 50 10
11. Rentgenske preiskovalne metode 30 40 30 180 100
12. Osnove računalništvo in informatike 30 30
13. Medicinska psihologija 30 10
14. Rentgenska anatomija in patologija 80 20
15. Radiofizika in varstvo pred sevanji 40 40 40
16. Radioterapija 40 25 85
17. Nuklearna medicina in radiokemija 80 90
18. Higiena in epidemiologija 30
19. Socialna medicina in statistika 40 20
20. Zdravstveno varstvo v izjemnih razmerah 20
21. Poklicna etika 15
22. Sociologija 30 20
23. Ustavna ureditev z zdravstveno zakonodajo 

in organizacija dela v radiologiji
45 10

Skupaj 490 260 330 420 355 395
Športna vzgoja 60
Strokovni praktikum 72
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klinične vaje - področje ure
torakalna diagnostika 40

gastroenterološka diagnostika 25

skeletna diagnostika 50

rtg diagnostika v ortopediji 30

urgentna rtg diagnostika 40

urološka diagnostika 25

kardiovaskularna diagnostika 40

nevroradiološka diagnostika 25

rtg slikanja v stomatologiji 45

CT 35

ultrazvočna diagnostika 20

mamografije 25

MR 40

radioterapija 85

nuklearna medicina 70

uvod v raziskovalno delo 20
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plan dela za leto 
2000

prva spletna 
stran društva

2000

26. skupščina,
31.5.2000

v Ljubljani

OD MAJA 1999 DO NOVEMBRA 2005

15. decembra 1999 je društvo organiziralo tematsko predavanje CT angiografija v 
nevroradiologiji in skupni sestanek zbornice in društva, na katerem je bil z zbornico usklajen 
plan dela za leto 2000. Društvo je v planu dela zapisalo, da načrtuje ustanovitev sekcije za 
CT in MR, skupščino v maju, skupaj s seminarjem ali tematskim predavanjem, udeležbo 
na Srednjeevropskem kongresu ISRRT novembra 2000 v Budimpešti (aktivno sodelovanje 
in organizacija prevoza za člane društva), sodelovanje na seminarju hrvaškega društva v 
Cavtatu maja 2000, sodelovanje s sindikatom in Visoko šolo za zdravstvo ter izdaja štirih 
številk Biltena. Zbornica in društvo sta sprejela tudi plan strokovnih srečanj v letu 2000, 
načrtovali so 3 tematska predavanja, učni delavnici iz diagnostike prsnih organov in 
diagnostične obdelave ramenskega obroča ter dva enodnevna strokovna seminarja. 

V prvi polovici leta 2000 je Omar Hanuna uredil spletno stran društva. Na njej so bila 
objavljena različna obvestila, informacije o delu društva, prijavnice za seminarje in za nove 
člane ter kazala Biltenov in povzetki člankov v njih.

26. skupščina je bila 31. maja 2000 v Ljubljani, po njej je bil sklop tematskih predavanj 
o radioloških posegih v kardiologiji. Predsednik društva je na skupščini poročal o delu 
društva v preteklem letu, Andrej Sirnik, član skupščine ISRRT pa o sklepih skupščine ISRRT, 
ki je bila septembra 1999 v Lizboni ter o pripravah na seminar v Budimpešti. Poročal je tudi 
o reorganizaciji ISRRT, v kateri je odslej vsaka država članica imela v skupščini po enega 
delegata. 

Predsedstvo in izvršilni odbor (2000/2002)
predsednik: Andrej Sirnik UKC Ljubljana, KIR 
podpredsednik: Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR 
tajnica: Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR 
blagajničarka: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR 

člani:

Ivan Slodnjak UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno 
medicino

Nataša Törner Medicinska fakulteta Ljubljana
Majda Zupanič Zdravstveni dom Ljubljana
Boris Sekereš Onkološki inštitut Ljubljana
Jovo Mrdjen Ortopedska bolnica Valdoltra
Alma Pavšič Splošna bolnica Šempeter pri Novi 

Gorici 
Marko Ferkolj Splošna bolnica Novo mesto
Boris Turk Splošna bolnica Celje
Vladimir Šart Zdravstveni dom Velenje
Fani Richter Zobna poliklinika Kranj
Mitja Miklošič Splošna bolnica Ptuj
Marko Vinter Splošna bolnica Maribor
Janez Vlaj Splošna bolnica Murska Sobota

Nadzorni odbor (2000/2002)
predsednik: Anton Lipovec Meditrade

člana:
Gregor Golja UKC Ljubljana, KIR
Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana
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plan dela za 2001

program 
izobraževanja za 
2001

ustanovitev CT 
MR sekcije

27. skupščina in 
seminar
25.-27.5.2001
v Dobrni

Disciplinska komisija (2000/2002)
Renata Radič-Berglez UKC Ljubljana, KIR 
Jaka Regvat UKC Ljubljana, KIR 
Zvonko Krajnc Onkološki inštitut Ljubljana

Uredniški odbor Biltena (2000/2002) – v pristojnosti Zbornice radioloških inženirjev
Andrej Sirnik od 1999 UKC Ljubljana, KIR

Spletna stran Omar Hanuna Onkološki inštitut Ljubljana
Izobraževalna komisija (2000/2002) – v pristojnosti Zbornice Radioloških inženirjev

Mednarodno 
sodelovanje

Andrej Sirnik 2001 
Dean Pekarovič 2002

UKC Ljubljana, KIR

Sekcije Helena Hribar CT MR sekcija
Gašper Podobnik 2002 
Dejan Hribar 2003

študentska sekcija

Na Srednjeevropskem kongresu ISRRT novembra 2000 v Budimpešti je sodelovalo 35 članov 
društva, od tega dva aktivno. 

Na sestanku 26. oktobra 2000 je predsedstvo ugotovilo, da so bile vse naloge, ki si jih je društvo 
zadalo s planom dela za leto 2000 realizirane, razen sodelovanja na seminarju hrvaškega 
društva. Pripravili so predlog programa dela za leto 2001: organiziranje strokovnega 
seminarja v Dobrni maja 2001 in strokovnega predavanja v decembru, spremljanje 
dogajanj na mednarodnem področju kongresih, izdaja štirih številk Biltena, sodelovanje z 
zbornico, šolo, sindikatom in ISRRT (to so bile v kasnejših letnih planih vsakokratne točke) 
ter ustanovitev kardiološko-angiološke sekcije. Vodilna tema seminarja v Dobrni, od 25. 
do 27. maja 2001 bo nevroradiologija, obenem pa bo tudi redna letna skupščina društva. 
Razdeljene so bile naloge pri organizaciji seminarja, katerega vodja je bil Andrej Sirnik, 
strokovni vodja pa Zdenka Demšar. Ostali člani predsedstva so dobili vsak svojo zadolžitev. 
Načrtovan je bil zbornik predavanj in posterjev.

Program je bil sprejet na skupnem sestanku društva in zbornice 13. decembra 2000 v 
Ljubljani. Obe organizaciji sta pripravili skupni plan strokovnega izobraževanja za leto 2001, 
in sicer 3 tematska predavanja (dve v Ljubljani in eno v Slovenj Gradcu), učna delavnica 
Radiološka diagnostika bolezni rame marca v Mariboru in strokovni seminar v Dobrni maja. 
Helena Hribar je bila izvoljena za vodjo CT MR sekcije. Sprejet je bil program dela za leto 2001. 
Andrej Sirnik je poročal, da je Slovenija uspela pridobiti organizacijo srednjeevropskega 
kongresa ISRRT v Ljubljani. Po sestanku je bilo še tematsko predavanje iz nevroradiologije. 

Na sestanku 11. maja 2001 je predsedstvo na seji začelo z intenzivnimi pripravami na 
srednjeevropski simpozij ISRRT leta 2002 v Ljubljani. Potekale so še zadnje priprave na 
seminar v Dobrni. 

27. skupščino društva je v Dobrni 26. maja 2001 odprl predsednik društva Andrej Sirnik. 
Poročal je o delu društva v preteklem letu, o kongresu v Budimpešti in o načrtovanem 
srednjeevropskem kongresu v Ljubljani. Helena Hribar je poročala o delu CT MR sekcije, 
katere člani so aktivno sodelovali na seminarju, objavili pa so tudi en članek v Biltenu (Robert 
Kokovnik). Po skupščini je bila okrogla miza, Zoran Petrovič iz Uprave za jedrsko varnost je 
člane društva seznanil s pripravo nove zakonodaje, ki bo usklajena z evropskimi smernicami. 
Pogovarjali so se tudi o vrednotenju radioloških storitev s strani zavarovalnice, s katerim 
večinoma niso bili zadovoljni, o nadaljevanju študija za tiste radiološke inženirje, ki so 
zaključili dvoletni ali petsemestralni študijski program in o smernicah za prehod na bolonjski 
študijski program. Pozitivno je bila sprejeta ideja o nadaljevanju študija na magistrski stopnji. 
Istočasno je bil organiziran tudi strokovni seminar.
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5. srednjeevropski 
simpozij ISRRT,

24.-25.5.2002

plan dela za 2003

22. novembra 2001 je bilo tradicionalno prednovoletno srečanje društva in zbornice. 
Začelo se je s predavanjem Vere Štebe, prof. zdr. vzgoje, o komunikaciji. Predavanja se je 
udeležilo več kot 100 članov obeh organizacij, ki so nato nadaljevali z razširjenim sestankom 
predsedstev. Glavna tema je bil načrtovani srednjeevropski kongres v Ljubljani, delegat v 
skupščini ISRRT Andrej Sirnik pa je prisotne obvestil tudi o svetovnim kongresom ISRRT, v 
Amsterdamu 2002. Ugotovili so, da je bil plan dela društva za leto 2001 izpolnjen, le kardio-
angiološka sekcija ni bila ustanovljena. Za novega predsednika študentske sekcije je bil 
izvoljen Dejan Hribar, sekcija je dobila zadolžitev, da na temo izobraževanja izdela poster za 
prihajajoči srednjeevropski kongres. Sprejeli so tudi plan dela za leto 2002. 

5. srednjeevropski simpozij ISRRT, od 24. do 25. maja 2002 v Ljubljani je v celoti uspel. 
Udeleženci so bili iz večine evropskih držav. Izšel je tudi zbornik v slovenskem, angleškem in 
nemškem jeziku. 

Naslovna in 2. stran (strokovni odbor) Zbornika povzetkov 5. srednjeevropskega simpozija 
radioloških inženirjev, Ljubljana, 2002.

Na seji predsedstva, 22.11. 2002 se je predsednik društva vsem sodelujočim pri pripravi in 
izvedbi srednjeevropskega simpozija v Ljubljani posebej zahvalil, enako tudi sponzorjem in 
strokovnemu odboru za izbor predavanj, kar potrjuje tudi posebna pohvala ISRRT. Pregledali 
so tudi delo društva v letu 2002 in ugotovili so, da so bile izpolnjene vse načrtovane naloge. 

Plan dela za leto 2003 je predvideval organizacijo dveh enodnevnih predavanj, spremljanje 
dogajanj na mednarodnih kongresih, sestanek z vsemi sekcijami, ki delujejo v okviru društva 
in zbornice, izdajo štirih številk Biltena DRI, boljše sodelovanje in približevanje z zbornico 
(pojavljale so se tudi zamisli o združitvi obeh organizacij, ker zbornica nikakor ni uspela 
pridobiti javnih pooblastil), sodelovanje z ISRRT, sindikatom in oddelkom za radiologijo 
Visoko šolo za zdravstvo ter prenovitev spletne strani. Izpostavili so problem nekaterih 
članov, ki se izogibajo kakršnim koli dolžnostim pri zbornici in društvu, obenem pa kritizirajo 
vse aktivnosti tako društva kot zbornice, težko pa je pridobiti tudi nove člane zbornice. Na 
tem sestanku so pripravili tudi vse za 28. skupščino društva, ki je bila nato naslednji mesec. 
Dean Pekarovič, zadolžen za mednarodno sodelovanje, je poročal, o svetovnem kongresu 
ISRRT v Amsterdamu, 2002. Člani društva so se ga udeležili s tremi posterji, ki so jih pripravili v 

maj 1999 - november 2005



67

mednarodna 
dejavnost 2002

28. skupščina 
16.12.2002
v Ljubljani

2003 
ustanovljena 
sekcija za kardio 
in interventno 
diagnostiko

2003 
ustanovljena 
mamografska 
sekcija

2003 
ustanovljena 
nuklearno 
medicinska 
sekcija

leta 2003 
500 članov 
društva

mariborski in novomeški bolnišnici ter na oddelku za radiologijo Visoke šoli za zdravstvo in s 
predavanjem, ki so ga prav tako pripravili mariborski kolegi, predaval je Primož Debenak. Na 
mednarodnem področju je bil še delovni sestanek ISRRT v Utrechtu, na katerem so primerjali 
šolske sisteme različnih držav, zaradi načrtovane uvedbe načel Bolonjske deklaracije v 
študijske programe v evropskih državah. Ta deklaracija omogoča uvedbo enakovrednega 
študija v vseh državah Evrope. Ugotovili so, da so študijski programi zelo različni in 
neusklajeni. Delegati iz Evrope so izpostavili dejstvo, da predsedstvo ISRRT ni dovolj aktivno 
in izrazili potrebo po ustanovitvi evropskega komiteja ISRRT, ki naj bi bilo posebno delovno 
telo za komunikacijo z evropskim parlamentom. Poročal je tudi o svetovnem kongresu, ki 
bo v Hong Kongu letu 2004 ter srednjeevropskem na Brionih, ki ga istega leta pripravljajo 
Hrvati. 

Na 28. skupščini društva, 16. decembra 2002 v Ljubljani je bilo prisotnih 45 udeležencev. 
O delu v preteklih dveh letih so poročali predsednik društva, član skupščine ISRRT in, kot po 
navadi, blagajnik ter predsednik nadzornega odbora. Sledile so volitve organov društva za 
mandatno obdobje 2002 do 2004 (člani izvršilnega odbora so bili, skladno s statutom iz leta 
1999 voljeni za interesna področja).

Predsedstvo in izvršilni odbor (2002/2004)
predsednica: Nadja Sterle Visoka šola za zdravstvo 
podpredsednca: Tina Starc UKC Ljubljana, KIR
tajnica: Ethen Jamnik UKC Ljubljana, KIR
blagajničarka: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR

člani:

Ivan Slodnjak nuklearna medicina
Nataša Törner stomatologija
Majda Zupanič osnovno zdravstvo
Boris Sekereš radioterapija
Primož Debenak Mariborska regija

predstavniki regij: 

Jovo Mrdjen, južno primorska
Alma Pavšič severno primorska 
Marko Ferkolj dolenjska
Fani Richrtar gorenjska
Boris Turk celjska
Janko Ogris koroška
Veronika Podletnik Kolar mariborsko-ptujska
Danica Köveš pomurska

Nadzorni odbor (2002/2004)
predsednik: Anton Lipovec Meditrade

člana:
Renata Radič Berglez UKC Ljubljana, KIR
Gregor Golja UKC Ljubjlana, KIR

Disciplinska komisija (2002/2004)
Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana
Zvonko Krajnc Onkološki inštitut Ljubljana
Mojca Belčič UKC Ljubljana, Stomatološka klinika

Uredniški odbor Biltena (2002/2004)
Veronika Lipovec Visoka šola za zdravstvo
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29. skupščina 
9.12.2003

v Ljubljani

strokovna 
izobraževanja po 

sekcijah 2003

mednarodna 
dejavnost 2003

ustanovitev 
ECRRT

plan dela za leto 
2004

Spletna stran
Omar Hanuna 2003 
Aleš Kukovič 2004

Onkološki inštitut Ljubljana 
UKC Ljubljana, KIR

Izobraževalna komisija (200/2004)
Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR
Boris Sekereš radioterapija
Samo Dražumerič UKC, KNM
Mojca Medič Visoka šola za zdravstvo

Mednarodno 
sodelovanje

Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR

Sekcije Terezija Škorjanec CT MR sekcija
Sebastijan Rep nuklearno medicinska 
Robert Brečko
sekcija za interventno in 
kardio diagnostiko
Brigita Hudales mamografska sekcija

Dejan Hribar 2003
Damir Bošnjak 2004

študentska sekcija

9. decembra 2003 je bila v Ljubljani 29. skupščina društva, na kateri je predsednica Nadja 
Sterle poročala: Februarja 2003 so se začele priprave na praznovanje 50. obletnice društva, 
ki jo bo društvo praznovalo od 1. do 3. oktobra 2004 na Rogli. Predlagana vodilna tema 
je Radiološki posegi na prsnem košu. Ustanovljene so bile sekcija za interventno in kardio 
diagnostiko ter nuklearno medicinska in mamografska sekcija. Člani nuklearno medicinske 
sekcija so se udeležili štirih dogodkov v tujini in enega v Sloveniji, člani sekcije za interventno 
in kardio diagnostiko (109 članov) pa so organizirali 2 srečanji s tematskimi predavanji, eno 
v Mariboru in eno v Celju. Izšli sta dve številke Biltena. Spremenili so tudi statut, ki je poslej 
regijam dajal več pristojnosti, veljati je začel 14. januarja 2004. Na koncu leta 2003 je bilo v 
društvu nekaj manj kot 500 članov. 

Dean Pekarovič je poročal o mednarodnih dogodkih. Z Italijani so imeli predstavniki 
društva več sestankov, na katerih so primerjali študijske programe, zakonodajo, možnosti 
podiplomskega študija, nivoje odgovornosti radioloških inženirjev, tržaško društvo je želelo 
obuditi srečanja Alpe-Adria. Prav tako je bil en sestanek s hrvaškim društvom, v sodelovanju 
s člani koroške regije pa je društvo organiziralo dva enodnevna obiska v koroški deželni 
bolnici v Celovcu. 8. marca 2003 je bil v času Evropskega kongresa radiologije (ECR) Dunaju 
sestanek evropske podskupine ISRRT. Na tem sestanku je Dean Pekarovič predaval o vplivu 
evropske zakonodaje na poklic radiološkega inženirja v Sloveniji. Nadaljevali so z razgovori, 
ki so jih začeli že v Utrechtu pred enim letom, o ustanovitvi posebnega organa, ki bi zastopal 
radiološke inženirje v organih evropske unije v Bruslju. Predstavniki društev evropskih držav 
ugotovili, da ISRRT ne stori dovolj za reševanje njihovih skupnih problemov, zato nameravali 
ustanoviti ECRRT (Europen committee of radiographers and radiological technologists), 
katerega prvi uradni sestanek je bil na Malti od 13. do 16. novembra 2002. Izpostavili so 
najpomembnejše težave, ki so skupne vsem društvom evropskih držav in organizirali 
delovne skupine: professional matters (položaj radioloških inženirjev v luči nove prihajajoče 
zakonodaje), health and safety (je pregledala tri še neobjavljene dokumente: IAEA TECDOC – 
Guidelines on implementation of the basic safety standards in diagnostic and interventional 
radiology using x-rays, ICRP – Dose management in digital radiology, ICRP – Release of 
patient after theraphy with unsealed radionuclides), skupina za pripravo kodeksa etike, ki 
je bila imenovana že prej, skupina HERNRE, v kateri je vključena Tina Starc (izobraževanje). 
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pravilnik o 
izobraževanju, 
disciplinski 
pravilnik in
pravilnik o 
volitvah in 
imenovanju v 
organe društva
sprejeti 2004

50. obletnica 
društva in 
strokovni seminar 
na Rogli
 1.-2.10.2004

Za leto 2004 so na skupščini sprejeli naslednji program dela: organizacija 50. obletnice 
ustanovitve DRI na Rogli 1. in 2. oktobra 2004, sodelovanje na srednjeevropskem 
simpoziju radioloških inženirjev na Brionih od 27. do 29. maja 2004, spremljanje dogajanj 
na mednarodnih kongresih, sestanek z vsemi sekcijami, ki delujejo v okviru DRI, izdaja 
štirih številk Biltena DRI in zbornika strokovnega seminarja ob 50. obletnice ustanovitve 
DRI, sodelovanje z Zbornico radioloških inženirjev Slovenije, sodelovanje s sindikatom in 
oddelkom za radiologijo na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, sodelovanje z ISRRT, 
sprotno prenavljanje spletne strani, organizacija decembrskega tematskega predavanja 
(Onkološki inštitut). Dogovorili so se, da bodo pripravili Pravilnik o izobraževanju, Pravilnik 
o delu disciplinskih organov pri reševanju disciplinskih prekrškov in sporov in Pravilnik o 
volitvah in imenovanju v organe društva radioloških inženirjev. Pravilniki so bili sprejeti s 
pisnim glasovanjem, kar je predsedstvo ugotovilo na seji 23. novembra 2004. Ker sta leta 
2003 izšli samo dve številki Biltena, sta se zbornica in društvo dogovorila, po kakšnem 
vrstnem redu naj bi prispevke pripravljali regijski odbori zbornice in sekcije društva, vendar 
dogovor ni zaživel. Nekateri zavodi odpirajo novo delovno mesto odgovorne osebe za 
varstvo pred sevanji, kandidati bodo morali opraviti šolanje na Zavodu za varstvo pri delu.

Za 6. srednjeevropski simpozij na Brionih je izobraževalna komisija izbrala dve predavanji, 
in sicer Virtualna endoskopija (Matej Podsedenšek) in Aortni stent graft (Aleš Kukovič, Grega 
Golja). Udeležencev iz Slovenije je bilo 70.

 Brioni 2004. Dean Pekarovič, zadolžen za mednarodno sodelovanje od 2002 dalje, Ethen Jamnik, tajnica 
društva od 2002 do 2010 in Janez Podobnik, predsednik društva od 1989 do 1991. 

Strokovni seminar na Rogli in praznovanje 50. obletnice ustanovitve društva 1. in 2. 
oktobra 2004 so pripravljali in vodili Nadja Sterle, vodja seminarja, Tina Starc, pomočnik 
vodje seminarja, organizacijski odbor – Vesna Briški, Dean Pekarovič, Aleš Kukovič in Ethen 
Jamnik, strokovni odbor – Janez Podobnik (vodja), Boris Sekereš, Samo Dražumerič, Mojca 
Medič (člani izobraževalne komisije), Veronika Lipovec (urednica Zbornika predavanj). Na 
seminar so bili povabljeni tudi upokojeni člani društva, predvsem tisti, ki so sodelovali pri 
njegovi ustanovitvi in ki so delali v njegovih organih. Člani prvega upravnega in nadzornega 
odbora so bili imenovani za častne člane društva. Slavnostno otvoritev je vodila Renata 
Radič-Berglez, slavnostni govor je imel Dragotin Vehovar, ki je sodeloval pri ustanavljanju 
društva leta 1954, predvajali pa so tudi film, ki je prikazoval zgodovino društva. Podeljena je 
bila nagrada za najboljše predavanje. V zborniku je bilo objavljenih 35 predavanj in posterjev. 
Generalni sponzor je bilo podjetje Meditrade, sodelovala pa so tudi podjetja Amersham, 
Auremania, Schering in Siemens. 
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ustanovitev 
Radiološkega 

društva dr. Mile 
Kovač

30. skupščina 
10.12.2004
v Ljubljani

50. obletnica društva, Rogla 2004: slavnostni 
govornik gospod Drago Vehovar, 

častni član društva in član prvega upravnega 
odbora društva

Maja Zadnik, tajnica društva od 1974 do 1981 
in predstavnica v ISRRT od 1974 do 1993 in
Ethen Jamnik, tajnica društva od 2002 do 

2010, na Rogli 2004

Uroš Gjud, predsednik društva od 1974 do 1977 in 
Nadja Sterle, predsednica od 2002 do 2004,

na Rogli 2004

Ivo Ivanič, dolgoletni predstavnik 
pomurske regije v organih društva in 
soorganizator strokovnih seminarjev 

v tej regiji, na Rogli 2004

Leta 2004 je bilo v Mariboru ustanovljeno Radiološko društvo dr. Mile Kovač, ki združuje 
vse poklice, ki delajo v radiologiji (zdravnike specialiste radiologe, radiološke inženirje, 
medicinske sestre instrumentarke …). 

30. skupščina je bila 10. decembra 2004 v Ljubljani. Predsednica je poročala, da je društvo 
izpolnilo vse naloge, ki so bile načrtovane v letu 2004. Dean Pekarovič, predstavnik slovenskega 
društva v ISRRT in ECRRT se je novembra udeležil sestanka v Talinu, kjer je sodelovala tudi 
organizacija EAN (European ALARA Network), ki je nastala na pobudo evropske skupnosti, 
ki jo tudi financira. S sodelovanjem s to organizacijo je ECRRT pridobila možnost sodelovati 
pri pripravi zakonodaje. Vse delovne skupine, ki so bile ustanovljene na sestanku na Malti, 
so poročale o svojem delu. Kot rezultat skupnega dela je bilo oblikovanje ECRRT Code of 
conduct (etičnega kodeksa), ki so ga sprejele vse članice ECRRT. Uspešno je bilo v tem času 
tudi sodelovanje s Hrvati in Italijani, italijanski kolegi so obiskali Radioterapevtski oddelek 
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Ustanovljena je bila radioterapevtska sekcija društva. 
Izvoljeni so bili naslednji organi društva:
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Predsedstvo in izvršilni odbor (2004/2006)
predsednica: Tina Starc Visoka šola za zdravstvo 
podpredsednik: Gregor Golja UKC Ljubljana, KIR
tajnica: Ethen Jamnik UKC Ljubljana, KIR
blagajničarka: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR

člani in namestniki:

Sebastijan Rep, Tomaž Marič nuklearna medicina
Mojca Lah, Nataša Törner stomatologija
Vida Šuštaršič, Gabrijela Rus osnovno zdravstvo
Uroš Gačnik, Nataša Bizjak radioterapija

predstavniki regij in 
namestniki:

Jovo Mrdjen, 
Mubina Jakupovič

južno primorska

Matjaž Sulič, Alma Pavšič severno primorska 
Marko Ferkolj, Srečko Vovko dolenjska
Anton Svoljšak, Manica Kosmač gorenjska
Uroš Bekovič, Benjamin Švec celjska
Janko Ogris, Tatjana Rebernik koroška
Boris Slanc, Andreja Žvab mariborsko-ptujska
Danica Köveš, Janez Vlaj pomurska
Irena Lopatič, Sebastijan Korat ljubljanska

Nadzorni odbor (2004/2006)
predsednik: Uroš Slamič Interexport
člana: Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR

Aleš Kukovič UKC Ljubjlana, KIR
Disciplinska komisija (2004/2006)

Gašper Podobnik Onkološki inštitut Ljubljana
Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana
Robert Kokovnik UKC Ljubljana, KIR

Uredniški odbor Biltena (2004/2006)
Veronika Lipovec Visoka šola za zdravstvo

Spletna stran Omar Hanuna in Aleš Kukovič 
2004/05
Jernej Gigerl 2006

Onkološki inštitut Ljubljana

Izobraževalna komisija (2004/2006)
Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR

Mednarodno 
sodelovanje

Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR

Sekcije

Sebastijan Rep nuklearno medicinska 
Robert Brečko, 2004
Gregor Golja, 2005
Marko Repnik, 2006
Mojca Lenarčič, 2006

sekcija za interventno in kardio 
diagnostiko

Brigita Hudales mamografska sekcija
Matjaž Jeraj radioterapevtska sekcija
Damir Bošnjak 2004
Nejc Mekiš 2005

študentska sekcija



72

Pravilnik o 
delovanju sekcij

2005
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Prvi sestanek novo izvoljenega predsedstva je bil 12. januarja 2005. Ker so se pri organizaciji 
predavanj sekcij pojavljali problemi, je bilo sklenjeno, da se pripravi Pravilnik o delovanju 
sekcij, ki je bil sprejet na seji predsedstva 28.9.2005. 

Izobraževanje in strokovni naslov 1999–2005

V teh letih je oddelek za radiološko tehnologijo Visoke šole za zdravstvo ob sodelovanju 
Društva radioloških inženirjev Slovenije, Zbornice radioloških inženirjev Slovenije in širše 
strokovne javnosti pripravljal visokošolska strokovna programa 1. (dodiplomski) in 2. 
(magistrski) stopnje, kot je narekoval Zakon o visokem šolstvu (Ur. L. RS 104/04). Tedaj je 
bilo na oddelku za radiologijo zaposlenih pet rednih delavcev, katerih osnovna izobrazba 
je bila izobrazba radiološkega inženirja. Pri izvedbi študijskega programa je sodelovalo več 
predavateljev in strokovnih sodelavcev, ki so bili sicer zaposleni v praksi.

 Tradicionalni piknik študentov oddelka za radiologijo Visoke šole za zdravstvo 2000:
prisega študentov 1. letnika, 1999/2000.
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mednarodna 
dejavnost 2005

31. skupščina 
27.11.2005
v Ljubljani

OD MAJA 2005 DO NOVEMBRA 2010

21.6.2005 sta bili na strokovnem srečanju v Bolnišnici dr. Franca Derganca Šempeter pri 
Gorici dve predavanji, in sicer Zlomi dlančnic in členkov in funkcionalna imobilizacija, prim. 
dr. Krunoslav Margič, spec. rad., ki ga je z vidika radiološkega inženirja dopolnil Matjaž Sulič, 
dipl. inž .rad. s predavanjem Radiološka obdelava bolnika pri zlomih dlančnic in členkov.

Na Malti je bil od 7. do 9. septembra 2005 kongres Euromed (mediteranski kongres 
radioloških inženirjev), na katerem je Slovenija sodelovala s 3 predavanji in 7 posterji. Iz 
različnih evropskih držav je bilo prisotnih 420 udeležencev, od tega 34 iz Slovenije. 

Poleg strokovnega programa je bil velik poudarek na izobraževanju radioloških inženirjev, 
ki naj bi zaradi trenutnih razlik v izobraževalnih programih in pomanjkanju radioloških 
inženirjev v nekaterih evropskih državah postalo bolj enotno. Prizadevanja za to se odvijata 
v okviru dveh tematskih mrež – TUNING in HENRE, ki ju finančno podpira Evropska unija. 
HENRE je v tem letu začenjalo drugo triado delovanja in se je nameravalo aktivno ukvarjati 
s programi na dodiplomskem izobraževanju, pripravljali so skupni magistrski program za 
Evropo in se ukvarjali z raziskovalno dejavnostjo. Poleg izobraževalnih inštitucij so člani 
HENRE tudi društva in bolnišnice, leta 2005 je sodelovalo 63 inštitucij iz vse Evrope. 

Mediteranski kongres so za svojo prestavitev izkoristili tudi pobudniki novega Evropskega 
društva radioloških inženirjev (EFRS), ki menijo da bi težave, ki nastajajo pri delu in 
zaposlovanju radioloških inženirjev v Evropi lahko z večjimi pooblastili bolje in uspešneje 
reševali kot to trenutno uspeva oz. ne uspeva članom ISRRT. Ustanovitev tega društva je bila 
predvidena za marca leta 2006 v Rimu. Slovenija podpira ustanovitev Evropskega društva 
in se je vanjo že aktivno vključila z dosedanjim predstavnikom Deanom Pekarovičem, ki je 
aktivno sodeloval v ISRRT in pri pripravah za ECRRT. 

 »Slovenska delegacija« na Malti 2005.

Že maja 2005 se je začela priprava na tridnevni seminar, načrtovan za maj 2006 v Radencih.

27. novembra 2005 je bila v Ljubljani 31. skupščina društva, na kateri so bili člani 
seznanjeni z delom društva v letu 2005. Število članov društva je bilo na koncu leta 2005 
492. Predsedniki sekcij so poročali, da je imela nuklearno medicinska sekcija v tem letu 5 
srečanj, radioterapevtska eno, sekcija za kardio vaskularno in interventno radiologijo pa dve. 
Študentska sekcija šteje 50 članov, prizadevajo si navezati stike s študenti iz drugih evropskih 
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leta 2005 
492 članov

2006
1. X-ray regata

strokovni seminar 
12.-14.5.2006, 

Radenci

držav, kar jim je naslednja leta ob pomoči šole uspevalo. Ob tej priložnosti je tematsko 
predavanje organizirala nuklearno-medicinska sekcija. Na skupnem sestanku zbornice in 
društva, ki se je nadaljeval po skupščini društva, so se dogovorili, da se na spletno stran 
društva doda tudi spletna stran zbornice. 

Leta 2006 se je porodila ideja o medsebojnem druženju članov hrvaškega in slovenskega 
društva radioloških inženirjev. Tako je hrvaško društvo organiziralo 1. X-ray regato, ki je 
postala tradicionalna in je od tedaj naprej vsako leto. Regati so se sčasoma pridružili tudi 
drugi kolegi, člani društev iz drugih držav, ki so bile nekdaj jugoslovanske republike. Na 
regati vsako leto tekmujejo tudi člani slovenskega društva. Prvič sta na regati sodelovali le 
dve jadrnici, leta 2012 in 2013 pa po deset.

 Na X-ray regati 2011.

Od 12. do 14. maja 2006 je bil strokovni seminar v Radencih. Tema seminarja je bila 
Radiološki posegi v trebušni votlini, predavanj je bilo 27, izšel je tudi zbornik predavanj in 
posterjev. Seminar so pomagali organizirati kolegi iz pomurske regije, organizirali so kulturni 
in družabni program ter srečolov. Strokovna komisija in udeleženci seminarja so izbrali 2 
najboljši predavanji. Organizatorji in člani društva so bili s seminarjem zelo zadovoljni. 
Zaradi spodbujanju po izobraževanju in sočasnem izvajanju načel bolonjske reforme po vse-
življenjskemu izobraževanju se je predsedstvo odločilo, da so dobili potrdila o prisotnosti na 
seminarju le tisti, ki so na predavanjih potrdili svojo prisotnost v več kot 50%. 

 Strokovni seminar v Radencih, 2006: Tina Starc, predsednica društva 2004 do 2006, mag. Mojca Medič, 
predstojnica oddelka za radiologijo Visoke šole za zdravstvo, doc. dr. France Sevšek, dekan Visoke šole za 

zdravstvo in doc. dr. Igor Kocijančič, predstojnik Kliničnega instituta za radiologijo, UKC Ljubljana.
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32. skupščina 
15.11.2006
v Ljubljani

ustanovitev 
sekcije za 
klasično 
radiologijo

leto 2006
520 članov 
društva

mednarodna 
dejavnost
2005 in 2006

 Radenci 2006: poslušalci na predavanju.
 
Na izrednem sestanku predsedstva 22. junija 2006 je predsedstvo razpravljalo o predlogih 
vlog za študijska programa radiološke tehnologije 1. in 2. stopnje, ki ju je pripravil oddelek 
za radiološko tehnologijo Visoke šole za zdravstvo. Ker je v javni razpravi sodelovala širša 
strokovna javnost, je društvo k programoma izdalo pozitivno mnenje.

Na 7. srednjeevropskem kongresu radioloških inženirjev v Erfurtu, od 14. do 16. septembra 
2006  so člani društva sodelovali z dvema plakatoma, ki sta ju predstavila Lela De Reggi in 
Boštjan Kos in z dvema predavanjema, ki so ju pripravili Aleš Kukovič, Gregor Golja in Marko 
Repnik. 

32. skupščina društva je bila 15. novembra 2006 v Ljubljani. CT in MR sekcija je organizirala 
tematsko predavanje, na skupščini pa bilo 75 od 520 članov društva. Najprej so razpravljali 
o pogoju za potrdilo o udeležbi na seminarjih in ostalih strokovnih srečanjih, ker je bilo 
na seminarju v Radencih prvič za pridobitev potrdila potrebna udeležba na vsaj desetih 
predavanjih. Predsednica je poročala, da je na pobudo novomeške regije septembra začela 
z delom sekcija za klasično radiologijo, (vodil jo je Marko Krmc), da je urejanje spletne strani 
poleg Aleša Kukoviča prevzel še Jernej Gigerl, da je društvo sodelovalo z  oddelkom za 
radiološko tehnologijo Visoke šole za zdravstvo pri pripravi študijskih programov radiološka 
tehnologija 1. in 2. stopnje. Tedaj je bilo načrtovano, da bo program pripravništva skrajšan, 
ker je v študijskem programu veliko ur klinične prakse, vendar se to kasneje ni uresničilo. 
Dobro je bilo tudi sodelovanje z zbornico in sindikati.

Predstavnik za mednarodno dejavnost  je povedal, da se uresničujejo prizadevanja za 
organizacijo zveze evropskih društev radioloških inženirjev – EFSR (European federation 
of radiographers), idejo o ustanovitvi  je 17 predsednikov evropskih društev podpisalo 
februarja 2006 v Rimu. Ustanovitev te zveze podpira tudi slovensko društvo, vanjo se je 
aktivno vključil Dean Pekarovič, ki je bi na sestanku ECRRT izbran za člana delovne skupine, 
ki bo pripravila vse potrebno za ustanovitev Evropskega društva radioloških inženirjev, ki 
bo s svojim neodvisnim proračunom sposobna voditi samostojne projekte, potrebne za 
razvoj in uskladitev poklica, kompetenc in odgovornosti radioloških inženirjev v Evropi. 
Poleg sestanka v Rimu je imel ECRRT sestanek tudi novembra 2005 v Reykjaviku. Vse delovne 
skupine ECRRT uspešno delajo in so pripravile že kar nekaj dokumentov, med njimi Radiation 
Protection of the patient and Europen Legislation, delovna skupina iz področja izobraževanja 
je predstavila predlog EU direktive o prepoznavnosti profesionalnih kvalifikacij (direktiva EC 
36/2005). ISRRT je organiziral svetovni kongres v Denverju, od  6. do 9. junija 2006.

Na volitvah so izvolili organe društva za naslednji dve leti:
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Predsedstvo in izvršilni odbor (2006/2008)
predsednik: Gregor Golja UKC Ljubljana, KIR
podpredsednik: Aleš Kukovič UKC Ljubljana, KIR
tajnica: Ethen Jamnik UKC Ljubljana, KIR
blagajničarka: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR

člani in namestniki:

Sebastijan Rep, Tomaž Marič nuklearna medicina
Nataša Törner, Mojca Lah stomatologija
Vida Šuštaršič, Gabrijela Rus osnovno zdravstvo
Uroš Gačnik, Nataša Bizjak radioterapija

predstavniki regij in 
namestniki:

Jovo Mrdjen, 
Mubina Jakupovič

južno primorska

Matej Koren, Matjaž Sulič severno primorska 
Srečko Vovko, Marko Ferkolj dolenjska
Manica Kosmač, Danijel 
Karas 

gorenjska

Uroš Bekovič, Benjamin Švec celjska
Ana Mari Zabukovnik,
Janko Ogris 

koroška

Boris Slanc, Dejan 
Zavolovšek

mariborsko-ptujska

Danica Köveš, Andrej Štajer pomurska
Tomaž Horvat, Suzana Šanjič ljubljanska

Nadzorni odbor (2006/2008)
predsednica: Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR

člana:
Marko Repnik UKC Ljubljana, KIR
Franci Benedik SB Novo Mesto

Disciplinska komisija (2006/2008)
Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana
Tina Starc Visoka šola za zdravstvo
Marko Krmc SB Novo mesto

Uredniški odbor Biltena (2006/2008)
Tina Starc Visoka šola za zdravstvo

Spletna stran
Aleš Kukovič
Jernej Gigerl

Onkološki inštitut Ljubljana

Izobraževalna komisija (2006/2008)
Janez Podobnik UKC Ljubljana, KIR

Mednarodno 
sodelovanje

Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR

Sekcije

Sebastijan Rep nuklearno medicinska 
Marko Krmc sekcija za klasično radiologijo
Marko Repnik
Mojca Lenarčič

sekcija za interventno in kardio 
diagnostiko

Matjaž Sulič CT MR sekcija
Gašper Podobnik mamografska sekcija
Matjaž Jeraj radioterapevtska sekcija
Vesna Retelj študentska sekcija
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strokovna 
srečanja
2007

ustanovitev EFRS

33. skupščina 
29.11.2007
v Ankaranu

plan društva za 
2008

strokovni seminar  
18.-20.4.2008 
Radenci

V letu 2007 so bila za člane društva organizirana naslednja strokovna izpopolnjevanja, 
nekatera v organizaciji društva, druga pa v organizaciji zbornice, oddelka za radiološko 
tehnologijo Visoke šole za zdravstvo ali mednarodnih organizacij:

•	 Sekcija	 za	 CT	 in	MR	 je	 22.	marca	 2007	 v	Ortopedski	 bolnišnici	Valdoltra	 pripravila	
strokovno izobraževanje Optimizacija ekspozicijskih parametrov pri MSCT, CTA - 
optimizacija akvizicijskega protokola in MRA vratu. (109 udeležencev).

•	 24.	aprila	2007	je	bil	organiziran	skupen	sestanek	DRI,	Zbornice	radioloških	inženirjev	
Slovenije in Sindikata sevalcev. Ob tem je bilo tudi strokovno predavanje z naslovom 
Znotrajžilno zdravljenje možganskih anevrizem s platinastimi zankami.

•	 12	maja	2007	je	društvo	na	Visoki	šoli	za	zdravstvo	organiziralo	delavnico	z	naslovom	
Priporočila za izvajanje protokolov in standardov radioloških posegov, na kateri so bila 
tri predavanja in sekcije po posameznih vrstah radioloških tehnologij. Udeležencev je 
bilo 87. Sodelovale so vse sekcije društva, vključno s študentsko.

•	 2.	EUROMED	kongres	od	6.	do	8.	septembra	2007,	Malta.	Kongresa	se	je	udeležilo	300	
radioloških inženirjev iz 28 držav. Udeleženci iz Slovenije so aktivno sodelovali z 8 
plakati in 1 predavanjem, predstavnik mednarodne dejavnosti DRI Dean Pekarovič pa 
je bil v strokovnem odboru. Med plakati sta prvo nagrado za najboljši plakat prejela 
radiološka inženirja iz bolnišnice Golnik Danijel Karas in Martina Vodnik, naslov 
plakata je bil Radiofrekvenčna ablacija pljučnih tumorjev. Tudi predavanje Janeza 
Podobnika in Boštjana Gajška je bilo uvrščeno med najboljše. Predsedstvo društva jih 
je nagradilo z oprostitvijo kotizacije za naslednji slovenski seminar. 

•	 15.	novembra	2007	je	bilo	v	SB	Šempeter	pri	Gorici	strokovno	srečanje	z	naslovom	
Multipla skleroza, Slikovna diagnostika multiple skleroze in Protokol preiskav multiple 
skleroze na magnetni resonanci, v organizaciji CT in MR sekcije (88 udeležencev).

•	 29.	 novembra	 2007	 je	 društvo	 ob	 skupščinah	 društva	 in	 zbornice	 organiziralo	
predavanje, ki je sledilo skupščini.

Na sestanku predsedstva 9. oktobra 2007 so se dogovorili, da bo naslednji društveni seminar 
aprila 2008 v Radencih. Imenovan je bil organizacijski odbor: Gregor Golja - vodja seminarja, 
Aleš Kukovič – vodja tehnike, Janez Podobnik – vodja izobraževanja, predlaga se še člana 
regionalnega odbora, Tina Starc – zbornik, Ethen Jamnik, Mojca Lenarčič in Vesna Briški – 
članice organizacijskega odbora (recepcija, tajništvo). Prijave in kotizacije je vodilo podjetje 
Meditrade. 

Deanu Pekaroviču je predsedstvo podelilo pooblastila, da na Ustanovnem sestanku EFSR 
od 15. do 18.11.2007 v Pragi zastopa slovensko društvo in tudi glasuje v njegovem imenu. 

33. skupščina društva je bila 29. novembra 2007 Ankaranu. Najprej so udeleženci poslušali 
4 predavanja. Skupščina je pozitivno ocenila delo društva v letu 2007 in sprejela plan dela 
za leto 2008:

•	 Organizacija	strokovnega	seminarja	od	18.	do	20.	aprila	2008	v	Radencih.
•	 Organizacija	obiska	ECR	kongresa	od	7.	do	11.	marca	2008	na	Dunaju.
•	 Organizacija	obiska	7.	srednjeevropskega	simpozija	ISRRT	od	13.	do	15.	junija	2008	v	

Sarajevu. 
•	 Skupni	 sestanek	 DRI	 in	 ZRIS	 in	 volilna	 skupščina	 društva	 	 strokovno	 predavanje	 v	

novembru 2008.
Člane skupščine je predstavnik sindikata sevalcev Pergam Robert Kokovnik obvestil o delu 
sindikata in o težavah, s katerimi se srečujejo.
Po skupščini so poslušali še 3 predavanja o diagnostiki in terapiji bolezenskih sprememb 
ramenskega sklepa in četrto z naslovom Piščal divje babe.

Od 18. do 20. aprila 2008 je bilo 200 radioloških inženirjev na strokovnem seminarju 
društva Radencih. Tema seminarja so bili radiološki posegi področju glave in vratu. Izšel je 
tudi zbornik.
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34. skupščina 
29.11.2008
v Ljubljani

strokovna 
srečanja 2008

članki v 
Biltenu so 

recenzirani

 Radenci 2008: organizacijski odbor pri delu. Gašper Podobnik, Janez Podobnik, Vesna Briški, Ethen Jamnik, 
Tina Starc, Gregor Golja in Martin Starc.

Radenci 2008: Študentke pomagajo pri pripravljanju razstave posterjev.

 Radenci 2008: recepcija strokovnega seminarja.

34. redna letna skupščina je bila 13. novembra 2008 v Ljubljani, udeležencev je bilo 138. 
Člani so bili seznanjeni z delom društva od novembra 2007 do novembra 2008 in dobili 
nekatere druge informacije: 

•	 Člani	CT	in	MR	sekcije	so	aktivno	sodelovali	na	7.	srednjeevropskem	simpoziju	ISRRT	
v Sarajevu junija 2008, sekcija je imela to leto dve strokovni srečanji, mamografska 
pa enega, prav tako sekcija za klasično radiologijo, radioterapevtska sekcija je na 
seminarju v Radencih sodelovala s tremi predavanji in enim posterjem. O delu drugih 
sekcij ni podatkov.

•	 Leta	2008	se	 je	spremenila	oblika	Biltena,	uredniški	odbor	 je	poskrbel,	da	so	članki	
recenzirani, Biomedicina medica vnaša članke v sistem COBISS.
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mednarodna 
dejavnost 2008

•	 Mednarodno	sodelovanje	v	letu	2008:	EFRS	se	je	aktivno	vključil	v	delovno	skupino,	
ki analizira predlog dokumenta European Guidance on Clinical Audit for medical 
exposure, ki izhaja iz Euratom direktive oz. pri nas Zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti. V oblikovanju komentarjev je sodelovalo Ministrstvo za 
zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji. Druga delovna skupina obravnava EU 
direktivo 2004/40/EC. V njej so predlogi za izpostavljene delavce pri MR preiskavah. 
EU je poslala EFRS predlog, da se oblikujejo predlogi za prepoznavnost poklica oz. 
kvalifikacij, da bi s časom uvrstili poklic radiološkega inženirja v tako imenovano 
skupino reguliranih poklicev na nivoju Evropske Unije. Proces se imenuje The European 
Qualifications Framework (EQF). Pojavilo se je tudi zanimanje za povezovanje skupine 
HENRE in EFRS zaradi uskladitve pravilnikov in močnejšega skupnega nastopa tako 
za potrebe šolstva kot poklica. Na letni skupščini EFRS, novembra 2008 je bil Dean 
Pekarovič izvoljen za blagajnika.

Na skupščini so bili člani izvoljeni nosilci funkcij v organih društva od 2008 do 2010. 

Predsedstvo in izvršilni odbor (2008/2010)
predsednik: Gregor Golja UKC Ljubljana, KIR
podpredsednik: Uroš Gačnik Onkološki inštitut Ljubljana
tajnica: Ethen Jamnik UKC Ljubljana, KIR
blagajničarka: Vesna Briški UKC Ljubljana, KIR

člani in namestniki:

Sebastijan Rep, Marko 
Kustec

nuklearna medicina

Nataša Törner, Mojca Lah stomatologija
Gabrijela Rus, Tina Dolšak osnovno zdravstvo
Aleš Posl, Nataša Bizjak 
Matošec

radioterapija

predstavniki regij in 
namestniki:

Jovo Mrdjen, Mubina 
Jakupovič

južno primorska

Matej Koren, Matjaž Sulič severno primorska 
Srečko Vovko, Marko Ferkolj dolenjska
Manica Kosmač, Danijel 
Karas 

gorenjska

Uroš Bekovič, Benjamin Švec celjska
Ana Mari Zabukovnik,  
Janko Ogris

koroška

Dejan Zavolovšek, 
Robert Pintarič

mariborsko-ptujska

Danica Köveš, Andrej Štajer pomurska
Valerija Žager, Darja Hafnar ljubljanska

Nadzorni odbor (2008/2010)
predsednica: Tina Starc Visoka šola za zdravstvo

člana:
Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR
Franci Benedik SB Novo Mesto

Disciplinska komisija (2008/2010)
Gregor Novak Onkološki inštitut Ljubljana
Dejan Hribar UKC Ljubljana, KIR
Marko Krmc SB Novo mesto

Uredniški odbor Biltena (2008/2010)
Tina Starc Visoka šola za zdravstvo

Spletna stran Damjan Kavaš 
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plan strokovnih 
srečanj 2009

1. X-ray smuka

55. obletnica 
društva in 

seminar 15.-16. 
5.2009, Rogaška 

Slatina

Izobraževalna komisija (2008/2010)
Gašper Podobnik Onkološki inštitut Ljubljana

Mednarodno 
sodelovanje

Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR

Sekcije

Sebastijan Rep nuklearno medicinska 
Marko Krmc sekcija za klasično radiologijo
Robert Pintarič sekcija za interventno in kardio 

diagnostiko
Matjaž Sulič CT MR sekcija
Gašper Podobnik mamografska sekcija
Matjaž Jeraj radioterapevtska sekcija
Matej Romih študentska sekcija

Program strokovnih srečanj v letu 2009 je bil oblikovan skupaj z Zbornico radioloških 
inženirjev in Visoko šolo za zdravstvo: 

•	 Učna	delavnica:	CT	radiološka	tehnologija	–	teorija	in	praksa,	28.	januar	do	5.	februar	
2009.

•	 Strokovno	predavanje:	Izračunavanje	doz	v	klasični	rentgenologiji,	teorija	in	primeri	
(Urban Zdešar), prva polovica februarja 2009, Visoka šola za zdravstvo.

•	 ECR	kongres	–	evropski	kongres	radiologije,	od	6.	do	10.	marca	2009,	Dunaj,	Avstrija.	
•	 Strokovni	seminar	Društva	radioloških	inženirjev	Slovenije	in	55	letnica	društva,	15.	in	

16. maja , Rogaška Slatina.
•	 Učna	 delavnica:	 Intravenozna	 aplikacija,	 september	 2009,	 ki	 je	 odpadla	 zaradi	

premajhnega števila prijav 
•	 Kongres	EMCR,	Cascais,	Portugalska,	5.	do	8.	november	2009,	ni	bil	organiziran.
•	 Skupni	sestanek	DRI	in	ZRIS	in	strokovno	predavanje	v	novembru	2009,	v	organizaciji	

ZRIS in DRI.
•	 Strokovni	sestanki	sekcij.

14. 2. 2009 je bila organizirana 1. X-ray smuka za vse smučarje sevalce na smučišču Rogla. 
Ideja je nastala po zgledu X-ray regate, ki jo organizirajo hrvaški kolegi z namenom druženja.  

Tema seminarja ob 55. obletnici društva, 15. in 16. maja 2009 v Rogaški Slatini je bila 
Zagotavljanje kakovosti v radiološki tehnologiji. Vsa predavanja in izvlečki posterjev so bili 
objavljeni v zborniku.

 Na seminarju ob 55. obletnici društva, Rogaška Slatina 2009: Uroš Gačnik, podpredsednik društva, Gregor 
Golja, predsednik, Nadja Sterle, predsednica od 2002 do 2004, Tina Starc, predsednica od 2004 do 2006 in Vesna 

Briški, predsednica od 2000 do 2002. 
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35. skupščina 
19.11.2009
v Ljubljani

mednarodna 
dejavnost 2009

plan strokovnih 
srečanj 2010

leta 2009
595 članov 

strokovni seminar  
15.-16.5.2010 
Kranjska gora

 
Med slavnostno večerjo na seminarju ob 55. obletnici društva, Rogaška Slatina 2009. Spredaj sta Uroš Gačnik, 

takrat podpredsednik društva in Vesna Briški, blagajničarka društva.

Na 35. redni letni skupščini 19. novembra 2009 v Ljubljani, je predsednik poročal, da je bilo 
vse načrtovano delo društva v letu 2009 realizirano. 

Intenzivno je bilo leta 2009 tudi dogajanje na mednarodnem področju, predvsem v EFRS, 
ki je prevzel glavno vlogo v prizadevanjih za urejanje zadev v zvezi s poklicem radioloških 
inženirjev v Evropi, je na skupščini poročal Dean Pekarovič. Organizacija je bila predstavljena 
tudi v evropskem parlamentu. Naredili so svojo spletno stran in napisali izjavo o viziji, 
strategiji in poslanstvu EFRS za obdobje 2009–2013. HENRE skupina je postala član EFRS s 
pristojnostmi pridruženega člana (pedagoško krilo), iz Slovenije v njej sodeluje Tina Starc. V 
sodelovanje je privolilo 21 univerz iz različnih držav. Potekajo dela na nekaterih strokovnih 
projektih in sodelovanje z organizacijami, kot so ESR (European Society Of Radiology), ESTRO 
(European Society for Therapeutic Radiology and Oncology), EANM ( European Association 
of Nuclear Medicine), EAN (European Alara Network – EFRS je postala član EAN-EMAN 
projekt), ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology), 
ETUC (European Trade Union Confederation), predstavitev EFRS, The Alliance of MRI.

Tudi program strokovnih srečanj v letu 2010 je bil, tako kot 2009, oblikovan skupaj z Zbornico 
radioloških inženirjev in oddelka za radiološko tehnologijo Zdravstvene fakultete Univerze v 
Ljubljani, vključen je tudi program srečanj v tujini: 

•	 Mesečna	strokovna	izobraževanja	v	posameznih	bolnišnicah	po	koledarju.
•	 Strokovno	predavanje:	Osnove	slikanja	z	magnetno	resonanco,	Zdravstvena	fakulteta,	

februar 2010. 
•	 ECR	kongres	–	evropski	kongres	radiologije,	4.	do	8.	marec	2010,	Dunaj,	Avstija.
•	 Redni	 strokovni	 seminar	 Društva	 radioloških	 inženirjev	 Slovenije,	 Interventna	

radiologija in terapevtski posegi v radiologiji, 15. do 16. maj 2010, Kranjska Gora.
•	 Srednjeevropski	 kongres,	 17.	 do	 19.	 september	 2010,	 Beograd,	 Srbija,	 društvo	

organizira prevoz. 
•	 ESTRO	29,	12.	do	16.	september,	Barcelona,	Španija	(radioterapija).
•	 Šola	slikanja	z	magnetno	resonanco:	Zdravstvena	fakulteta,	september	2010,	kotizacija	
•	 WFNMB,	september	2010,	Johannesburg	(nuklearna	medicina).
•	 EANM	 (annual	 congress	 of	 european	 association	 of	 nuclear	 medicine),	 9.	 do	 13.	

oktober 2010, Dunaj, Avstrija (nuklearna medicina).
•	 Strokovno	predavanje	ob	volilni	skupščini	DRI,	novembra	2010.

Konec leta 2009 je imelo društvo 595 članov.

Na strokovnem seminarju v Kranjski gori, 15. do 16. maj 2010, je bilo okoli 200 udeležencev, 
med njimi tudi študentje, ki so se zadnja leta strokovnih seminarjev redno udeleževali, 
sodelovalo je 15 sponzorjev, izdan je bil zbornik predavanj in posterjev (skupaj je bilo 9 
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36. skupščina 
17.11.2010
v Ljubljani

mednarodna 
dejavnost 2010

predavanj in 12 posterjev). Tradicionalno, kot že na prejšnjih seminarjih od leta 2004 dalje, 
so bile organizirane tudi športne igre. Seminar so pripravili: Gregor Golja (vodja seminarja), 
Janez Podobnik (vodja predavanj), Damjan Kavaš (tehnika), Tina Starc (zbornik), Vesna Briški, 
Irena Snoj, Ethen Jamnik (recepcija), Uroš Gačnik (stiki z javnostjo, pomoč tehniki, posterji, 
predavanja), Gašper Podobnik, Nejc Mekiš (pomoč tehniki, posterji, predavanja), Aleš 
Kravanja (organizacija in izvedba športnih iger).

Podjetje Schering je v Mariboru 23. oktobra 2010 organiziralo strokovni seminar z naslovom 
CE MRA, liver and Neuro MRI current techniques and aspects, predstavili pa se bodo tudi 
aplikatorji različnih podjetij Siemens, Philips…, ki so se ga udeležili tudi člani društva. Dean 
Pekarovič je bil član strokovnega odbora.

17. novembra 2010 je bila v Ljubljani 36. redna letna skupščina. Skupščina je ugotovila, da 
je bil v letu 2010 strokovni program skoraj v celoti izveden, posebno dobro sta bili obiskani 
šoli slikanja z magnetno resonanco. Od načrtovanih strokovnih predavanj po bolnišnicah 
so predavanje pripravili samo v Celju. Na srednjeevropskem simpoziju ISRRT, septembra v 
Beogradu, so člani društva tudi aktivno sodelovali. V Mariboru je bila organizirana delavnica 
z mednarodno udeležbo na temo CT in MR, udeležencev je bilo 94.

Poročilo predstavnika društva v mednarodnih organizacijah, Deana Pekaroviča: Predsedstvo 
EFRS ima obvezne mesečne sestanke (skype), dvakrat letno so sestanki predsedstva 
fizično organizirani, eden od njih je sestavni del letne skupščine EFRS. Od oktobra 2010 je 
aktualna nova spletna stran, na kateri je predsedstvo objavilo in pričakuje pripombe na ICRP 
priporočilo: Radiological protection education and training for healthcare staff and students 
(izhodiščna priporočila o minimalnih kompetencah in pridobljenem znanju po končanem 
dodiplomskem študijskem programu) in na osnutek EU priporočila: Radiation criteria 
for acceptability of medical radiological equipment used in diagnostic radiology, nuclear 
medicine and radiotherapy (o načinu izvajanja kontrole kvalitete radiološke opreme ter kdo, 
kako in kdaj naj bi se izvajala). ESR (Europen Society of Radiologists) je nosilec projekta Study 
on the implementation of the Medical Exposures Directive’s requirements on radiation 
protection training of medical professionals in the European Union, pri katerem sodeluje 
tudi EFRS. V letih od 2004 do 2007 je bila aktivna skupina z imenom DOSE-DATAMED, ki je 
prišla do zaključkov, da so prejete doze po državah zelo različne (faktor 3 in več). Glede na 
razlike, se je EU odločila za izvedbo projekta, ki naj bi pokazal kje so razlogi širokega razpona 
distribucije efektivne doze po prebivalcu. Projekt je razdeljen na tri interesne skupine: 
Development and implementation of EU study on radiation protection training of medical 
professionals in the EU Member States, Organisation of a European Workshop on radiation 
protection training of medical professionals in the EU Member States, Develop European 
Guidance on radiation protection training of medical professionals. Poleg opisanih projektov 
EFRS izvaja še nekatere druge: Razvoj Evropskih ogrodij kvalifikacij v diagnostični radiologiji 
in radioterapiji, Varstvo pred sevanji: Evropski standard kompetenc radioloških inženirjev itd. 

Ta skupščina je bila volilna, za naslednji dve leti so bili izvoljeni:
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Predsedstvo in izvršilni odbor (2010/2012) 
predsednik: Uroš Gačnik Onkološki inštitut Ljubljana
podpredsednik: Gregor Golja UKC Ljubljana, KIR
tajnica: Mojca Lenarčič UKC Ljubljana, KIR
blagajničarka: Vesna Briški Onkološki inštitut Ljubljana
člani in namestniki: Ivan Slodnjak, Branka 

Tatalovič
nuklearna medicina

Mojca Lah, Nataša Törner, stomatologija
Tina Dolšak, Karin jakopec osnovno zdravstvo
Aleš Posl, 
Nataša Bizjak Matošec

radioterapija

predstavniki regij in 
namestniki:

Jovo Mrdjen, 
Aljoša Sabadin

južno primorska

Matjaž Sulič, Matej Koren severno primorska 
Mojca Kregel, Marko Krmc dolenjska
Anton Svoljšak, Danijel 
Karas 

gorenjska

Klemen Rebevšek, 
Predrag Mladenovič

celjska

Ana Mari Zabukovnik, 
Janko Ogris

koroška

Dejan Zavolovšek, 
Robert Pintarič

mariborsko-ptujska

Danica Köveš, Andrej Štajer pomurska
Roman Ljubijankič, 
Marjeta Jelovčan

ljubljanska

Nadzorni odbor (2010/2012)
predsednik: Tine Holc UKC Ljubljana, KIR

člana:
Tina Starc Visoka šola za zdravstvo
Matevž Mlekuž Onkološki inštitut Ljubljana

Disciplinska komisija (2010/2012)
Tatjana Pernek Onkološki inštitut Ljubljana
Dejan Hribar UKC Ljubljana, KIR
Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR

Uredniški odbor Biltena (2010/2012)
Tina Starc 2010 Visoka šola za zdravstvo
Nejc Mekiš 2011/12

Spletna stran Damjan Kavaš 
Izobraževalna komisija (2010/2012)

Gašper Podobnik Onkološki inštitut Ljubljana
Mednarodno 
sodelovanje

Dean Pekarovič
UKC Ljubljana, KIR

Sekcije Sebastijan Rep nuklearno medicinska 
Marko Krmc sekcija za klasično radiologijo
Robert Pintarič sekcija za interventno in kardio 

diagnostiko
Matjaž Sulič CT MR sekcija
Gašper Podobnik mamografska sekcija
Matjaž Jeraj radioterapevtska sekcija
Matej Romih 2011
Lucija Kolar 2011
Tina Listar 2012

študentska sekcija
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strokovna 
srečanja 2010

plan strokovnih 
srečanj 2011

V poročilih predsednikov sekcij za leto 2010 je zapisano, da redno na sestankih in 
izobraževanih doma in v tujini sodelujejo člani radioterapevtske sekcije, sekcija za  
kardiovaskularno in interventno radiologijo je pripravila več predavanj za seminar v 
Kranjski gori in za IX. Srednjeevropski simpozij ISRRT v Beogradu, organizirali so predavanje 
Angiografije DSA, CTA, MRA v celjski bolnišnici in napravili analizo za vpeljavo protokolov na 
nekatera interventna in angiografska področja.

Na skupščini so sprejeli skupni plan strokovnih izobraževanj društva, zbornice in oddelka za 
radiološko tehnologijo Zdravstvene fakultete za leto 2011:

•	 Intravenozne	 aplikacije	 kontrastnih	 sredstev:	 predavanje	 in	 delavnica:	 Zdravstvena	
fakulteta in Zbornica radioloških inženirjev, januar 2011.

•	 Šola	 slikanja	 z	 magnetno	 resonanco:	 MR	 slikanje	 v	 nevroradiologiji;	 Zdravstvena	
fakulteta, februar 2011. 

•	 ECR	kongres	–	evropski	kongres	radiologije,	3.	do	7.	marca	2011,	Dunaj.	
•	 Urgentna	 rentgenska	 diagnostika	 skeleta:	 Priporočila	 za	 najpogosteje	 uporabljene	

projekcije; Zdravstvena fakulteta. Februar.
•	 Šola	 slikanja	 z	Magnetno	 resonanco:	 Osnove	 slikanja	 z	MR;	 Zdravstvena	 fakulteta,	

september 2011. Enodnevni strokovni seminar DRI, Urgentne radiološke preiskovalne 
metode, Bohinjska Bistrica, maj 2011.

•	 Strokovni	sestanki	sekcij.
•	 Mesečna	strokovna	izobraževanja	v	posameznih	bolnišnicah	po	koledarju.
•	 Strokovno	predavanje	ob	skupščini	DRI	novembra	2011.
in mednarodnih dogodkov:
•	 PREVENT,	Prediction,	Recognition,	Evaluation	and	Eradication	of	Normal	Tissue	effects	

of radiotherapy: 20. do 21. marec 2011, Bruselj.
•	 Radionica	radiološke	tehnologije	(radiologija,	radioterapija	i	nuklearna	medicina):	23.	

do 24. april 2011, Split
•	 ESTRO	Anniversary	Congress:	8	do	12.	maj,	2011,	London.
•	 59th	Nordic	Congress	of	Radiology	and	20th	Nordic	Congress	of	Radiography:	8.	do	

junij 2011, Mariehamn, Finska.
•	 Alpe-Adria	simpozij	radioloških	inženirjev:	v	organizaciji	hrvaškega	društva	radioloških	

inženirjev, oktober 2011
Načrtovana pa je bila tudi 3. X-ray smuka na Celjski koči.
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strokovni seminar 
2011 v Bohinjski 
Bistrici

priprave na 1. 
kongres društva

OD NOVEMBRA 2010 DO APRILA 2014

Januarja 2011 so stekle so priprave za enodnevni seminar, ki je bil nato maja v Bohinjski 
Bistrici. Udeležencev je bilo 99. Izobraževalna komisija je pripravila strokovni program z 
naslovom Urgentne diagnostične radiološke metode in urgentna radioterapija. Na seminarju 
je bilo osem predavanj in štirje plakati. Seminar je bil tehnično dobro izpeljan, predavanja 
so bila zanimiva in plakati so bili vredni ogleda, je zapisal predsednik društva Uroš Gačnik v 
svojem poročilu. Predsednik izobraževalne komisije ga je ocenil za »delno uspešnega«.

 Organizacijski odbor pri delu, Bohinjska Bistrica 2011. Od leve proti desni: Barbara Palčič, Damjan Kavaš, Aleš 
Kravanja, Vesna Briški in Gašper Podobnik.

 Bohinjska Bistrica 2011: moderatorki Valerija Žager in Simona Naumovski.

Na sestanku predsedstva 30. maja 2011 so sklenili, da bo naslednje strokovno srečanje 1. 
kongres Društva radioloških inženirjev Slovenije. Naslov kongresa bo Analogna in digitalna 
radiološka tehnologija, organizirali pa ga bodo v Ankaranu, maja 2012.

Na naslednjem sestanku so imenovali organizacijski odbor in določili zadolžitve posameznim 
članom: Uroš Gačnik (vodja kongresa, organizacija, sponzorji), Golja Gregor (sponzorji, 
organizacija), Mojca Lenarčič (administrativna dela), Vesna Briški (finance, tisk majic in 
brisač), Aleš Kravanja, Damjan Kavaš, Nejc Mekiš (tehnika), Nejc Mekiš (priprava plakatov, 
organizacija študentske pomoči), Gašper Podobnik, Janez Podobnik, Nina Djurič, Tina Starc 
(strokovna komisija – izbor predavanj, posterjev, priprava zbornika, ocenjevanje), Irena Snoj 
(pomoč na recepciji na kongresu), Nejc Mekiš (zbornik), Borut Pelc (računalniška pomoč, 
evidentiranje udeležbe na predavanjih), organizacija pri podjetju Meditrade – Martin Starc, 
Barbara Palčič. Najboljše predavanje in poster bosta nagrajena z eno kotizacijo na naslednjem 
kongresu. Ocenjevali bodo člani strokovne komisije in moderatorji. 
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od št. 2/2009 je 
Bilten indeksiran 
v bazi podatkov 

CINAHL

37. skupščina 
15.11.2011
v Ljubljani

plan strokovnih 
srečanj 2012

1. kongres 
Društva 

radioloških 
inženirjev 
Slovenije

Tina Starc je odstopila z mesta urednice Biltena, na seji predsedstva 12.12.2011 je bil za 
novega urednika imenovan Nejc Mekiš. Od druge številke leta 2009 so povzetki člankov in 
prispevkov v Biltenu objavljeni v mednarodni podatkovni bazi CINAHL. 

Na Pediatrični kliniki v Ljubljani je bilo 20. oktobra 2011 tematsko predavanje, na katerega 
je bilo prijavljeno preko 90 udeležencev, z naslednjo vsebino: Merjenje ponovljivosti 
Philipsovega DR detektorja, Igor Šabič, Nuša Kotar, Dženana Pašagič; Pripomočki in zaščitna 
sredstva za slikanje v pediatrični radiologiji, Dženana Pašagič, Nuša Kotar, Ljiljana Kurtin; 
Radiološka obdelava otrok pri sumu na skeletno displazijo Jenue syndrom, Ljiljana Kutrin, 
Dženana Pašagič, Nuša Kotar; Novosti in smernice rentgenske obravnave otrok, Mojca 
Tomažič; Smernice pri CT slikanju v pediatriji, Aleš Kukovič.

15. novembra 2011 je bila 37. redna letna skupščina v Ljubljani. Skupščina je sprejela 
spremembe in dopolnitve statuta, skladno z Zakonom o društvih (Ur. l. RS 64/11). Plan 
izobraževanja za leto 2012 je predstavil predsednik izobraževalne komisije Gašper Podobnik:

•	 1.	do	5.	marec	2012:	ECR	kongres	–	evropski	kongres	radiologije,	Dunaj,	Avstrija.	
•	 13.	do	14.	april	2012:	Šola	slikanja	stomatološke	diagnostike;	intraoralno	slikanje	zob	

v digitalni diagnostiki, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana;
•	 4.	do	5.	maj	2012:	6th	Baltic	Congress	of	Radiographers,	Vilna,	Litva.
•	 18.	do	19.	maj	2012:	1.	kongres	Društva	radioloških	inženirjev	Slovenije	z	mednarodno	

udeležbo, Ankaran.
•	 9.	do	13.	junij	SNM	2012:	Miami	Beach,	Florida.
•	 27.	do	31.	oktober	2012:	EANM’12	Annual	Congress	of	the	European	Association	of	

Nuclear Medicine, Milano, Italija.
•	 november	2012:	strokovno	predavanje	ob	skupščini	DR.
•	 Predstavitev	 radioloških	 oddelkov	 v	 slovenskih	 bolnišnicah:	 različne	 aktualne	

strokovne teme.
•	 Strokovni	sestanki	sekcij.

Vsi dogodki, ki so bili načrtovani v Sloveniji, so bili tudi organizirani, člani društva pa so bili 
tudi na naštetih izobraževanjih v tujini. 

Društvo leta 2014 praznuje 60. obletnico ustanovitve. Priprave na ta dogodek so se začele že 
na začetku leta 2012.

Na 1. kongresu Društva radioloških inženirjev Slovenije v Ankaranu, od 18. in 19. maja 
2012 je bilo skupno s 25 sponzorji in študenti, 217 udeležencev. Postavljenih je bilo 8 
razstavnih prostorov ter 4 sponzorka predavanja. Na programu je bilo predstavljenih 16 
predavanj in 18 posterjev, v zborniku pa je bilo objavljenih 15 predavanj in 16 izvlečkov 
posterjev. Pri organizaciji so organizacijskemu in strokovnemu odboru pomagali tudi 
radiološki inženirji iz Ortopedske bolnice Valdoltra in študentje.

 Na I. kongresu Radioloških inženirjev Slovenije, v Ankaranu 2011: Jovo Mrdjen, prim. dr. Lucijan Miklavčič in 
podpredsednik društva Gregor Golja.
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X-ray rafting

38. skupščina 
28.11.2012
v Ljubljani

1. kongres Društva radioloških inženirjev Slovenije, Ankaran 2012, organizacijski odbor: Irena Snoj, Gašper 
Podobnik, Barbara Palčič, Martin Starc, Nina Djurić, Uroš Gačnik,Gregor Golja,Vesna Briški, Damjan Kavaš, Nejc 

Mekiš in Aleš Kravanja, na sliki ni Mojce Lenarčič in Boruta Pelca.

Tudi jesensko strokovno srečanje je bilo 5. oktobra 2012 v Ortopedski bolnici Valdoltra. 
Pripravili so 4 predavanja. 

V oktobru 2012 svoj prvi kongres organiziralo tudi Radiološko društvo dr. Mile Kovač. 
Kongres je bil v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Udeležili so se ga tudi člani 
Društva radioloških inženirjev Slovenije, katerega predsednik je v svojem pozdravnem 
govoru pohvalil delovanje društva dr. Mile Kovač.

Člani društva so se udeležili prve prireditve X-ray rafting, ki ga je organiziralo srbsko društvo 
radioloških inženirjev. Prireditev naj bi postal tradicionalna, tako kot X-ray regata (organizira 
jo hrvaško društvo) in X-ray smučanje v organizaciji slovenskega društva.

 Udeleženci X-ray smučanja 2013 na Rogli.
 
38. redna letna skupščina je bila 28. novembra 2012 v Ljubljani, na Onkološkem institutu. 
Strokovni del je pripravila radioterapevtska sekcija, na skupščini pa so pregledali delo v letu 
2012, sprejeli plan dela za leto 2013 in izvolili so nosilce funkcij v organih društva.
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Predsedstvo in izvršilni odbor (2012/2014) 
predsednik: Uroš Gačnik Onkološki inštitut Ljubljana
podpredsednik: Nejc Mekiš Zdravstvena fakulteta
tajnica: Mojca Lenarčič UKC Ljubljana, KIR
blagajničarka: Vesna Briški Onkološki inštitut Ljubljana

člani in namestniki:

Ivan Slodnjak,  
Branka Tatalovič

nuklearna medicina

Mojca Lah, Nataša Törner stomatologija
Tina Dolšak, Karin Jakopec osnovno zdravstvo
Aleš Posl, Nataša Bizjak 
Matošec

radioterapija

predstavniki regij in 
namestniki:

Jovo Mrdjen, Aljoša Sabadin južno primorska
Matjaž Sulič, Matej Koren severno primorska 
Mojca Kregel, Marko Krmc dolenjska
Anton Svoljšak,  
Danijel Karas 

gorenjska

Klemen Rebevšek, 
Predrag Mladenovič

celjska

Jani Marn,  
Ana Mari Zabukovnik

koroška

Dejan Zavolovšek, 
Robert Pintarič

mariborsko-ptujska

Danica Köveš, Andrej Štajer pomurska
Roman Ljubijankič, 
Marjeta Jelovčan

ljubljanska

Nadzorni odbor (2012/2014)
predsednik: Tine Holc UKC Ljubljana, KIR

člana:
Tina Starc Visoka šola za zdravstvo
Matevž Mlekuž Onkološki inštitut Ljubljana

Disciplinska komisija (2012/2014)
Tatjana Pernek Onkološki inštitut Ljubljana
Dejan Hribar UKC Ljubljana, KIR
Nadja Sterle UKC Ljubljana, KIR

Uredniški odbor Biltena (2012/2014)
Nejc Mekiš Zdravstvena fakulteta

Spletna stran Damjan Kavaš 
Izobraževalna komisija (2012/2014)

Gašper Podobnik Onkološki inštitut Ljubljana
Mednarodno 
sodelovanje

Dean Pekarovič UKC Ljubljana, KIR

Sekcije

Sebastijan Rep nuklearno medicinska 
Barbara Petrinjak
Vesna Muhič

sekcija za klasično radiologijo

Robert Pintarič
sekcija za interventno in kardio 
diagnostiko

Matjaž Sulič CT MR sekcija
Gašper Podobnik mamografska sekcija
Matjaž Jeraj radioterapevtska sekcija
Tina Listar 2012/13
Ana Marija Štimulak 
2013/14

študentska sekcija
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strokovna 
srečanja 2012

plan strokovnih 
srečanj 2013

strokovna 
srečanja 2013

priprave na 60. 
obletnico društva 
in 2. kongres 
društva

Sekcija za radioterapijo je poročala, da so na Onkološkem inštitutu enkrat do dvakrat 
mesečno organizirani strokovni sestanki, ki jih pripravlja in se jih udeležuje celotni 
radioterapevtski tim, radioterapevti, radiofoziki, dozimetristi in radiološki inženirji. Poleg 
tega pa enkrat mesečno izvajajo izobraževanja radioloških inženirjev posebej. Večinoma 
predstavijo izkušnje iz izobraževanj, obiskov v tujih centrih in podobno, poleg tega pa tudi 
pripravljena predavanja za različna strokovna srečanja izven Onkološkega inštituta.

Sekcija za kardio-vaskularno in interventno radiologijo je pripravila nekaj predavanj za 
1. kongres Društva radioloških inženirjev Slovenije, 1. kongres društva dr. Mile Kovač v 
Mariboru in kongres v Novem Sadu. Maja 2012 so v UKC Ljubljana na Inštitutu za radiologijo 
priredili predavanja, na katerih so predstavili novosti v interventni in žilno-srčni radiološki 
tehnologiji, in v decembru v celjski bolnišnici strokovno izobraževanje z naslovom 10 let 
sodobne interventne radiologije v Splošni bolnišnici Celje. Nadaljevali so tudi z analizo za 
vpeljavo protokolov za interventne in angiografske radiološke posege področja.

Poročilo o delu Študentske sekcije je podala predsednica Tina Listar. ECR kongresa se je 
marca 2012 udeležilo 35 študentov 2. in 3. letnika. Kot predstavnica študentske sekcije se 
je udeležila mednarodnega seminarja HENRE na Dunaju (HENRE annual meeting), kjer so 
razpravljali o izobraževanju v posameznih državah, praksi in možnostih mednarodnega 
povezovanja. Pomagali pa so tudi pri izvedbi kongresa v Ankaranu.

Skupščina je sprejela tudi plan izobraževanja za leto 2013. Zaradi načrtovanega 2. Kongresa 
društva v letu 2014, društvo 2013 ne bo organiziralo nobenega večdnevnega strokovnega 
srečanja. Dogodki v Sloveniji in v tujini v 2013 bodo:

•	 7.	do	11.	marec	2013:	ECR	2013	–	evropski	kongres	radiologije,	Dunaj,	Avstrija.
•	 22.	 do	 23.	marec	 2013:	 Šola	 rentgenskega	 slikanja	 v	 stomatologiji,	 ortopanogram,	

digitalna tehnologija. Zdravstvena fakulteta, Ljubljana.
•	 19.	do	23.	April	2013:	2nd	ESTRO	Forum,	Ženeva,	Švica.
•	 8.	do	12.	maj:	2nd	Balkan	Congress	of	Nuclear	Medicine	(BCNM	2013),	Beograd,	Srbija.
•	 22.	do	24.	maj	2013:	Nordic	Congress	2013,	Bergen,	Norveška.
•	 19.	do	23.	oktober	2013.	EANM’13	Annual	Congress	of	the	European	Association	of	

Nuclear Medicine, Lyon, Francija.
•	 November	 2013,	 strokovno	 predavanje	 ob	 skupščini	 DRI,	 v	 Zdravstvenem	 domu	

Ljubljana Center: Radiološka obdelava ženske s sumom na rak dojke in Primerjava 
tehnik slikanja zobnih kron. Predavanji sta pripravili Barbara Petrinjak in Ana Car.

•	 Regionalno	 predavanje	 s	 predstavitvijo	 radiološkega	 oddelka	 v	 eni	 od	 slovenskih	
bolnišnic: različne aktualne strokovne teme, spomladi 2013. 

•	 Strokovni	sestanki	sekcij.

Med letom 2013 je bilo organiziranih še nekaj srečanj, ki jih v tem planu ni bilo, in sicer:
•	 15.	oktober	2013:	strokovni	sestanek	mamografske	sekcija	s	predavanji	Tomosinteza	

v praksi in pregled literature (člani iz SB Murska Sobota), Pozicioniranje dojk pri 
pacientkah z anatomskimi posebnostmi (Polona Nemanič).

•	 KIR	UKC	Ljubljana:	mesečna	strokovna	predavanja	po	programu.
•	 3.	do	6.	oktobra.2013:	Balkanski	kongres	radioloških	inženirjev,	Ohrid,	Makedonija.
•	 26.	oktober	2013:	2.	simpozij	društva	Mile	Kovač.
•	 20.	do	22.	september	2013:	1.	Balkanski	radiološki	kongres,	Srbija.
•	 21.	do	23.	oktober	2013:	Funkcionalna	MR	urografija	na	Pediatrični	kliniki.

Leta 2013 so se nadaljevale priprave za 2. kongres Društva radioloških inženirjev Slovenije in 
praznovanje 60. obletnice ustanovitve društva. Tema kongresa: Pacientu prijazna radiološka 
tehnologija. Za kraj in čas dogajanja so izbrali Rogaško Slatino, 23. in 24. maja 2014. 
Imenovali so organizacijski odbor in razdelili zadolžitve posameznikom: Uroš Gačnik (vodja 
organizacijskega odbora, povezovanje dela skupin, sponzorji, priprava predlogov zahval, 
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tisk), Nejc Mekiš (urejanje zbornika predavanj in posterjev, organizacija dela študentov, 
priprava plakata), Mojca Lenarčič in Vesna Briški (administrativna dela in recepcija), Aleš 
Kravanja in Damjan Kavaš (tehnika), Gašper Podobnik, Janez Podobnik in Nina Djurić 
(strokovna komisija – priprava in izvedba strokovnega dela kongresa), Veronika Lipovec 
(ureditev zbornika ob 60-letnici delovanja društva), Barbara Palčič in Martin Starc (Meditrade, 
zbiranje prijav, finančna organizacija), Borut Pelc (računalniška pomoč). 

Društvo je v tem letu podpisalo pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Radiološkim 
društvom dr. Mile Kovač.

20. novembrar 2013 je bila v Ljubljani, v Zdravstvenem domu Ljubljana Center, 39. redna 
letna skupščina društva. Na skupščini so predsedniki organov društva poročali o delu v letu 
2013, sprejeli so Pravilnik o članstvu posameznikov DRI.

Nekatere aktivnosti v EFRS od 2011 dalje je predstavil Dean Pekarovič: EFRS je definiral 
svoje poslanstvo in strateške cilje. Z namenom ozaveščanja javnosti sta bila ustvarjena EFRS 
profila na omrežjih Facebook in Twitter. Da bi povečali aktivno delovanje in prepoznavnost 
želja posameznih društev, je EFRS pripravila vprašalnik, katerega rezultati bodo objavljeni 
leta 2014. Izdali so osnovna priporočila za promocijo stalnega razvoja poklica radiološkega 
inženirja, EFRS statement on CPD for radiographers, 2013. V delu je projekt Develop 
European Guidance on radiation protection training of medical professionals, ki da pripravlja 
več strokovnih združenj in organizacij, dokončana so poglavja za radiološke inženirje in 
medicinske sestre – instrumentarke. Skupina HENRE pripravlja dokument z naslovom: 
Guideline for best practice in Evidence based practice - To promote pan European research 
projects. Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani EFRS.

Sprejeli so plan izobraževanja za leto 2014:
•	 Januarja	2014	v	Ljubljani	sestanek	predsednikov	sekcij	društva.
•	 Marec	2014:	strokovni	sestanek	mamografske	sekcije,	Onkološki	institut,	Ljubljana.
•	 6.	do	10.	marec	2014:	ECR	2014,	Dunaj.
•	 4.	do	8.	april	2014:	ESTRO	33,	Dunaj.
•	 24.	do	26.	maj	2014:	2.	Kongres	Društva	radioloških	tehnikov	Slovenije	in	60.	obletnica	

društva, Rogaška Slatina.
•	 27.	do	30.	maj	2014:	International	Conference	on	Radiation	and	Dosimetry	in	Various	

Fields of Research, Niš, Srbija.
•	 18.	do	22.	oktober	2014:	EANM’14	–	27th	Annual	Congress	of	the	European	Association	

of Nuclear Medicine, Gothenburg, Švedska.
•	 November	2014:	predavanje	in	letna	skupščina	društva.

Izobraževanje in strokovni naslov 2006–2014

25.  januarja  2007 je Senat Visoke šole za zdravstvo sprejel Visoko strokovni študijski program 
Radiološka tehnologija 1. stopnje, 18. oktobra  istega leta pa Študijski program 2. stopnje 
Radiološka tehnologija. Oba programa sta bila nato akreditirana, program 1. stopnje se je 
začel izvajati v študijskem letu 2008/09, 2. stopnje (strokovni magistrski program) pa eno 
leto kasneje. Diplomant 1. stopnje je pridobil strokovni naslov diplomirani inženir radiološke 
tehnologije oziroma diplomirana inženirka radiološke tehnologije, okrajšava dipl. inž. rad. 
tehn., diplomant 2. stopnje pa magister inženir oziroma magistrica inženirka radiološke 
tehnologije, okrajšava: mag. inž. rad. tehn.
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Študentje 1. generacije študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnje (študijsko leto 2009/10) in 
predstojnica oddelka za radiološko tehnologijo Veronika Lipovec .

Študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnje je precej drugačen od programa, ki so 
ga vpisovali študenti od leta 1995 do 2007. Vsebuje namreč veliko več ur klinične prakse (30 
tednov), študenti lahko del obveznosti opravijo na kakšni tuji univerzi in si tako pridobijo 
dragocene izkušnje. To priložnost je v preteklih letih izkoristilo precej študentov. Program v 
strokovnem delu izvajajo učitelji in asistenti, ki so po osnovni izobrazbi radiološki inženirji 
(leta 2009 jih je bilo na Zdravstveni fakulteti redno zaposlenih 7, 2014 pa 4 in eden za 
polovični delovni čas, nekateri pa so zaposleni v drugih ustanovah in delajo tudi v praksi) in 
seveda veliko radioloških inženirjev iz prakse, ki delajo kot strokovni sodelavci pri kliničnih 
vajah in klinični praksi, brez katerih programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Marca 2009 se je Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani preoblikovala v Zdravstveno 
fakulteto.

Leta 2013 je bil nekoliko spremenjen Študijski program Radiološka tehnologija 1. stopnje, 
zmanjšalo se je število ur klinične prakse. Razlog za zmanjšanje je bil, da program pripravništva 
za diplomirane inženirje radiološke tehnologije ni bil skrajšan, kot smo pričakovali, ko smo 
oblikovali program, sprejet leta 2007.

Z obema študijskima programoma so se izpolnila dolgoletna prizadevanja in želje mnogih 
generacij radioloških tehnikov in inženirjev po ustreznem strokovnem naslovu in, kar je 
še pomembnejše, možnosti nadaljevanja študija tako, da je mogoče doseči tudi doktorski 
naslov. Tako je med nami danes, leta 2014, ena kolegica, ki je doktorirala, nekaj jih je na 
doktorskem študiju, kar nekaj je takšnih, ki imajo naziv magistra znanosti in še več s 
strokovnim naslovom magister radiološke tehnologije. Tako se nam je odprlo tudi široko 
področje znanstveno raziskovalnega dela v stroki.

Študijska programa sta objavljena na spletni strani Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

»diplomirani 
inženir radiološke 
tehnologije«

»magister inženir 
radiološke 
tehnologije«

radiološki inženir 
lahko doseže 
doktorsko 
stopnjo izobrazbe 
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Šimac Aleksander
Šivic Anita
Škalič Slavko
Škoda Mojca
Škodič Zakšek Teja 
Škufca Staša
Šlager Malnar Sonja
Šlibar Ksenija
Šljivić Željko
Šoba Peter
Šoštarič Uroš
Špan Sabina
Špicar Mateja
Špoljarić Mario
Štajer Andrej
Štebljaj Helena
Šuštaršič Vida
Šuštaršič Katarina
Švec Benjamin
Tatalović Branka
Teraž Pavla
Terzić Vesna
Tisovec Maja
Todorović Danijela
Tomić Boris
Törner Nataša
Trepal Lidija
Treven Jelka
Uršelj Uroš
Zadravec Klavdija
Zalar Teja
Zaletelj Marko
Zauneker Katja
Zavolovšek Dejan
Zečević Maruša
Zupan Katja
Zupanič Majda
Žagar Marko
Žager Valerija
Železnik Matej
Žontar Saša
Županič Metka
Žvab Andreja

* V sezamu so navedeni člani, ki imajo na dan 8.5.2014 plačano članarino (po sklepu skupščine dne 20.11.2013).
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iz društvenega življenja

IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA

Seminar v Moravski toplicah 1999: tombola na  slavnosti večerji – ugibanje teže pršuta.

Piknik študentov oddelka za radiologijo Visoke šole za zdravstvo 1999: ocenjevanje brucov; z leve Gašer 
Podobnik, Elizabeta Pogačnik, Andrej Lenassi, Brane Klopčič, Franci Kos, Jerneja Marolt, Daniel Gole, Benjamin 

Švec, Carmen-Darja Horvat.

Športne igre Kamnik, 1999, zmagovalna ekipa: stojijo – z leve Andrej Sirnik, Mojca Medič, Andreja Pirc, Tomaž 
Roblek, sedijo – z leve Mojca Jagrič, Dean Pekarovič, Mina Juršič, Mojca Lah, prva vrsta – z leve Marjana Longar, 

Sebastjan Podbregar, Boštjan Kiphut.
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iz društvenega življenja

5. srednjeevropski simpozij na Brionih, 2004.

5. srednjeevropski simpozij na Brionih, 2004: plakat Valterja Jalšovca in Sabine Salihagić.

5. srednjeevropski simpozij na Brionih, 2004: slavnostna večerja; z leve Boštjan Kos, Gregor Golja, 
Aleš Kukovič, Marko Repnik, Robert Čuden.
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iz društvenega življenja

Seminar ob 55. obletnici DRI, Rogaška Slatina 2009, otvoritev: predsednik DRI Gregol Golja in voditeljica Renata 
Radič Berglez.

Seminar ob 55. obletnici DRI, Rogaška Slatina 2009: recepcija; z leve Vesna Briški, Ethen Jamnik, Irena Snoj, 
Sabina Salihagič.

Seminar ob 55. obletnici DRI, Rogaška Slatina 2009: Matevž in Tea Čadej, dr. Dimitrij Kuhelj, 
Maja Strniša, Tatjana Mežan in Boštjan Kos.
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iz društvenega življenja

Seminar ob 55. obletnici DRI, Rogaška Slatina 2009:  predsednik Sindikata sevalcev Slovenije Robert Kokovnik 
in njegova namestnica Tatjana Pernek.

Seminar v Kranjski gori 2010: Hedvika Šauperl in poslušalci.

Seminar v Kranjski gori 2010: moderatorji; z leve Renata Rabič, Barbara Krumpak, Marko Repnik.
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iz društvenega življenja

Športne igre v dvorani Vitranc, Kranjska Gora 2010.

Seminar v Kranjski gori 2010: študentke; z leve Manca Komel, Nina Frelih, Bernarda Keršmanc, Katica Radovan, 
Saša Žontar, Helena Lenko, Jerneja Nagode, Slavica Šuster, Darja Šlebir.

Seminar v Kranjski gori 2010: recepcija; z leve Vesna Briški, Nina Djurič, Irena Snoj, Mateja Malin.
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iz društvenega življenja

1. kongres DRI, Ankaran 2012: z leve Damjan Kavaš, Valerija Žager in Matjaž Kolar.

1. kongres DRI, Ankaran 2012: študentje oddelka za radiologijo Zdravstvene fakultete.

1. kongres DRI, Ankaran 2012:  z leve dr. Darja Babnik Peskar, predstojnica Kliničnega instituta za radiologijo, 
UKC Ljubljana, dr. Dimitrij Kuhelj in Uroš Gačnik, predsednik DRI.
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