PRAVILNIK O DELOVANJU SEKCIJ V OKVIRU DRUŠTVA
RADIOLOŠKIH INŽINERJEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Društvo radioloških inženirjev ureja delovanje strokovnih sekcij znotraj
Društva radioloških inženirjev, na podlagi 38., 39. in 40. člena Statuta Društva radioloških
inženirjev Slovenije.
2. člen
Za razvoj in usklajevanje posameznih strokovnih področij, se člani društva združujejo v
strokovne sekcije.
Sekcija se lahko ustanovi, če poda zahtevo najmanj sedem članov društva, s predloženim
programom dela.
Ustanavljanje ali prenehanje delovanja strokovne sekcije potrdi predsedstvo društva.
Za svoje delo so odgovorne predsedstvu.
Sekcija lahko ima svoj znak in pečat, vendar ga lahko uporablja izključno le za obveščanje
članov o delovanju sekcije.
Izdajanje strokovnih potrdil, blagajniških prejemkov in naročilnic je v pristojnosti
predsednika in blagajnika Društva.
Za svoje delo so sekcije odgovorne predsedstvu Društva.
Strokovni sekcija preneha delovanje po sklepu predsedstva, če ta ugotovi, da sekcija ne
opravlja svojih nalog 2 leti.
Sekcije niso pravne osebe.
Vsaka sekcija vodi evidenco članov, člani pristopijo s podpisano pristopno izjavo.
Člani sekcije lahko izstopijo s podpisano izstopno izjavo.

II.

NALOGE STROKOVNE SEKCIJE
3. člen

Naloge Strokovne sekcije, so:
preučuje strokovna vprašanja svojega področja;
organizira strokovna predavanja, posvetovanja, seminarje ter strokovna izpopolnjevanja za
področje za katero je ustanovljena;
pripravlja in poda predloge za enotno metodologijo in strokovnost postopkov s področja
strokovne sekcije;
obravnava širša strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke;
skrbi za objavljanje strokovnih člankov in obvestil na spletni strani DRI.
o svojem delu redno vsaj enkrat letno poroča skupščini in predsedstvu društva in izdela
program dela za naslednje leto. Programi sekcij se uskladijo na sestankih predsedstva DRI.
predsedniki strokovnih sekcij so vabljeni na seje predsedstva društva

III.

UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH
4. člen

Strokovnih predavanj, posvetovanj, seminarjev ter strokovnih izpopolnjevanj za področje za
katero je sekcija ustanovljena, se lahko udeleži vsak član DRI. Prednost imajo člani znotraj
posamezne sekcije, s podpisano pristopno izjavo.
Strokovnih srečanj se lahko udeležijo tudi ne člani sekcije, če tako predhodno odloči vodstvo
sekcije, do zapolnitve kapacitet.
Strokovnih srečanj se lahko udeležijo tudi ne člani DRI, vendar plačajo stroške potrdila po
postavki DRI.

IV.

VODSTVO SEKCIJE
5. člen

Strokovno sekcijo vodijo predsednik, namestnik in trije člani, ki jih na seji izvolijo člani
sekcije.
Predsednik ali njegov namestnik, skrbita za objavo strokovnih člankov na internetu in biltenu,
ter za objavo obvestil na internetu.
Sejo sekcije lahko skliče predsednik, njegov namestnik ali če to zahteva 1/3 članov sekcije.
Če odbor sekcije v roku enega meseca ne skliče zbora strokovne sekcije, ga skliče pobudnik
sam, ki mora predložiti ustrezne materiale.

V.

FINANCIRANJE SEKCIJE
6. člen

Financiranje strokovne sekcije se ureja s finančnim načrtom na podlagi letnega programa
dela.
Finančno poslovanje poteka preko računa Društva radioloških inžinerjev, in sicer ima vsaka
sekcija svoj sklic. Sredstva nakazana na sklic sekcij izdaja blagajnik društva na podlagi
računov, oziroma naročilnice in tudi podaja finančna poročila o financiranju sekcij.
Če sekcije potrebujejo finančna sredstva za delovanje, jih lahko pridobivajo na podlagi
donacij in ali kotizacij, ter ob večjih projektih tudi od DRI. Sekcija mora ob večjih projekti
podati plan in okvirni predračun, ki ga potrdi predsedstvo DRI.

VI.

KONČNE DOLOČBE
7. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga na svoji redni seji potrdi predsedstvo DRI.

