PRAVILNIK O DELU DISCIPLINSKIH ORGANOV PRI REŠEVANJU
DISCIPLINSKIH PREKRŠKOV IN SPOROV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
a) Ta pravilnik določa disciplinske organe, disciplinske ukrepe in disciplinski
postopek.
b) S pravilnikom se ureja delo disciplinske komisije na osnovi Pravilnika o
disciplinskem postopku DRI.
2.člen
DEFINICIJA DISCIPLINSKEGA PREKRŠKA IN SPORA
Disciplinske kršitve (nadalje kršitve) pomenijo kršenje določb statuta, pravilnikov ter
sklepov organov, nevestno izvrševanje sprejetih zadolţitev in funkcij v društvu,
delovanja v nasprotju s Kodeksom etike radioloških inţenirjev Slovenije.
3.člen
Kršitve določb statuta, pravilnikov, sklepov organov in kršitve Kodeksa etike
radioloških inženirjev so lažje ali hujše.
4.člen
Lažje kršitve obveznosti:
1. Neopravičen izostanek pri sestankih DRI ali njegovih organov
2. Malomarno opravljanje svojih delovnih obveznosti v organih DRI
3. Malomarno vzdrževanje opreme, ki je v lasti DRI
5.člen
Hujše kršitve obveznosti:
1. Neizpolnjevanje delovnih in drugih obveznosti, če te neposredno
vplivajo na potek delovanja DRI, tako da se delovanje DRI zaustavi
ali bistveno upočasni
2. Nezakonito razpolaganje s sredstvi DRI
3. Dejanja storjena z opravljanjem dela, ki imajo znake kaznivega
dejanja
4. Nehumano, grobo, nekulturno ali kako drugačno neetično
obnašanje do bolnikov ali njihovih svojcev, oz. neprimeren odnos
do bolnikov,svojcev, podrejenih ali sodelavcev
5. Kršitev predpisa o varstvu osebnih podatkov

6. Kršitev predpisov o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, če
je nastala nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali nevarnost večje
materialne škode
7. Zloraba položaja ali prekoračitev pooblastila, če povzroči večjo
materialno škodo
8. Sprejemanje podkupnin ali drugih ugodnostih v zvezi z delom ali
funkcijo v DRI
9. Preganjanje članov DRI zaradi izražanja njegovega mnenja v zvezi
z delom DRI (šikana)

II. DISCIPLINSKI ORGANI
6.člen
Disciplinski organi (nadalje organi) v društvu so
-disciplinska komisija
-skupščina društva
III. DISCIPLINSKA KOMISIJA
7.člen
a) disciplinsko komisijo izvoli skupščina društva in jo sestavljajo trije člani, ki
izmed sebe izvolijo predsednika. Sklepi komisije so veljavni, če zanj glasujeta
najmanj dva člana.
b) Komisija obravnava in odloča o:
 Kršitvah iz 2. člena
 Sporih med člani društva
 Sporih med člani in predsedstvom ali nadzornim odborom društva
 Sporih med predsedstvom in nadzornim odborom društva
8.člen
SKUPŠČINA DRUŠTVA
a) Skupščina društva odloča o pritoţbah zoper sklepe komisije ter v primerih, ko
teče postopek zoper člana komisije. Odločitev skupščine društva so dokončne
in jo sprejema z navadno večino prisotnih.
b) Skupščina lahko odloča tudi o pritoţbah zoper sklepe komisije ter :
 Sklep potrdi
 Razveljavi ali
 Razveljavi in naloţi komisiji ponovno odločanje

IV. DISCIPLINSKI UKREPI
9.člen
Disciplinski ukrepi (nadalje ukrepi) so:
 Opomin
 Javni opomin
 Izključitev
10.člen
NALOGE DISCIPLINSKE KOMISIJE
Disciplinska komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin.
Pri tem upošteva:
 Teţo kršitve oziroma spora
 Omogočanje normalnega dela društva
 Nevarnost in škodo, ki je bila povzročena
 Preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov
 Dosedanje obnašanje in morebitne prejšnje kršitve
11.člen
IZREK IZKLJUČITVE
a) Komisija lahko izreče postopkovno vsak ukrep. Komisija lahko praviloma izreče
izključitev, če je član prejel ţe javni opomin.
b) Komisija lahko izreče izključitev, če je član prejel ţe javni opomin, v primeru, če
gre za najhujše kršitve, ki onemogočajo normalno delo društva ali imajo
negativen odmev v javnosti, lahko izreče takojšnjo izključitev brez predhodnih
ukrepov.
c) Po izključitvi lahko član ponovno pristopi k društvu šele čez dve leti
V. DISCIPLINSKI POSTOPEK PRI REŠEVANJU SPOROV
12.člen
SPROŢITEV POSTOPKA
Komisija lahko začne postopek na pisni predlog:
 Treh članov društva
 Nadzornega odbora
 Predsedstva društva
 Operativnega odbora

13.člen
a) Skupščina društva odloča le o pritoţbah zoper sklepe komisije na podlagi
pisne pritoţbe tako tistega ki je predlagal postopek (nadalje pobudnik), kot
tistega, zoper katerega je potekal postopek (nadalje toţeni).
b) Skupščina društva tudi odloča zoper člane komisije, če so pobudo podali
našteti v 9.členu.
VI. POSTOPEK VLOŢITVE IN ODLOČANJA O POBUDI
14.člen
a) pobuda ali predlog se lahko vloţi najkasneje v 6 mesecih od nastanka
spornega dogodka, ki predstavlja prekršek.
b) Pobudnik mora opisati disciplinski prekršek in podati pobudo v kateri, pojasni
kako je prekršek nastal, osvetliti pomembne okoliščine in predlaga, kakšen
ukrep naj organ sprejme.
c) Disciplinska komisija pred odločitvijo o sklepu pokliče toţenega člana, da se
izjasni o očitanem prekršku. Komisija, ki obravnava primer, lahko ugotavlja
okoliščine prekrška, ki so pomembne za odločitev tudi s pogovori s člani
društva, ki so kakor koli povezani z kršitvijo in na druge načine.
d) Če komisija ugotovi, da ni razlogov za izrek ukrepa, ali če ni prepričan o
utemeljenosti pobude, postopek ustavi.
e) Pobudnik in toţeni član sta lahko navzoča pri vseh dejanjih, razen med
odločanjem organa.
f) Disciplinska komisija mora v roku 60 dni po prejemu pobude odločati o ukrepu,
sicer se postopek ustavi.
g) V primeru, ko komisija sprejme ukrep, o tem izda pisni sklep v roku desetih dni
po odločanju. O svoji odločitvi obvesti pobudnika, toţenega, ostalo javnost pa
le, če meni, da je to potrebno.
h) Ukrep začne veljati in se izvede, ko je o njem obveščen toţeni. Če toţenega ni
mogoče osebno obvestiti, se po 20 dneh objavi sklep v biltenu društva ali na
spletni strani društva in se s tem šteje, da je član obveščen.
i) V celotnem postopku na disciplinski komisiji je lahko prisoten tudi sindikat, ki
lahko zastopa obtoţenega
VII. VLAGANJE PRITOŢB ZOPER SPREJETE UKREPE
15.člen


Pritoţba se vloţi pisno pri predsedniku komisije v 30 dneh, ko je le to
disciplinska komisija sprejela odločitev, oziroma izdala pisni sklep.



Disciplinska komisija odloči o pritoţbi v roku 60 dni.



Skupščina društva odloči o pritoţbi v roku 12 mesecev.

VIII. DISCIPLINSKI POSTOPEK PRI REŠEVANJU SPOROV
16.člen
Za spore med člani, sporih med člani in predsedstvom društva ali nadzornim
odborom, o sporih med predsedstvom in nadzorom, ki nastanejo v zvezi z
neizpolnjevanjem pravic in obveznosti članov in delovnih enot in v zvezi z dejavnostjo
društva je pristojna skupščina ali disciplinska komisija.
IX. KONČNA DOLOČBA
17.člen
Ta pravilnik je sprejelo predsedstvo DRI na svoji seji 23.11.2004.

