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Besedilo Pravilnika o članstvu posameznikov
Predsedstvo Društva radioloških inženirjev Slovenije je na podlagi 9. člena Statuta DRI na
seji, dne 22. 10. 2013 sprejelo

PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV
1.člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja članstvo posameznikov (v nadaljevanju: članov) v Društvu radioloških
inženirjev Slovenije (DRI), centralno evidenco članov, način določanja višine članarine.
Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nevtralna in se nanaša na
pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v
množini in obratno.
2.člen
(članstvo)
Član dokazuje pripadnost DRI z plačano članarino za tekoče leto. Članarina se odteguje
mesečno od osebnega dohodka (OD).
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Član poravna članarino
praviloma do skupščine za tekoče leto oz. tekoče po obrokih vsak mesec.
Društvo radioloških inženirjev Slovenije je strokovno združenje, v katero se prostovoljno
združujejo višji rentgenski tehniki, višji radiološki tehniki, radiološki inženirji in diplomirani
radiološki inženirji, diplomirani inženirji radiološke tehnologije in magistri inženirji radiološke
tehnologije (v nadaljevanju: radiološki inženirji) na območju Republike Slovenije.

3.člen
(višina članarine)
Višino članarine predlaga predsedstvo skupščini, ki lahko dani predlog sprejme oz. predlaga
novega.
Skupščina potrdi višino članarine za tekoče leto.
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4.člen
(pravice članov)
Pravice članov društva so:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva
ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem,
 da o delu društva seznanijo organizacije, v katerih so zaposleni,
 da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

5.člen
(dolžnosti članov)
Dolžnosti članov so:
 da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog
društva,
 da redno plačujejo č1anarino,
 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 da se udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira društvo,
 da varujejo ugled društva.

6.člen
(izstop in izključitev člana)
V primeru, da član poda odstopno izjavo ali preneha plačevati mesečno članarino ali ko
članarine ni poravnal za tekoče leto mu z dnem odstopne izjave ali z dnem neplačila
mesečne/letne članarine, propadejo vse pravice navedene v 4. členu tega pravilnika, hkrati
se člana izključi iz DRI.
Pri tem mu propadejo tudi vse pravice z naslova znižanih kotizacij pri izobraževanju v
organizaciji DRI.

7.člen
(pravica do znižane kotizacije)
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V primeru, ko član izstopi iz društva (določila 6. točke tega pravilnika), mu ne veljajo pravice
z naslova znižanje kotizacije od dneva ponovnega vpisa do izteka 365 dni (1 leto). Po
preteku tega časa in plačani članarini se mu vse pravice ponovno priznajo.
8. člen
(posebna določila)
6. člen ne velja v primeru prve včlanitve v društvo.
Član poravna članarino preko obrazca, (stran DRI), ki ga predloži finančno računovodski
službi v organizaciji, ki mu izplačuje OD.
9.člen
(centralna evidenca članstva)
Podatki člana se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki jo vodita blagajnik in tajnik DRI.

10.člen
(Odbor za članstvo)
Uresničevanje določil tega pravilnika spremlja Disciplinska komisijaDRI.
11. člen
Pravilniko članstvu posameznikov ter potrebne obrazce za prijavo, se objavi na spletni strani
DRI.

12.člen
(prehodne in končne določbe)
V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ni
podpisal v letu 2013, jo podpiše ob naslednjem vplačilu članarine.
Pravilnik se po potrebi uskladi z določili v statutu DRI.
Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi na spletu DRI in sprejetju predsedstva, uporabljati se
začne s članarino za leto 2014.
Društvo radioloških inženirjev Slovenije
Uroš Gačnik,
predsednik
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