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Zadeva:  Statuti območnih združenj rdečega križa - odgovor 

 

Prejeli smo vaše obvestilo, da nekatere upravne enote pri pregledu statutov območnih združenj 

rdečega križa zahtevajo, da sekretarja opredelijo kot organ društva in ne kot funkcionarja, da 

zavračajo besedilo statuta območnega združenja, ki določa, da glavni odbor Rdečega križa 

Slovenije – zveze društev poda soglasje k imenovanju sekretarja in da zahtevajo črtanje 

določila, da se sekretarje območnih združenj imenuje za mandat štirih let, z možnostjo 

ponovnega imenovanja. V zvezi z navedenim pojasnjujemo: 

 

Ministrstvo za notranje zadeve se strinja, da je sekretar društva ni organ temveč funkcionar 

društva, vendar pa upravna enota zgolj zaradi poimenovanja funkcije sekretarja, registracije 

spremembe temeljnega akta ne more zavrniti, saj za to nima pravne podlage. V zvezi z 

določbo, ki naj bi jo vseboval statut območnega združenja, da lahko območno združenje 

sekretarja imenuje le ob soglasju glavnega odbora Rdečega križa Slovenije – zveze društev, pa 

menimo, da je pripomba upravnih enot upravičena. Društva so namreč samostojna združenja, ki 

si samostojno uredijo upravljanje, oziroma odločitve o upravljanju neposredno ali posredno 

sprejemajo članice oziroma člani društva. Navedeno pomeni, da za imenovanje sekretarja ni 

potrebno soglasje zveze društev v katero je društvo včlanjeno, oziroma je to celo v nasprotju z 

Zakonom o društvih, saj bi bilo s tem kršeno osnovno načelo društva - načelo samostojnosti. 

Dodatno poudarjamo, da takšna podlaga ni dana niti v posebnem predpisu – Zakonu o rdečem 

križu Slovenije, ki v drugem 2. členu določa, da Rdeči križ Slovenije sestavljajo lokalne 

organizacije, za njihovo ustanovitev, organizacijo in delovanje pa se uporabljajo predpisi o 

društvih. Na podlagi navedenega mora torej območno združenje, kot samostojno združenje, 

sekretarja izvoliti izmed svojih članov, če se na podlagi statuta navedena funkcija opravlja 

neprofesionalno, kadar pa se navedena funkcija, na podlagi statuta društva, opravlja 

profesionalno, pa bo društvo za opravljanje funkcije sekretarja zaposlilo osebo v skladu z 

veljavno delovno zakonodajo. V tem primeru sekretar društva ne bo imel pravic in obveznosti 

člana društva (npr. pravice glasovanja), temveč mu bodo pravice in obveznosti izhajale iz 

delovnega razmerja, sklenjenega z društvom. Na podlagi veljavne delovne zakonodaje se 

delovno razmerje lahko sklene tudi za določen čas, zato upravna enota zahteve za registracijo, 

zaradi omejitve mandata sekretarja, ne more zavrniti.  

 

Dodatno pa pojasnjujemo, da so upravne enote pri reševanju konkretnih zadev samostojne, 

zato jim ministrstvo, ki je v postopkih registracije društev pritožbeni organ, ne more in ne sme 
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dajati konkretnih navodil glede presoje posameznih temeljnih aktov. Je pa upravna enota pri 

ugotavljanju skladnosti posameznega temeljnega akta z Zakonom o društvih in pravnim redom 

Republike Slovenije, dolžna ugotoviti, ali temeljni akt ureja vse z zakonom določena področja, 

kot tudi presoditi, ali so v celotnem temeljnem aktu zagotovljena vsa osnovna načela delovanja 

društva, kot jih določa Zakon o društvih in sicer: načelo samostojnosti, nepridobitnosti, 

prostovoljnosti in javnosti delovanja.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Alenka Komljanec Mag. Bojan Trnovšek 

višja svetovalka III generalni direktor Direktorata za upravne  

 notranje zadeve, migracije in naturalizacijo 

 višji sekretar 

 

 

 

Poslati: 

Naslovniku - elektronsko 

 


