Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93,
79/10), določil Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/06,91/08-Odl. US, 95/08-Skl. US, 58/09)) in prvega odstavka 25. člena Statuta
Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj z dne 25. aprila 2006, spremenjenega dne 3. aprila 2007, je
generalna skupščina Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj na svoji seji 5.6.2012 sprejela
spremembe in dopolnitve Statuta Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj, tako da se v čistopisu
glasi

STATUT RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE – ZVEZE ZDRUŽENJ
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

Status RKS
1. člen

(1)

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj je samostojna, humanitarna in prostovoljna organizacija
nacionalnega pomena, ki deluje v javnem interesu po načelu enotnosti na območju Republike
Slovenije.
(2) Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj je sestavni del ali komponenta Mednarodnega gibanja
Rdečega križa in Rdečega polmeseca (v nadaljevanju: Gibanje) ter član Mednarodne federacije
društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.
(3) Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj ima kot edino priznano nacionalno društvo v Republiki
Sloveniji v skladu z ženevskimi konvencijami, sprejetimi leta 1949, status prvega pomočnika
javnim oblastem v humanitarnih zadevah. V odnosu do javnih oblasti Republike Slovenije Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj ohranja svojo avtonomijo, ki mu venomer dopušča delovanje v
skladu z temeljnimi načeli Gibanja. Javne oblasti Republike Slovenije bodo v vseh primerih
spoštovale privrženost Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj temeljnim načelom Gibanja.
(4) Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj je pravna oseba zasebnega prava.

Ime in sedež RKS
2. člen
(1) Ime: Rdeči Križ Slovenije – Zveza združenj.
(2) Kratica: RKS.
(3) Sedež: Ljubljana.
(4) Naslov sedeža: Mirje 19, 1000 Ljubljana.

Znak, pečat in drugi simboli RKS
3. člen
(1) Znak RKS je rdeč križ s štirimi enakimi kraki na belem polju (v nadaljevanju: znak rdečega križa).
Znak rdečega križa se sme uporabljati samo na način, kot je določen z ženevskimi konvencijami
iz leta 1949, dopolnilnimi protokoli k ženevskim konvencijam, s pravnim redom Republike
Slovenije, Pravili o uporabi znaka za nacionalna društva iz leta 1991 in Pravilnikom RKS o uporabi
znaka RK.
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(2) RKS posluje s pečatom, ki je okrogle oblike premera 3 centimetre, v katerem je besedilo Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj, sedež RKS in naslov sedeža RKS. V sredini pečata je znak
rdečega križa.

II.

NAMEN IN CILJI DELOVANJA RKS
4. člen

(1) RKS pomaga oblastem pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi
ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi
izrednimi stanji ter opravlja druge naloge določene z Zakonom o Rdečem križu Slovenije in s tem
statutom. RKS pri svojem delovanju deluje popolnoma nepristransko, ne glede na nacionalnost,
raso, spol, vero, jezik, razred ali etnično pripadnost.
(2) RKS opravlja pretežni del dejavnosti na področju:
- pomoči ranljivim posameznikom in družbenim skupinam,
- varovanja zdravja,
- socialnega varstva,
- izvaja usposabljanje za prvo pomoč, pri negi in zdravljenju poškodovanih ob naravnih in
drugih nesrečah ter obveznostih, ki izhajajo iz ženevskih konvencij in dopolnilnih protokolov,
- izobraževanja na področju humanitarnega prava in človekovih pravic.

(3) RKS kot edino nacionalno društvo, priznano v Sloveniji, deluje v skladu z ženevskimi
konvencijami iz leta 1949 in dopolnilnimi protokoli k ženevskim konvencijam, s statutom in z
resolucijami Gibanja, s pravnim redom Republike Slovenije, s strategijami delovanja na
nacionalnem nivoju Republike Slovenije ter v skladu s tem statutom.
(4) RKS deluje v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in v skladu z naslednjimi
temeljnimi načeli Gibanja:
1. HUMANOST
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, rojeno iz želje, da bi brez
razlikovanja pomagalo ranjencem na bojišču, si v mednarodnem in nacionalnem okviru
prizadeva preprečevati in lajšati človeško trpljenje, kjerkoli naleti nanj. Varovati želi življenje
in zdravje in zagotavljati spoštovanje človeškega bitja. Spodbuja medsebojno razumevanje,
prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med vsemi narodi.
2. NEPRISTRANSKOST
Gibanje ne razlikuje ljudi po narodnosti, rasi, verskem prepričanju, družbenem razredu ali
političnem mnenju. Prizadeva si, da bi blažilo trpljenje posameznikov, pri čemer ga vodijo
samo potrebe kakorkoli prizadetih ljudi, med katerimi daje prednost najnujnejšim primerom
nesreče.
3. NEVTRALNOST
Da bi ohranilo zaupanje vseh, se Gibanje nikoli ne sme postaviti na nobeno od sovražnih si
strani niti zaplesti v politična, rasna, verska ali ideološka nasprotja.
4. NEODVISNOST
Gibanje je neodvisno. Nacionalna društva, ki sicer pomagajo človekoljubnim službam svojih
vlad vselej v skladu z zakoni svojih držav, morajo vedno ohraniti tudi svojo samostojnost,
tako da lahko v vsakem trenutku ukrepajo po načelih Gibanja.
5. PROSTOVOLJNOST
Gibanje je prostovoljno združenje za pomoč in solidarnost, ki ga ne žene želja po dobičku.
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6. ENOTNOST
V vsaki državi je lahko le en sam Rdeči križ ali Rdeči polmesec, ki pa mora biti odprt za vse.
Njegova človekoljubna dejavnost mora obsegati celotno državno ozemlje.
7. UNIVERZALNOST
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, v katerem imajo vsa društva enak
status, enake odgovornosti in dolžnosti in si vzajemno pomagajo, je razširjeno po vsem
svetu.

III.

NALOGE RKS

Naloge RKS
5. člen
RKS uresničuje svoje namene in cilje z opravljanjem zlasti naslednjih nalog:
1. sodeluje s pristojnimi državnimi organi ter drugimi organi in organizacijami v pripravah za
izvajanje zdravstvene in socialne pomoči ljudem v primeru oboroženih spopadov, aktivno sodeluje
pri prvi pomoči, pri negi in zdravljenju ranjencev ter bolnikov, pri izvajanju socialne pomoči in
drugih obveznostih, ki izhajajo iz ženevskih konvencij iz leta 1949 in dopolnilnih protokolov k
ženevskim konvencijam;
2. organizira hrambo in razporeja pomoč, ki jo dobi od ostalih komponent Gibanja, drugih organizacij
ter posameznih darovalcev, ter organizira zbiranje vladne in civilne solidarnostne pomoči v
Republiki Sloveniji in jo ob mednarodni pomoči pošilja v tujino;
3. sodeluje pri izvajanju zdravstvene in socialne pomoči ljudem ob naravnih nesrečah, epidemijah in
drugih večjih nesrečah ter v ta namen organizira solidarnostne akcije in skrbi za razdeljevanje
pomoči;
4. sodeluje s pristojnimi državnimi organi ter drugimi organi in organizacijami v aktivnostih za
varovanje zdravja, za zdrav način življenja in varstvo naravnega okolja, krepitev gibanja za zdravo
življenje;
5. pomaga pri zagotavljanju pogojev za obnovo družinskih stikov in vezi;
6. sodeluje s pristojnimi državnimi organi ter drugimi organi in organizacijami pri uresničevanju
socialne politike ter organizira in daje pomoč socialno ogroženim posameznikom in skupinam;
7. sodeluje in izvaja naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči;
8. nagovarja in motivira ljudi za dajanje krvi, delov človeškega telesa ter daje pobude za nadaljnji
razvoj in napredek krvodajalstva;
9. organizira in izvaja preventivno zdravstveno dejavnost in nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja
ter letovanje otrok;
10. ustvarja pogoje za letovanje otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, ki izvaja kot
glavno dejavnost preventivno zdravstveno dejavnost ter dejavnost nadaljnjega bolnišničnega
zdravljenja in letovanja otrok, in hkrati nastanitveno dejavnost in pomožne dejavnosti, ki
omogočajo izvajanje glavnih dejavnosti, kakor tudi letovanja po socialnih in posebnih programih
psihosocialne terapije za posebej ogrožene skupine in posameznike;
11. sodeluje s pristojnimi državnimi organi ter drugimi organi in organizacijami za spoštovanje
mednarodnega humanitarnega prava in zaščito znaka rdečega križa, rdečega polmeseca, rdečega
leva in sonca ter rdečega kristala;
12. seznanja javnost z mednarodnim humanitarnim pravom ter širi in uresničuje načela svetovnega
humanitarnega gibanja ter aktivira svoje člane v prizadevanjih za uresničevanje mednarodne
solidarnosti, za prijateljstvo med narodi in za mir v svetu;
13. sodeluje pri vzgojno-izobraževalni dejavnosti otrok in mladine za uveljavljanje temeljnih načel
Gibanja ter organizira in skrbi za njihovo vključevanje v Rdeči križ Slovenije in njegove dejavnosti;
14. namenja posebno skrb mladim, predvsem v smislu spoštovanja temeljnih načel Gibanja, skrbi za
angažiranost in organiziranost mladih v okviru RKS ter s tem skrbi tudi za kontinuiteto delovanja
RKS v Republiki Sloveniji;
15. izdaja informativne in druge publikacije s področja svojega delovanja in publikacije, ki so splošno
koristne za širšo javnost;
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16. vzgaja in ozavešča prebivalstvo za zdravo življenje, humanost in spoštovanje človekovih pravic;
17. zagotavlja enotne kriterije za organiziranost, vrednotenje dela in pravočasno izvajanje skupnih
nalog.

Naloge, ki jih RKS opravlja kot javno pooblastilo
6. člen
(1) RKS opravlja naslednje naloge kot javno pooblastilo v skladu z Zakonom o Rdečem križu
Slovenije:
1. naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami oboroženih
spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah;
2. organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo ženevske konvencije iz
leta 1949;
3. organizira tečaje in izpite iz prve pomoči;
4. organizira in usposablja enote za prvo pomoč;
5. izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije;
6. opravlja postopke vpisa kandidatov za darovanje organov in tkiv za Slovenija transplant;
7. izvaja ukrepe zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih
spopadih;
8. izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih
ljudi ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi.
(2) O vseh dejstvih iz prejšnjega odstavka izdaja RKS listine in potrdila, ki so enotna na območju
Republike Slovenije.
(3) Obliko in vsebino listin in potrdil iz prejšnjega odstavka določi glavni odbor s posebnim aktom.

Način izvajanja nalog RKS

7. člen
(1) RKS na območju Republike Slovenije izvaja naloge preko svojih organov in svoje strokovne
službe, območnih združenj Rdečega križa Slovenije (v nadaljevanju: območno združenje ali OZ
RKS), njihovih organov in strokovnih služb ter preko posameznikov – članov Rdečega križa
Slovenije in prostovoljcev. Glede izvajanja javnih pooblastil mora RKS s posameznimi območnimi
združenji skleniti pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.
(2) RKS pri svojem delovanju sodeluje tudi z drugimi osebami, organi in organizacijami doma in v
tujini, ki so dolžne ali ki lahko pomagajo pri uresničevanju namenov in ciljev RKS ter pri
izpolnjevanju njegovih nalog.
(3) Pogodbe, ki jih sklepa RKS, vključno s pogodbami, ki jih sklene v zvezi z nalogami, ki jih izvaja
kot javno pooblastilo, morajo biti sklenjene v pisni obliki in ne smejo na noben način obvezovati
RKS, da deluje v nasprotju z načeli mednarodnega humanitarnega prava in s temeljnimi načeli
Gibanja.
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IV.

ČLANI RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

Članstvo
8. člen
Član Rdečega križa Slovenije je lahko vsak ne glede na raso, spol, versko prepričanje, jezik in
narodnost, družbeni razred ali politično mnenje (v nadaljevanju: član Rdečega križa Slovenije). Člani
območnih združenj RKS so tudi člani Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj.

Oblike članstva
9. člen
(1) Člani Rdečega križa Slovenije so lahko:
- podporni člani;
- aktivni člani;
- častni člani;
- pokrovitelji.
(2) Podporni član Rdečega križa Slovenije je oseba, ki plačuje letno članarino.
(3) Aktivni član Rdečega križa Slovenije je oseba, ki sodeluje pri izvajanju nalog RKS.
(4) Častni član Rdečega križa Slovenije je aktivni član ali druga oseba, ki jo na predlog glavnega
odbora za častnega člana imenuje zbor članov RKS zaradi izjemnih zaslug Rdečemu križu
Slovenije.
(5) Pokrovitelj Rdečega križa Slovenije je aktivni član ali druga oseba, v obeh primerih javna oseba,
ki stalno podpira Rdeči križ Slovenije in katero za pokrovitelja z njenim predhodnim pisnim
soglasjem imenuje glavni odbor.
(6) Podporni in aktivni člani Rdečega križa Slovenije so registrirani in organizirani v organizacijskih
enotah OZ RKS.
(7) RKS vodi enotno zbirko podatkov o članstvu v Rdečem križu Slovenije, v katero se evidentirajo
vsi člani Rdečega križa Slovenije ne glede na obliko članstva (v nadaljevanju: evidenca članstva
RKS).

Včlanitev
10. člen
(1) Oseba postane podporni član Rdečega križa Slovenije, ko območnemu združenju RKS predloži
podpisano pristopno izjavo in plača članarino.
(2) Oseba postane aktivni član Rdečega križa Slovenije, ko območnemu združenju RKS predloži
podpisano pristopno izjavo.
(3) Podporni, aktivni in častni član Rdečega križa Slovenije ter pokrovitelj Rdečega križa Slovenije
prejme člansko izkaznico.
(4) Pristopna izjava, članska izkaznica in članarina so enotne na območju Republike Slovenije.
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(5) Obliko in vsebino pristopne izjave in članske izkaznice iz prejšnjega odstavka določi glavni odbor
s posebnim aktom.
(6) Članarino določi zbor članov RKS na predlog glavnega odbora.

Pravice in dolžnosti članov
11. člen
(1) Člani Rdečega križa Slovenije imajo naslednje pravice:
- pravico, da volijo in so izvoljeni v organe RKS in RKS – OZ:
- pravico sodelovati na sejah organov območnih združenj, v katerem so organizirani;
- pravico podajati predloge in postavljati vprašanja organom območnih združenj, v katerem so
organizirani;
- druge pravice v skladu s tem statutom in statutom območnih združenj, v katerem so
organizirani.
(2) Člani Rdečega križa Slovenije imajo naslednje obveznosti:
- uresničevati in širiti načela mednarodnega humanitarnega prava in temeljna načela Gibanja;
- aktivno sodelovati pri delu RKS in območnih združenj, v katerem so organizirani;
- spodbujati delo RKS in območnih združenj,v katerem so organizirani;
- spoštovati ta statut in statut območnih združenj, v katerem so organizirani.
(3) Območno združenje ne sme v statutu določiti manjših pravic in obveznosti članov Rdečega križa
Slovenije, kot določa ta statut.

Prenehanje članstva
12. člen

(1) Osebi preneha članstvo v Rdečem križu Slovenije:
- z izstopom – ko aktivni ali podporni član predloži podpisano pisno odstopno izjavo sekretarju
območnega združenja, v katerem je organiziran; oziroma ko častni član ali pokrovitelj predloži
glavnemu odboru podpisano pisno prošnjo za izbris iz evidence članstva RKS;
- z izključitvijo – na podlagi dokončnega sklepa častnega razsodišča RKS ali dokončnega sklepa
glavnega odbora ali dokončnega sklepa območnega odbora;
- s prenehanjem delovanja RKS.
(2) Član Rdečega križa Slovenije je lahko izključen, če huje krši določila tega statuta ali statuta
območnega združenja, v katerem je organiziran, to je v primeru kršitev načel mednarodnega
humanitarnega prava ali temeljnih načel Gibanja ali kršitev, ki so povzročile ali bi lahko povzročile
večjo materialno ali moralno škodo RKS.

V.

ORGANIZIRANOST RKS - OBMOČNA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

Območno združenje
13. člen
(1) RKS je zveza društev, katere člani so območna združenja Rdečega križa Slovenije, ki so kot
njegove lokalne organizacije sestavni del RKS.
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(2) Člani RKS so območna združenja, ki so se organizirala na določenih teritorialno zaokroženih
območjih, opredeljenih po konstituiranju Rdečega križa Slovenije, in ki so se registrirala v skladu
s prvim odstavkom 35. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije.

Včlanitev v RKS
14. člen
(1) Član RKS lahko postane društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je vpisano v register društev (odločba pristojne upravne enote);
- da je njegov zbor članov sprejel sklep o vključitvi v RKS;
- da je njegov zbor članov sprejel sklep, da sprejema ta statut;
- da je njegov statut usklajen s tem statutom (mnenje glavnega odbora);
- da je njegov statut usklajen z Zakonom o društvih (potrdilo pristojne upravne enote).
(2) O sprejemu novega člana v RKS odloča zbor članov RKS na predlog glavnega odbora. Društvo
postane član RKS, ko ga v članstvo sprejme zbor članov RKS in ko glavnemu odboru predloži
podpisano izjavo o spoštovanju tega statuta, katere vsebino določi glavni odbor.

Prenehanje članstva v RKS
15. člen
(1) Članstvo območnega združenja v RKS preneha:
- s prenehanjem delovanja območnega združenja – z izbrisom iz registra društev;
- z izstopom območnega združenja iz RKS – ko je glavnemu odboru predložen sklep zbora
članov o izstopu;
- z izključitvijo območnega združenja iz RKS – na podlagi dokončnega sklepa častnega
razsodišča oziroma dokončnega sklepa zbora članov RKS.
(2) Območno združenje RKS je lahko izključeno, če huje krši določila tega ali svojega statuta, to je v
primeru:
- kršitev načel mednarodnega humanitarnega prava ali temeljnih načel Gibanja;
- neusklajenosti statuta OZ RKS s tem statutom;
- nespoštovanja aktov ali sklepov organov RKS;
- neizvajanja programov, projektov in nalog nacionalnega pomena za RKS in drugih skupnih
nalog RKS;
- opustitve vodenja zbirk podatkov v skladu z veljavno zakonodajo;
- kršitev, ki so povzročile ali bi lahko povzročile večjo materialno ali moralno škodo RKS.
16. člen
(1) S ciljem ohraniti delovanje OZ RKS in s ciljem ohraniti delovanje RKS po teritorialnem principu,
mora predsednik območnega združenja RKS pisno obvestiti glavni odbor o nameri prenehanja
delovanja območnega združenja po volji njegovih članov in o nameri izstopa območnega
združenja RKS iz RKS. Obvestilo mora biti obrazloženo, z navedbo razlogov za prenehanje
delovanja OZ RKS oziroma razlogov za izstop območnega združenja RKS iz RKS.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka zbor članov ne sme odločati o prenehanju delovanja
območnega združenja RKS po volji njegovih članov in o izstopu območnega združenja RKS iz RKS
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preden ne prejme pisnega mnenja glavnega odbora, ki ga mora ta posredovati predsedniku
območnega združenja RKS takoj po prvi naslednji seji glavnega odbora.
(3) Šteje se, da območno združenje RKS preneha po volji članov tudi v primeru spojitve z drugim
društvom območnega združenja RKS, pripojitve k drugemu društvu in s stečajem nad območnim
združenjem RKS, če ga predlagajo člani območnega združenja RKS.
(4) V primeru začetka stečajnega postopka nad območnim združenjem RKS, ki ga ne predlagajo
njegovi člani, likvidacijskega postopka območnega združenja RKS, postopka sodne prepovedi
delovanja območnega združenja RKS in postopka za prekršek zoper območno združenje RKS, je
dolžan predsednik tega območnega združenja RKS o tem takoj pisno obvestiti glavni odbor.

Ime območnega združenja
17. člen
(1) Ime območnega združenja mora biti sestavljeno iz besedne zveze “Rdeči križ Slovenije –
območno združenje« in sedeža območnega združenja ali, namesto sedeža območnega združenja,
imena območja, ki ga območno združenje pokriva, ter ne sme vsebovati drugih sestavin.
(2) Kratica območnega združenja mora biti sestavljena iz besede “RKS - OZ” in sedeža območnega
združenja ter ne sme vsebovati drugih sestavin.
(3) Po prenehanju članstva v RKS območno združenje ne sme več uporabljati imena, v katerem je
besedna zveza “Rdeči križ”. Prepoved pravice uporabe imena, v katerem je besedna zveza “Rdeči
križ”, se lahko objavi v javnih glasilih.

Simboli območnega združenja
18. člen
(1) Območno združenje sme uporabljati znak rdeči križ samo na način kot je določeno v tem statutu.
Po prenehanju članstva v RKS območno združenje ne sme več uporabljati znaka rdeči križ.
Prepoved pravice uporabe znaka rdeči križ se lahko objavi v javnih glasilih.
(2) Območno združenje posluje s pečatom, ki je okrogle oblike premera 3 centimetre, v katerem je
njegovo ime, sedež in naslov sedeža ter v sredini znak rdečega križa.

Delovanje območnega združenja
19. člen
Območno združenje mora delovati v skladu z nameni in cilji delovanja RKS, na način kot to sicer velja
za RKS.

Organiziranost delovanja območnega združenja
20. člen
(1) Organizacijske enote območnega združenja RKS so občinske, krajevne in četrtne organizacije, ki
nimajo statusa pravnih oseb. Delujejo na podlagi poslovnika, ki ga sprejme pristojno območno
združenje RKS.
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(2) Območna združenja zaradi oblikovanja skupnih stališč ali predlogov sodelujejo v okviru regije, ki
niso organizacijske enote RKS, temveč oblika dela območnih združenj in RKS. Seznam regij in
območnih združenj, ki sodijo v posamezno regijo, sprejme glavni odbor, ki mora ob vsaki
spremembi, seznam uskladiti z dejanskim stanjem.
(3) Območna združenja lahko zaradi oblikovanja skupnih stališč ali predlogov sodelujejo v okviru
pokrajine, ki niso organizacijske enote RKS, temveč oblika dela območnih združenj in RKS.
Seznam pokrajin in območnih združenj, ki sodijo v posamezno pokrajino, sprejme glavni odbor, ki
mora ob vsaki spremembi, seznam uskladiti z dejanskim stanjem.
(4) S statutom OZ RKS mora biti zagotovljena takšna notranja organiziranost, da lahko območno
združenje RKS učinkovito izvaja naloge RKS na svojem območju.

Organi območnega združenja
21. člen
(1) Območno združenje ima za uresničevanje nalog RKS lahko naslednje organe:
- zbor članov,
- območni odbor,
- nadzorni odbor območnega združenja RKS,
- častno razsodišče območnega združenja RKS,

(2) Za volitve in razrešitve članov organov območnega združenja RKS se smiselno uporabljajo
določbe tega statuta, ki veljajo za člane organov RKS.
(3) Pristojnosti in odgovornosti organov območnega združenja RKS morajo biti na nivoju območnega
združenja RKS smiselno enake pristojnostim in odgovornostim organov RKS.
(4) V statutu območnega združenja RKS ne sme biti določena manjša večina za sklepčnost organa
območnega združenja RKS in za veljavnost njegovih sklepov, kot je določena s tem statutom za
organe RKS.

Predsednik, podpredsednik, sekretar in strokovna služba območnega združenja
22. člen
(1) Območno združenje ima lahko najmanj predsednika, podpredsednika in sekretarja, katerih
pristojnosti in odgovornosti morajo biti na nivoju območnega združenja RKS smiselno enake
pristojnostim in odgovornostim predsednika RKS, podpredsednika RKS in generalnega sekretarja.
Predsednik območnega združenja je lahko večkrat ponovno izvoljen, če po oceni območnega
odbora svoje delo zelo dobro opravlja.
(2) Območno združenje ima lahko strokovno službo, ki opravlja strokovne, organizacijske,
administrativne in tehnične naloge, potrebne za izvajanje programov, projektov in nalog
območnega združenja RKS, programov, projektov in nalog nacionalnega pomena za RKS in
drugih skupnih nalog RKS, za delovanje organov območnega združenja RKS ter ki hkrati skrbi za
izvajanje nalog, ki jih območno združenje opravlja kot javno pooblastilo, in za vodenje zbirk
podatkov v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.
(3) Strokovne službe območnega združenja sodelujejo med seboj in s strokovno službo RKS preko
kolegija sekretarjev, ki se praviloma sestaja najmanj štirikrat letno. Kolegij sekretarjev vodi in
usmerja generalni sekretar.
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Pravice in obveznosti območnih združenj
23. člen
RKS usmerja in usklajuje delo območnih združenj ter jim nudi strokovno pomoč pri izvajanju nalog, ki
jih izvajajo kot javno pooblastilo, programov, projektov in nalog nacionalnega pomena za RKS in
drugih skupnih nalog RKS.

24. člen
Območno združenje ima kot član RKS naslednje pravice:
1. da preko svojih zastopnikov sodelujejo pri delu in odločanju organov RKS;
2. da preko svojih zastopnikov voli in razrešuje člane organov RKS;
3. da daje pobude in sodeluje pri pripravi, sprejemanju in uresničevanju programov, projektov in
nalog nacionalnega pomena za RKS in drugih skupnih nalog RKS;
4. da predstavi RKS problematiko svojega delovanja in daje predloge za njeno reševanje;
5. da zahteva od RKS mnenja, stališča, pojasnila ter pomoč glede posameznih vprašanjih s področja
dejavnosti RKS;
6. da v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije prejme od RKS finančna sredstva za izvajanje
javnih pooblastil in druga finančna sredstva v skladu z letnim finančnim načrtom RKS;
7. da predlaga organom RKS izvrševanje določenih programov, projektov, nalog in izvajanje akcij, ki
so v skladu s smernicami zbora članov, s tem statutom in z letnim programom dela RKS;
8. da je seznanjen z delom organov RKS, tako da mu RKS redno posreduje zapisnike sej zbora
članov RKS, glavnega odbora in nadzornega odbora;
9. da vlaga pobude zoper sklepe glavnega odbora in nadzornega odbora ter pritožbe zoper sklepe
častnega razsodišča.
25. člen
Območno združenje ima kot član RKS naslednje dolžnosti:
1. da ima statut usklajen s tem statutom;
2. da spoštuje ta statut, druge splošne akte RKS, smernice zbora članov RKS ter sklepe organov
RKS;
3. da deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in z vsemi odločitvami, sprejetimi na
statutarnih sejah Gibanja;
4. da s svojim delom aktivno prispeva k uresničevanju namenov in ciljev ter k izvajanju nalog RKS;
5. da pravočasno izvaja lastni program dela, naloge, ki jih v skladu z Zakonom o Rdečem križu
Slovenije izvaja kot javno pooblastilo, programe, projekte in naloge nacionalnega pomena za RKS
in druge skupne naloge RKS;
6. da tekoče vodi zbirke podatkov v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije;
7. da redno izpolnjuje finančne in druge dogovorjene obveznosti do RKS;
8. da se udeležuje sestankov, izobraževanj in drugih aktivnosti, ki jih zaradi učinkovitega
izpolnjevanja namena, ciljev in nalog RKS organizira RKS;
9. da daje RKS informacije, ki so potrebne za opravljanje programov, projektov in nalog
nacionalnega pomena za RKS in drugih skupnih nalog RKS;
10. da seznanja RKS s svojim delom, tako da mu redno posreduje letna poročila o delu, letni program
dela in ostala poročila, ki so vezana na razdeljevanje sredstev.

26. člen
Glavni odbor ima do območnega združenja kot člana RKS naslednje pristojnosti:
1. določa smernice in usklajuje delovanje območnega združenja RKS na področju javnih pooblastil;
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2. ga opozarja ob ugotovljenih nepravilnostih ter mu pomaga pri odpravljanju vzrokov zanje;
3. določa izhodišča za delitev finančnih sredstev v skladu z letnim programom dela RKS;
4. sprejema letni program za izvajanje javnih pooblastil v območnem združenju in z letno pogodbo
ureja pogoje, obseg in vsebino v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije;
5. daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, ustanove, zavoda ali invalidskega podjetja;
6. daje soglasje h kandidaturi za izbranega sekretarja in predsednika območnega združenja RKS;
7. druge pristojnosti v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na njegovi
podlagi, ter v skladu s sklepi zbora članov RKS ali s sklepi glavnega odbora.

27. člen
(1) Zaradi enotnosti delovanja RKS, uresničevanja namenov in ciljev ter opravljanja nalog RKS, je
območno združenje RKS dolžno pred sprejemom statuta oziroma pred odločitvijo o spremembah
ali dopolnitvah svojega statuta pridobiti mnenje glavnega odbora, da je predlog statuta
območnega združenja usklajen s tem statutom. V nasprotnem primeru glavni odbor poda zahtevo
za uskladitev predloga statuta območnega združenja RKS in določi območnemu združenju RKS
rok za predložitev usklajenega predloga statuta. Če območno združenje ne uskladi svojega
statuta v roku, lahko glavni odbor poda predlog za začetek disciplinskega postopka proti
območnemu združenju RKS.
(2) Glavni odbor lahko poda priporočila na besedilo predloga predloženega statuta območnega
združenja RKS. Če območno združenje meni, da priporočila niso utemeljena, mora o tem s pisno
obrazloženo vlogo obvestiti glavni odbor.

VI.

ORGANI RKS

Organi RKS
28. člen
(1) Organi RKS so:
- zbor članov RKS,
- glavni odbor
- nadzorni odbor,
- statutarna komisija,
- častno razsodišče,
- arbitraža.
(2) Organ RKS lahko za svoje delovanje sprejme poslovnik o delu.

Komisije in delovna telesa
29. člen
(1) Zbor članov RKS in glavni odbor lahko za pripravo stališč, mnenj, predlogov ali za izvajanje
posameznih nalog z delovnega področja RKS imenujeta stalne ali občasne komisije ali delovna
telesa, ki so za svoje delo odgovorni organu RKS, ki jih je imenoval.
(2) V aktu o imenovanju komisije ali delovnega telesa se določi člane, čas za katerega so
imenovani in njihove naloge.
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(3) Člani komisij ali delovnih teles so lahko člani Rdečega križa Slovenije, delavci strokovne službe
RKS, sekretarji območnih združenj RKS, delavci strokovnih služb območnih združenj RKS ali
zunanji sodelavci.
(4) Komisije in delovna telesa nimajo pristojnosti odločanja.
(5) Organ RKS, ki je imenoval komisijo oziroma delovno telo, lahko za njeno oziroma njegovo
delovanje sprejme poslovnik o delu.

Volitve
30. člen

(1)V organe so lahko izvoljene oziroma imenovane osebe, ko so člani RKS in ki s svojimi
preverljivimi dosežki, znanjem in ugledom na humanitarnem, izobraževalnem, kulturnem
itd. področjih pripomorejo k delovanju in ugledu RKS, varovanju človekovih pravic in
uresničevanju humanitarnih nalog. Za izvedbo kadrovskih postopkov za člane organov
RKS-Zz, kandidacijska komisija izdela Pravilnik, ki ga posreduje v sprejem GO
RKS-Zz vsaj 3 mesece pred volitvami.
(2)Član nadzornega odbora in član častnega razsodišča ne more biti hkrati član drugega organa RKS.

31. člen
(1) Postopek volitev članov glavnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in statutarne
komisije vodi kandidacijska komisija, ki mora biti izvoljena vsaj 3 mesece pred sejo zbora članov
RKS, na kateri se opravijo volitve.
(2) Kandidacijsko komisijo imenuje glavni odbor in ima 5 članov, od katerih sta dva člana glavnega
odbora. Predsednik kandidacijske komisije je en izmed članov glavnega odbora.
(3) Predlagatelji kandidatov za člane v organe RKS morajo skupaj z obrazloženimi predlogi za
kandidaturo, iz katerih je razvidno, da kandidati izpolnjujejo pogoje za člana organa RKS,
kandidacijski komisiji posredovati tudi pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo in bo v
primeru izvolitve aktivno deloval v izvoljeni funkciji.
(4) Člani organov RKS morajo po izvolitvi oziroma imenovanju podpisati izjavo o kodeksu delovanja v
organu RKS, ki ga sprejme zbor članov RKS.
(5) Člani Kandidacijske komisije ne morejo kandidirati na volitvah v organe RKS.

Mandatna doba
32. člen
Mandatna doba članov organov RKS je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni, vendar največ dve
zaporedni mandatni dobi.
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Prenehanja mandata
33. člen
(1) Članu organa RKS, razen članu glavnega odbora – predstavniku ministrstva, preneha mandat
pred potekom mandatne dobe v primeru:
- njegove smrti;
- prenehanja članstva v Rdečem križu Slovenije;
- prenehanja članstva v območnem združenju, v imenu katerega je bil izvoljen;
- odpovedi mandata;
- razrešitve.
(2) Članu glavnega odbora – predstavniku ministrstva, preneha mandat pred potekom mandatne
dobe v primeru:
- smrti;
- prenehanja delovnega razmerja v ministrstvu, v imenu katerega je bil imenovan;
- odpoklicu s strani ministrstva, v imenu katerega je bil imenovan;
- odpovedi mandata;
- razrešitve.
(3) Član organa RKS je lahko razrešen:
- zaradi neaktivnost pri delu organa RKS, v katerega je bil izvoljen oziroma imenovan;
- zaradi kršitev določil tega statuta;
- če ne deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in z mednarodnimi akti Rdečega
križa;
- zaradi ravnanja, ki je povzročilo ali bi lahko povzročilo materialno ali moralno škodo RKS.
(4) Razrešitev člana organa RKS lahko predlaga vsak, ki je lahko v skladu s tem statutom
predlagatelj za izvolitev oziroma imenovanje člana v ta organ. Pobudo za razrešitev člana organa
RKS – zastopnika območnega združenja lahko poda zboru članov tega območnega združenja
vsak član tega območnega združenja. Predlog za razrešitev člana organa RKS mora biti pisen in
obrazložen ter se poda organu RKS, ki je pristojen za razrešitev članov tega organa RKS.

Nadomestne volitve
34. člen
(1) V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznega člana v organu RKS, deluje ta organ v
ožji sestavi do prve naslednje seje organa RKS, ki je pristojen za izvolitev članov v ta organa
RKS, ko se izvedejo nadomestne volitve manjkajočih članov, razen če se število članov organa
RKS toliko zmanjša, da ni več sklepčen; v tem primeru se nemudoma izvedejo nadomestne
volitve novih članov.
(2) Mandat članov organa RKS, ki so bili izvoljeni na nadomestnih volitvah se izteče istočasno z
iztekom mandata članov organa RKS, ki niso bili izvoljeni na nadomestnih volitvah.
(3) Določbi prvega in prejšnjega odstavka veljata smiselno tudi za imenovane člane organov RKS.

Sklepi organov RKS
35. člen
Organi RKS sprejemajo odločitve v obliki pisnih sklepov, ki začnejo veljati naslednji dan po sprejemu,
če ni v njih določeno drugače.
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Seje organov RKS
36. člen
(1) Organ RKS se sestaja na rednih in izrednih sejah, če ni v tem statutu za posamezen organ RKS
drugače določeno. Če se izredna seja ne skliče v 30 dneh od prejema pobude za njen sklic, jo
lahko v nadaljnjih 15 dneh skliče pobudnik. Na izredni seji organ RKS odloča samo o zadevah, za
katere je sklicana izredna seja.
(2) V nujnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliščine ali potreba po takojšnji odločitvi, se lahko
seja organa RKS izvede kot dopisna seja, če tako odloči predsednik tega organa RKS. Dopisna
seja se lahko izvede tudi v drugih primerih, če tako odloči predsednik organa RKS, če temu ne
nasprotuje noben izmed članov tega organa.
(3) Odločitev o sklicu, predlog dnevnega reda in gradivo za seje sprejme:
- za seje zbora članov RKS
– glavni odbor;
- za seje glavnega odbora
– predsednik RKS;
- za seje drugih organov RKS
– predsednik organa RKS.
(4) Seje organa RKS sklicuje njegov predsednik, razen sej zbora članov RKS, ki jih sklicuje
predsednik RKS.
(5) Gradivo za sejo organa RKS je sestavni del vabila za njegov sklic, razen v primerih, ki jih določa
poslovnik organa RKS. Vsa dokumentacija organov RKS, vključno z zapisniki sej, se hrani na
sedežu RKS.
(6) Na seje zbora članov RKS, glavnega odbora, nadzornega odbora in statutarne komisije se lahko
vabi tudi druge osebe, ki imajo na seji pravico razpravljati o zadevi, zaradi katere so bili vabljeni,
nimajo pa pravice glasovati.

Sklepčnost organov RKS in večina
37. člen
(1) Organ RKS je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh njegovih članov, razen glavnega
odbora, ki je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh njegovih članov z glasovalno pravico.
(2) Če zbor članov RKS ob sklicu ni sklepčen, se seja zbora članov RKS preloži za eno uro in se tedaj
opravi, če je navzoča več kot 1/3 vseh članov zbora članov RKS.
(3) Sklepi organa RKS so veljavno sprejeti, če je zanje glasovala večina navzočih članov tega organa,
razen sklepa o spremembi in dopolnitvi tega statuta in sklepa o prenehanju RKS, ki so veljavno
sprejeti, če je zanj glasovalo 2/3 vseh članov zbora članov RKS.

Javnost glasovanja organov RKS
38. člen
(1) Organ RKS odloča z javnim glasovanjem, če ni s tem statutom drugače določeno.
(2) Volitve predsednika RKS, podpredsednika RKS in članov organov RKS so tajne, če zbor članov
RKS ne odloči drugače.
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Zbor članov RKS
39. člen
Zbor članov RKS je najvišji organ RKS, ki ga sestavljajo zastopniki Območnih združenj. Vsako Območno
združenje ima enega zastopnika.

40. člen
Zbor članov RKS je pristojen in odgovoren za:
1. sprejem letnega programa dela RKS in letnega finančnega načrta RKS;
2. odločanje o letnem poročilu RKS;
3. določanje srednjeročnih programskih usmeritev RKS;
4. sprejema Statut RKS in njegove spremembe in dopolnitve
5. voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika RKS ter druge člane glavnega odbora, člane
nadzornega odbora, častnega razsodišča, statutarne komisije ter potrjuje in razrešuje zastopnike
ministrstev;
6. imenuje in razrešuje generalnega sekretarja RKS na predlog glavnega odbora ter ocenjuje
njegovo delo;
7. odločanje o spremembah načina organiziranja in delovanja RKS;
8. odloča o politiki razpolaganja z vsem nepremičnim premoženjem RKS;
9. odloča o prenehanju RKS v primerih, kot to določa ta statut;
10. odločanje o delu in poročilih organov RKS;
11. odloča o ustanavljanju podjetij in družb v skladu s tem statutom in z Zakonom o društvih
dopuščene pridobitne dejavnosti;
12. imenuje častne člane RKS;
13. odločanje o pobudah zoper sklepe glavnega odbora in nadzornega odbora ter za odločanje o
pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča;
14. določa višino članarine na predlog glavnega odbora RKS;
15. opravljanje drugih nalog v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
njegovi podlagi

41. člen
(1) Redna seja zbora članov RKS se skliče najmanj enkrat letno. Vabilo za sklic redne seje zbora
članov RKS mora biti poslano najpozneje 30 dni pred sklicem.
(2) Izredna seja zbor članov RKS se skliče na pobudo glavnega odbora, nadzornega odbora ali
najmanj petine območnih združenj. Vabilo za sklic izredne seje zbora članov RKS mora biti
poslano najpozneje 8 dni pred sklicem.
(3) Na seje zbora članov RKS se obvezno vabi predsednika RKS, podpredsednika RKS, generalnega
sekretarja, člane glavnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, statutarne komisije,
ki imajo na seji pravico razpravljati, nima pa pravice glasovati, če niso hkrati člani zbora članov
RKS.

Glavni odbor
42. člen
(1) Glavni odbor je najvišji organ vodenja RKS med sejami zbora članov RKS, ki ji je odgovoren za
svoje delo in ki ji mora poročati vsako koledarsko leto.
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(2) Glavni odbor oblikuje usmeritev dela in ga polletno, letno in pred zaključkom mandata preverja
na osnovi uresničevanja programa. Prav tako oblikuje Kodeks ravnanja članov, s katerimi določa
smernice ravnanja z načeli Gibanja RK.
(3) Glavni odbor je pristojen in odgovoren za:
1. podajo predloga sprememb statuta RKS;
2. podajo predloga srednjeročnih programskih usmeritev RKS;
3. podajo predloga sprememb načina organiziranja in delovanja RKS;
4. podajo predloga letnega programa dela RKS in letnega finančnega načrta RKS;
5. podajo predloga letnega poročila RKS;
6. sprejem letnega programa nalog, ki jih RKS v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije
opravlja kot javno pooblastilo, in za njegovo predložitev v sprejem Vladi Republike Slovenije;
7. sprejem letnega načrta krvodajalstva;
8. sprejem letnega načrta informativne dejavnosti;
9. sprejem splošnih aktov RKS, za sprejem katerih ni v skladu s tem statutom pristojen drug
organ RKS ali generalni sekretar;
10. določanje programov, projektov in nalog nacionalnega pomena za RKS in drugih skupnih
nalog in akcij RKS;
11. odločanje o mednarodnem sodelovanju in akcijah RKS;
12. zagotavljanje in nadzorovanje izvajanja letnega programa dela RKS in njegovega finančnega
načrta;
13. zagotavljanje in nadzorovanje izvajanja sklepov in smernic zbora članov RKS;
14. izvajanje nalog, ki jih narekujejo izredne razmere in potrebe za odpravo posledic na
humanitarnem področju;
15. podeljevanje priznanj RKS;
16. odločanje o vseh drugih zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ RKS;
17. pripravi predlog zboru članov RKS za imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja RKS;
18. odloča o vsebini pogodbe o zaposlitvi generalnega sekretarja, ki jo na podlagi sklepa
glavnega odbora RKS podpiše predsednik RKS;
19. opravljanje drugih nalog v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
njegovi podlagi.

43. člen
(1) Glavni odbor sestavljajo predsednik RKS, dva podpredsednika RKS ter dvanajst zastopnikov
območnih združenj RKS, upoštevajoč načelo regionalne zastopanosti, tako da ima vsaka regija
po enega zastopnika.
(2) Kandidate za člane glavnega odbora – zastopnike območnih združenj predlagajo območna
združenja RKS.
(3) Člani glavnega odbora so lahko tudi po en predstavnik ministrstva pristojnega za zdravje, za
socialno varstvo ter za obrambo, ki jih predlagajo ta ministrstva. Člani glavnega odbora –
predstavniki ministrstev nimajo pravice glasovanja.
(4) Člane glavnega odbora – predstavnike območnih združenj razrešuje zbor članov RKS.

44. člen
(1) Člani glavnega odbora – zastopniki območnih združenj so lahko samo osebe, ki so s svojim
preteklim aktivnim delovanjem in osebnim angažiranjem v organizacijah Rdečega križa bistveno
prispevali k uresničevanju temeljnega poslanstva Rdečega križa.
(2) Člani glavnega odbora morajo delovati izključno v interesu Rdečega križa Slovenije. V primeru, da
član postane funkcionar v javni upravi ali v politični stranki, mora odstopiti s funkcije člana
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glavnega odbora. Člani glavnega odbora se morajo truditi po svojih najboljših močeh, da njihove
funkcije ne bodo povzročale konfliktnih interesov.
(3) Če član glavnega odbora kljub konfliktu interesov ne odstopi, pri odločanju in glasovanju ne sme
sodelovati, če bi to povzročilo konflikt interesov.

45. člen
(1) Redna seja glavnega odbora se skliče najmanj vsake 3 mesece.
(2) Izredna seja glavnega odbora se skliče na pobudo najmanj tretjine članov glavnega odbora ali na
pobudo nadzornega odbora, predsednika RKS ali generalnega sekretarja.
(3) Na seje glavnega odbora se obvezno vabi generalnega sekretarja in predsednika nadzornega
odbora, ki imata na seji pravico razpravljati, nimata pa pravice glasovati.
(4) Glavni odbor, posebej pa tudi predsednik, lahko imenujeta svoje programske in projektne
skupine. Skupine imenujeta zlasti za dela na področju humanitarnega prava, uresničevanja
človekovih individualnih in skupinskih pravic ter razvojnih vprašanj Rdečega križa Slovenije.

46. člen
Upravni odbor
(1) Upravni odbor sestavljajo predsednik – generalni sekretar RKS, trije sekretarji območnih
združenj RKS ter trije strokovni sodelavci Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj s
področja krvodajalstva, prve pomoči n socialne dejavnosti. Člane Upravnega odbora
imenuje glavni odbor in imajo enak mandat kot člani glavnega odbora.
(2) Upravni odbor je operativno izvršilni organi glavnega odbora in je njemu odgovoren. O
vseh zadevah sprejema odločitve v obliki pisnih sklepov in tekoče poroča glavnemu
odboru.
(3) Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat na mesec. Seje so sklepčne, če je prisotnih več
kot polovica članov. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih
članov. V nujnih primerih je seja lahko tudi korespondenčna ali po telefonu.

47.

člen

(1) Upravni odbor odloča o zadevah iz pristojnosti glavnega odbora v okvirih, ki jih določi glavni
odbor, predvsem pa:
- izvaja operativne naloge skupnega pomena za delovanje RKS in območnih združenj
RKS;
- spremlja izvajanje nalog iz letnega programa dela RKS in iz posameznih področij
delovanja;
- na podlagi pisnih pobud strokovnih služb predlaga posamezne točke dnevnega reda za
seje GO RKS;
- daje soglasje generalnemu sekretarju k razpolaganju s sredstvi in premičnim
premoženjem ali k nujnim vzdrževalnim opravilom, katerih vrednost znaša od
10.000,00 evrov do 30.000,00 evrov;
- izvaja sklepe GO RKS, ki zahtevajo takojšnje ukrepanja;
- odloča o podelitvi priznanj, ki jih podeljuje RKS;
- izvaja druge naloge po sklepu glavnega odbora.
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(2)Upravni odbor je dolžan svoje odločitve iz 4. alinee tega člena posredovati v potrditev
glavnemu odboru na prvi naslednji seji.

Nadzorni odbor
48. člen
(1) Nadzorni odbor je sestavljen iz 5 članov, ki jih voli in razrešuje zbor članov RKS, kateri je
odgovoren za svoje delo in ki ji mora poročati vsako koledarsko leto.
(2) Član nadzornega odbora je lahko samo oseba, ki pozna delovanje RKS ter ima izkušnje s
področja materialno finančnega poslovanja. Večina članov nadzornega odbora mora imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri.
(3) Kandidate za člane nadzornega odbora lahko predlagajo območna združenja, glavni odbor,
nadzorni odbor, predsednik RKS, podpredsednika RKS in generalni sekretar.
49. člen
(1) Nadzorni odbor je pristojen in odgovoren za:
1. stalni nadzor nad ravnanjem s premoženjem RKS, kar vključuje podajo predlogov za ravnanje
s premoženjem RKS;
2. stalni nadzor nad finančno materialnim poslovanjem RKS;
3. stalni nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in učinkovitostjo porabo javnih sredstev, ki jih
RKS prejme za izvajanje svoje dejavnosti;
4. podajo pripomb na letni finančni načrt RKS in letno poročilo RKS, preden se ti predložijo
glavnemu odboru;
5. svetovanje glede ravnanja s premoženjem RKS ter svetovanje glede finančno materialnega
poslovanja RKS;
6. podajo priporočil zboru članov RKS in glavnemu odboru glede ravnanja s premoženjem RKS
ter glede finančno materialnega poslovanja RKS;
7. pomoč glavnemu odboru pri izvajanju sklepov zbora članov RKS glede ravnanja s
premoženjem RKS ter glede finančno materialnega poslovanja RKS;
8. spremljanje izvajanja letnega programa dela RKS in letnega finančnega načrta RKS;
9. spremljanje dela organov RKS ter nadzor skladnosti njihovega delovanja z določbami tega
statuta, računovodskih standardov in z določbami drugih predpisov s področja finančno
materialnega poslovanja; spremljanje izvajanja sklepov zbora članov RKS in glavnega
odbora;
10. nadzor izvajanja nalog, ki jih RKS in območna združenja RKS izvajajo kot javno pooblastilo;
11. letno poročanje o svojem delu zboru članov RKS;
12. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
njegovi podlagi.
(2) Člani nadzornega odbora imajo pravico do vpogleda v vso dokumentacijo RKS.
(3) Člani nadzornega odbora se imajo pravico udeleževati sej glavnega odbora, na katerih imajo
pravico razpravljati, nimajo pa pravice glasovati.
(4) Nadzorni odbor lahko pri svojem delu angažira zunanje finančne strokovnjake ali revizorje.
50. člen
(1) Redna seja nadzornega odbora se skliče najmanj dvakrat letno.
(2) Izredna seja nadzornega odbora se skliče na pobudo najmanj enega člana glavnega odbora,
predsednika RKS ali generalnega sekretarja.
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Statutarna komisija
51. člen
(1) Statutarna komisija je sestavljena iz 5 članov, ki jih voli in razrešuje zbor članov RKS, kateri je
odgovorna za svoje delo in ki ji mora poročati vsako koledarsko leto.
(2) Član statutarne komisije je lahko samo oseba, ki pozna delovanje RKS ter ima izkušnje s področja
priprave aktov. Večina članov statutarne komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
pravne smeri.
(3) Kandidate za člane statutarne komisije lahko predlagajo območna združenja, glavni odbor,
nadzorni odbor, predsednik RKS, podpredsednika RKS in generalni sekretar.
52. člen
(1) Statutarna komisija je pristojna in odgovorna za:
1. pripravo predlogov sprememb in dopolnitev ter razlago določb tega statuta;
2. pripravo predlogov, sprememb in dopolnitev drugih splošnih aktov RKS, ki jih sprejema zbor
članov RKS ali glavni odbor ter razlago njihovih določb;
3. presojo skladnosti splošnih aktov RKS z veljavno zakonodajo in z vsemi odločitvami,
sprejetimi na statutarnih sejah Gibanja;
4. presojo skladnosti statutov in drugih splošnih aktov območnih združenj s tem statutom, z
drugimi splošnimi akti RKS in s sklepi organov RKS;
5. opravljanje drugih nalog v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
njegovi podlagi.
(2) Zahtevo za razlago določb splošnih aktov RKS ali območnega združenja ter zahtevo za presojo
njihove skladnosti lahko poda organ RKS, predsednik RKS, podpredsednika RKS ali generalni
sekretar.
53. člen
(1) Redna seja statutarne komisije se skliče najmanj dvakrat letno.
(2) Izredna seja statutarne komisije se skliče na pobudo najmanj dveh članov statutarne komisije ali
na pobudo glavnega odbora, nadzornega odbora, predsednika RKS ali generalnega sekretarja.
(3) Gradivo za seje statutarne komisije pripravi po navodilu predsednika statutarne komisije
strokovna služba RKS.

Častno razsodišče
54. člen
(1) Častno razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah območnih združenj, organov RKS in članov
organov RKS ter o drugih kršitvah, v skladu s tem statutom. Častno razsodišče je pritožbeni
organ, ki odloča o pritožbah članov zoper izključitev iz članstva območnih združenj RKS.
(2) Disciplinska kršitev je kršitev določb tega statuta, v primeru kršitve območnega združenja pa tudi
kršitev določb njegovega statuta.
(3) Častno razsodišče lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:
1. opomin;
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2. javni opomin;
3. pogojna izključitev;
4. izključitev.
(4) Predlog za začetek disciplinskega postopka lahko poda član Rdečega križa Slovenije, organ ali
posamezen član organa RKS, organ ali posamezen član organa območnega združenja, predsednik
RKS, podpredsednika RKS, generalni sekretar, predsednik ali območna združenja.
(5) Častno razsodišče odloča v senatu treh članov ali njihovih namestnikov.
(6) Zoper sklep častnega razsodišča je dopustna pritožba v 15 dneh po prejemu sklepa. Pritožba
zadrži izvršitev sklepa. O pritožbi odloča glavni odbor, razen v primeru izključitve območnega
združenja RKS iz RKS, ko o pritožbi odloča zbor članov RKS. Sklep glavnega odbora oziroma
zbora članov RKS je dokončen.
(7) Častno razsodišče in glavni odbor oziroma zbor članov RKS odločata o disciplinskih kršitvah po
postopku, določenim s pravilnikom častnega razsodišča, ki ga sprejme zbor članov RKS.
55. člen
(1) Častno razsodišče je sestavljeno iz 3 članov in 3 namestnikov, ki jih voli in razrešuje zbor članov
RKS.
(2) Člani častnega razsodišča morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo pravne smeri.
(3) Kandidate za člane častnega razsodišča lahko predlagajo območna združenja, glavni odbor,
nadzorni odbor, predsednik RKS, podpredsednika RKS in generalni sekretar.

Arbitraža
56. člen
(1) Medsebojni spori v zvezi s pravicami in obveznostmi med RKS in območnimi združenji ter med
samimi območnimi združenji se rešujejo sporazumno z medsebojnim popuščanjem. V primeru, da
spora ni možno rešiti sporazumno, spor rešuje arbitraža.
(2) Zbor članov RKS sprejme listo arbitrov, na kateri je najmanj 7 oseb, ki so lahko arbitri in najmanj
3 osebe, ki so lahko predsedniki arbitraže. Arbitri morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo
pravne smeri.
(3) Kandidate za arbitre lahko predlagajo območna združenja, glavni odbor, nadzorni odbor,
predsednik RKS, podpredsednika RKS in generalni sekretar.

57. člen
Postopek pred arbitražo se vodi v skladu z Zakonom o arbitraži.

VII.

PREDSEDNIK RKS
58. člen

(1) Predsednik RKS je zastopnik RKS, ki v pravnem prometu zastopa RKS, predstavlja RKS, vodi
dejavnost RKS v skladu s sklepi zbora članov RKS in glavnega odbora, zagotavlja nemoteno
delovanje RKS ter skrbi za zakonitost in javnost delovanja organov RKS.
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(2) Predsednik RKS je za svoje delo odgovoren zboru članov RKS, ki ji mora poročati vsako
koledarsko leto.
(3) Predsednik RKS ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
1. zastopa in predstavlja RKS pred državnimi ter drugimi organi in organizacijami doma in v
tujini;
2. koordinira delo organov RKS;
3. je predsednik glavnega odbora;
4. odloča o sklicu sej glavnega odbora in predlaga dnevni red;
5. vodi seje glavnega odbora;
6. predstavi stanje RKS na zboru članov RKS;
7. podpisuje akte, ki jih sprejema glavni odbor;
8. je odgovoren za izvajanje sklepov zbora članov RKS in glavnega odbora;
9. opravlja druga naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
njegovi podlagi, v skladu s sklepi zbora članov RKS ali glavnega odbora.

(4) Predsednik lahko za izvedbo posamezne naloge iz prejšnjega odstavka pooblasti podpredsednika
RKS ali generalnega sekretarja.

(5) Predsednik lahko v posameznih primerih za zastopanje RKS pooblasti posamezne delavce RKS ali
zunanje sodelavce. Zastopnik RKS je upravičen, da v imenu RKS in v okviru njegove dejavnosti
ter prejetih pooblastil sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor tudi, da zastopa
RKS pred sodiščem in drugimi organi.
(6) Predsednik RKS lahko zadrži izvršitev sklepa glavnega odbora, s katerim se lahko povzroči
materialna ali morala škoda RKS. V takem primeru predsednik RKS zadržani sklep predloži v
obravnavo zboru članov RKS, da poda o tem svoje mnenje ter ga nato da ponovno v odločanje
glavnemu odboru.
59. člen
(1) Predsednika RKS voli in razrešuje zbor članov RKS.
(2) Mandatna doba predsednika RKS je štiri leta in je lahko ponovno izvoljen, vendar največ dve
zaporedni mandatni dobi.
(3) Predsednik RKS je lahko samo oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih,
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- aktivno obvlada angleški jezik,
- je s svojim preteklim aktivnim delovanjem in osebnim angažiranjem v organizacijah Rdečega
križa ali drugih humanitarnih organizacijah bistveno prispeval k uresničevanju temeljnega
poslanstva Rdečega križa.
(4) Kandidate za predsednika RKS lahko predlagajo območna združenja, glavni odbor, nadzorni
odbor, predsednik RKS, podpredsednika RKS in generalni sekretar.
(5) Predsednik RKS je lahko predčasno razrešen zaradi naslednjih razlogov:
- iz razlogov, ki veljajo za člane organov RKS;
- če zbor članov RKS delno ali v celoti ne sprejme letnega poročila RKS.
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(6) V primeru razrešitve predsednika RKS opravlja njegove naloge pooblaščeni podpredsednik RKS,
in sicer začasno, do prve naslednje seje zbora članov RKS, na kateri se izvoli nov predsednik RKS,
ki se izvoli za preostalo mandatno dobo.

VIII.

PODPREDSEDNIKA RKS
60. člen

(1) Podpredsednika RKS pomagata predsedniku RKS pri delu in imata druge pristojnosti in
odgovornosti v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na njegovi podlagi,
v skladu s sklepi zbora članov RKS ali glavnega odbora ter s pisnimi pooblastili, ki jih izda
predsednik RKS.
(2) Podpredsednika RKS sta hkrati podpredsednika glavnega odbora. Eden je zadolžen za področje
javnih pooblastil, drugi pa za materialno in finančno poslovanje ter področje človeških virov.
(3) Podpredsednika RKS nadomeščata predsednika RKS v primeru njegove zadržanosti oziroma
odsotnosti s pravicami, pristojnostmi in odgovornostmi predsednika RKS, v okviru določenih
pooblastil.
61. člen
Za izvolitev in razrešitev ter mandatno dobo podpredsednikov RKS velja 59. člen tega statuta.

IX.

GENERALNI SEKRETAR
62. člen

(1) Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje zbor članov RKS na predlog glavnega odbora, ki
izbira kandidate za generalnega sekretarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Generalni sekretar je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega sekretarja se določijo v pogodbi o zaposlitvi za
določen čas, za katero veljajo določila zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo pogodbo o
zaposlitvi s poslovodnimi osebami in katere vsebino določi glavni odbor, v imenu RKS pa jo
sklene predsednik RKS.
(4) Generalni sekretar je lahko razrešen pred iztekom mandatne dobe iz enakih razlogov kot
predsednik RKS ali zaradi razlogov za prenehanje delovnega razmerja, v skladu s predpisi s
področja delovne zakonodaje. Predlog za razrešitev generalnega sekretarja lahko poda glavni
odbor, predsednik RKS in podpredsednik RKS.
63. člen
(1) Generalni sekretar RKS je vodstveno izvršni delavec RKS, ki je za svoje delo odgovoren glavnemu
odboru, kateremu redno poroča o svojem delu.
(2) Generalni sekretar je pristojen in odgovoren za uresničevanje smernic in sklepov zbora članov
RKS, glavnega odbora in nadzornega odbora, katere je hkrati dolžan opozoriti na odločitve in
ravnanja, ki so v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
(3) Generalni sekretar vodi strokovno službo RKS, organizira njeno delo ter je pristojen in odgovoren
za zakonitost njenega dela, zlasti:
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1. da predstavlja in zastopa RKS pri vseh zadevah povezanih z delovanjem strokovne službe
RKS;
2. za pravilno in pravočasno izvedbo nalog strokovne službe v skladu z akti RKS in sklepi zbora
članov RKS, glavnega odbora in nadzornega odbora;
3. za pripravo predloga letnega programa dela RKS;
4. za pripravo predloga letnega finančnega načrta RKS;
5. za pripravo predloga letnega poročila RKS;
6. za redno koordinacijo strokovnih služb in sekretarjev območnih združenj preko kolegijev
sekretarjev;
7. za redno poročanje o dejavnostih RKS zboru članov RKS, glavnemu odboru in predsedniku
RKS;
8. opravljanje drugih nalog po sklepu zbora članov RKS, glavnega odbora in nadzornega odbora
ter naloge, ki mu jih poveri predsednik RKS;
9. opravljanje drugih nalog v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
njegovi podlagi.

(4) Generalni sekretar imenuje svojega namestnika po predhodnem soglasju glavnega odbora za
dobo svojega mandata.
(5) Generalni sekretar lahko v okviru uresničevanja svojih nalog in pristojnosti, določenih s tem
statutom in drugimi akti RKS, s pisnimi pooblastili prenese opravljanje posameznih zadev, nalog
ali delovnih področij na posamezne delavce strokovne službe RKS, prav tako pa lahko s
pooblastili prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin, s katerimi se
prevzemajo obveznosti v imenu in za račun RKS v višini do 10.000 EUR brez davka na dodano
vrednost ter jih pooblasti za opravljanje drugih pravnih dejanj, kakor tudi, da zastopajo RKS pred
sodiščem in drugimi organi.

X.

STROKOVNA SLUŽBA RKS
64. člen

Strokovna služba RKS opravlja strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge, potrebne
za izvajanje programov RKS in delovanje organov RKS ter daje strokovno pomoč strokovnim službam
območnih združenj pri izvajanju nalog, ki jih izvajajo kot javno pooblastilo, nalog nacionalnega
pomena za RKS in drugih skupnih nalog RKS.
65. člen
(1) Strokovno službo RKS sestavljajo delavci na sedežu RKS in delavci Mladinskega zdravilišča in
letovišča Debeli Rtič.
(2) Delavci strokovne službe RKS sklenejo delovno razmerje s pogodbo o zaposlitvi.
(3) Za izvajanje nalog strokovne službe RKS se lahko sklenejo tudi pogodbe z zunanjimi sodelavci.
(4) Pogodbe o zaposlitvi in pogodbe z zunanjimi sodelavci se sklepajo v okviru finančnega načrta
RKS.
(5) Pogodbe o zaposlitvi in pogodbe z zunanjimi sodelavci sklene v imenu RKS generalni sekretar.
(6) Organizacijo strokovne službe RKS in sistematizacijo delovnih mest strokovne službe RKS se
določi v posebnem aktu RKS, ki ga sprejme glavni odbor na predlog generalnega sekretarja.
Druge akte s področja delovnih razmerjih delavcev strokovne službe RKS sprejme generalni
sekretar.
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(7) Sredstva za delo strokovne službe RKS se zagotovijo iz sredstev RKS v okviru njegovega
finančnega načrta.

XI.

PREMOŽENJE IN FINANČNO POSLOVANJE RKS

Premoženje RKS
66. člen
(1) Premoženje RKS sestavljajo osnovna sredstva RKS, to je so vse premičnine in nepremičnine, ki
so last RKS in so kot take vpisane v zemljiško knjigo ali evidenco popisa premoženja RKS,
leasing osnovnih sredstev, materialne pravice, denarna sredstva ter terjatve RKS, zaloge
materiala, nedokončane ter dokončane zaloge blaga in materiala. Premoženje območnega
združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last območnega združenja in so
tako vpisane v evidenco popisa premoženja posameznega območnega združenja.
(2) RKS pridobiva sredstva od:
- članarine,
- daril in volil,
- donacij,
- sponzorskih prispevkov,
- prostovoljnih prispevkov,
- dotacij,
- javnih sredstev Republike Slovenije in javnih sredstev občin,
- ustanov, namenjenih humanitarni dejavnosti,
- dohodkov od pridobitne dejavnosti, ki jo izvaja v skladu s tem statutom,
- dohodkov, zbranih v Tednu Rdečega križa, Tednu solidarnosti ter drugih stalnih in občasnih
akcijah,
- iger na srečo,
- drugih virov.
(3) Sredstva, ki jih RKS dobi iz javnih sredstev Republike Slovenije za naloge, ki jih opravlja kot
javna pooblastila, in sredstva iz prejšnjega odstavka se delijo med RKS in območna združenja
po merilih, ki jih določi glavni odbor v skladu s prispevkom območnih združenj pri
uresničevanju letnega programa dela RKS.
(4) RKS ne sprejema donacij, ki izhajajo iz dohodkov dejavnosti, ki so v nasprotju s temeljnimi
načeli.
67. člen
(1) Postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem RKS se lahko izvede le, če je to premoženje
vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem RKS oziroma v letni načrt
razpolaganja s premičnim premoženjem RKS.
(2) Odplačni način pridobitve lastninske pravice na stvarnem premoženju v breme sredstev RKS je
mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega oziroma
premičnega premoženja.
(3) O prodaji, nakupu ali zastavitvi nepremičnega premoženja RKS izključno odloča Zbor članov.
(4) Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem RKS in letni načrt pridobivanja premičnega
premoženja sprejme Glavni odbor na predlog predsednika RKS.
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(5) Glavni odbor predlaga natančnejše pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem RKS,
sprejetja in vsebino aktov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem RKS, postopke
pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem RKS, pristojnost sklepanja
pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem RKS ter vzpostavitev in vodenje evidenc
stvarnega premoženja RKS. Akt sprejme Zbor članov.

68. člen
(1) Za izvrševanje finančnega načrta RKS sta odgovorna predsednik RKS in generalni sekretar.
(2) Za razpolaganje z denarnimi sredstvi RKS v višini od vključno 30.000 EUR brez davka na dodano
vrednost mora predsednik RKS in generalni sekretar dobiti predhodno soglasje glavnega odbora.
(3) Prejšnji odstavek ne velja za obveznosti RKS, ki temeljijo na izvršljivi odločbi pristojnega organa
ali izvršljivi poravnavi niti za obveznosti RKS, ki temeljijo na zakonu ali podzakonskem aktu.

Pridobitna dejavnost RKS
69. člen

(1) RKS opravlja kot pridobitno dejavnost:
- P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje (tečaje in izpite iz prve pomoči ter strokovna
predavanja s področij svoje dejavnosti za zunanje naročnike);
- J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.190 Drugo založništvo (založniško dejavnost s področja svojega delovanja);
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (oddaja v najem lastnih
nepremičnin ter drugih sredstev, ki jih RKS trenutno ne uporablja ali ne uporablja v celoti);
- I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
I 56.101 Restavracije in gostilne,
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.300 Strežba pijač (hotelska, gostinska in trgovinska dejavnost).
(2) RKS opravlja pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti RKS, v
obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti RKS. Sredstva, pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, RKS uporabi za svoje
delovanje in razvoj materialne osnove nepridobitne dejavnosti, oziroma za doseganje namena in
ciljev v skladu s tem statutom.
(3) Glavni odbor daje smernice za izvajanje pridobitne dejavnosti RKS in je pristojen za nadzor nad
njenim izvajanjem.

70. člen
(1) Za doseganje namena in ciljev RKS lahko RKS ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje
pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
(2) Za izvajanje dejavnosti, ki je najožje povezana s cilji in nalogami RKS lahko RKS ustanovi
ustanovo, zavod ali invalidsko podjetje. Brez soglasja financerja RKS ne more v ta namen
uporabiti javnih sredstev, ki so mu bila dodeljena.
(3) O ustanovitvi in prenehanju gospodarske družbe, ustanove, zavoda ali invalidskega podjetja
odloča zbor članov RKS na predlog glavnega odbora.
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Finančno poslovanje RKS
71. člen
(1) RKS zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki se
določi s posebnim aktom RKS, ki ga sprejme glavni odbor, in mora biti v skladu z računovodskimi
standardi, ki so predpisani za društva in s pravnim redom Republike Slovenije.
(2) Za izvajanje nadzora nad ravnanjem s premoženjem RKS ter nad finančnim in materialnim
poslovanjem RKS, glavni odbor za vsako leto imenuje zunanjega pooblaščenega revizorja, ki
revizijsko poročilo predloži zboru članov RKS.
(3) Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v RKS se opredelijo v posebnem aktu RKS, ki
ga sprejme glavni odbor, in ne smejo biti višji, kot je to določeno s kolektivno pogodbo za
področje zdravstva in socialnega varstva in Zakonom o humanitarnih organizacijah.

XII.

JAVNOST DELA RKS
72. člen

(1) Delovanje RKS je javno. Za zagotavljanje javnosti dela RKS so odgovorni predsednik RKS,
podpredsednika RKS in generalni sekretar, ki so pooblaščeni za dajanje informacij o delovanju
RKS.
(2) RKS zagotavlja javnost dela za člane RKS:
- s pošiljanjem vabil, gradiv in zapisnikov sej organov RKS, v skladu s tem statutom;
- preko sredstev internega in javnega obveščanja.
(3) RKS zagotavlja javnost dela za predstavnike sredstev javnega obveščanja:
- s pošiljanjem vabil na seje organov RKS, razen na seje častnega razsodišča in arbitraže;
- s pošiljanjem gradiv;
- z dajanjem informacij o svojem delu;
- sklicuje tiskovne konference;
- posreduje sporočila za javnost.

XIII.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA RKS
73. člen

(1) Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema zbor članov RKS.
(2) Sklep o spremembah in dopolnitvah tega statuta je veljavno sprejet, če je zanj glasovalo 2/3
vseh članov zbora članov RKS.
(3) Zbor članov RKS odloča o spremembah in dopolnitvah tega statuta z javnim glasovanjem.
(4) RKS je dolžan pred odločanjem o spremembah in dopolnitvah tega statuta na zboru članov RKS
predlog sprememb in dopolnitev posredovati Skupni komisiji Mednarodnega odbora Rdečega
križa in Mednarodne federacije za statut nacionalnega društva.
XIV. PRENEHANJE RKS
74. člen
(1) RKS preneha:
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-

na podlagi sklepa zbora članov RKS;
s stečajem, ki ga predlagajo upniki;
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja RKS;
v skladu z Zakonom o društvih.

(2) Na podlagi sklepa zbora članov RKS lahko RKS preneha le, če ni več zakonske podlage za obstoj
RKS. Sklep zbora članov RKS o prenehanju RKS je veljavno sprejet, če je zanj glasovalo 2/3 vseh
članov zbora članov RKS. Zbor članov RKS odloča o prenehanju RKS z javnim glasovanjem.
(3) V primeru prenehanja RKS se proračunska sredstva vrnejo v proračun, neporabljena javna
sredstva, ki jih je RKS pridobil na podlagi statusa humanitarne organizacije, v ustreznih deležih
prenesejo na financerje, ki so jih RKS dodelili, preostalo premoženje pa se s sklepom zbora
članov RKS prenese na društvo, ki je po dejavnosti in ciljih utemeljeno na univerzalnih načelih
humanitarnega prava podobno RKS ter je ustanovljeno na podlagi zakona.

XV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
75. člen

Zadnji stavek 1. odstavka 7. člena tega Statuta začne veljati 1.1.2013.

76. člen
(1) RKS mora svoje akte uskladiti s tem statutom v enem letu po sprejemu tega statuta.
(2) Območna združenja morajo svoje delovanje in statute uskladiti s tem statutom v enem letu po
sprejemu tega statuta.
77. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta statut preneha veljati statut, sprejet na seji generalne skupščine
dne 25. aprila 2006 ter njegove spremembe in dopolnitve sprejete na seji generalne skupščine dne 6.
aprila 2007.
78. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov RKS, uporablja pa se od dne, ko ga potrdi
pristojni upravni organ.
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