Na podlagi 41. člena Statuta Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Ormož
je Območni odbor Rdečega križa Slovenije Območnega združenja, na svoji seji
dne 10.4.2014 sprejel
PRAVILA
DELOVANJA KRAJEVNIH ORGANIZACIJ RDEČEGA KRIŽA
Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Ormož
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi boljšega in učinkovitejšega dela RKS-OZ se ustanovijo krajevne organizacije Rdečega
križa kot metode dela RKS-OZ. Krajevna organizacija Rdečega križa (v nadaljevanju KORK), se
ustanovi po teritorialnem principu, praviloma v skladu z organiziranostjo lokalne
samouprave.
Krajevna organizacija Rdečega križa deluje v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije ter
Statutom Rdečega križa Slovenije, Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Ormož (v
nadaljevanju RKS OZ) in s temi pravili na območju KO RK, ki jo določi območni odbor RKS OZ.
KORK niso pravne osebe in delujejo v skladu s tem statutom RKS-OZ Ormož
KORK ustanovijo člani Rdečega križa, ki živijo v določenem naselju ali več naseljih. Pobudo za
ustanovitev KORK, lahko, da tudi območni odbor RKS-OZ .
KORK, se ustanovi po teritorialnem principu, praviloma v skladu z organiziranostjo lokalne
samouprave.
2. člen
KORK , ima lahko svoj pečat, ki ga izda RKS-OZ in se uporablja za interno poslovanje.
Pečat je enak pečatu RKS-OZ, s tem, da je poleg napisa RKS-OZ tudi ime KORK.
3. člen
KORK se po predhodnem soglasju Območnega odbora RKS-OZ Ormož vpiše v evidenco KORK
pri RKS-OZ. Evidenca zajema tudi seznam članov KORK z osebnimi podatki.
NAMEN IN NALOGE KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK
4. člen
KORK pomaga pri uresničevanju humanitarnih ciljev kot je preprečevanje in lajšanje
materialnih in drugih stisk ljudi, zaščita življenja in zdravja, podpora gibanju za zdravo
življenje in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, posebno med spopadi in drugimi
izrednimi stanji. Izvaja program, ki je usklajen s programom združenja.
Svoj namen uresničuje zlasti z opravljanjem naslednjih nalog:

 sodeluje pri obveščanju prebivalcev o krvodajalskih akcijah in sodeluje pri izvedbi
krvodajalske akcije;
 obvešča in predlaga socialno in zdravstveno ogrožene otroke za letovanja;
 ustanavlja postaje RK in skupine starih ljudi za samopomoč;
 organizira srečanja starih ljudi in druge oblike dela za starejše (izlet) ter obiskuje ostarele
in osamljene ljudi in jim po potrebi nudi pomoč;
 sodeluje s krožki RK v osnovnih šolah;
 organizira humanitarne zbiralne akcije (ob naravnih ali drugih nesrečah) v soglasju z RKSOZ
 sprejema, zbira in razdeljuje humanitarno pomoč ( denarno in materialno pomoč) v
soglasju z RKS-OZ
- socialno in zdravstveno ali drugače prizadetim posameznikom in družinam;
 sodeluje pri vzdrževanju centralnega skladišča RKS-OZ;
 organizira zdravstvena predavanja,
 sodeluje z drugimi organizacijami na področju humanitarnega dela,
 opravlja še druge aktivnosti za uresničevanje humanitarnih ciljev in programov dela
KORK.

ORGANIZIRANOST IN ORGANI KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK
5. člen
KORK se ustanovi po teritorialnem principu, praviloma v skladu z organiziranostjo lokalne
samouprave in enakovredno vključuje zastopnike vseh naselij, vasi in ulic v krajevni
skupnosti.
KORK ustanovijo člani Rdečega križa, ki živijo v določenem naselju ali več naseljih.
Pobudo za ustanovitev KORK lahko da tudi območni odbor RKS-OZ.
ČLANSTVO

6. člen

Člani KORK so vsi člani, ki plačujejo letno članarino in se ravnajo po teh pravilih, spoštujejo
sklepe krajevnega odbora in po svojih močeh sodelujejo pri uresničevanju programa dela
KORK.
Člani sodelujejo pri delu KORK inRKS-OZ.
ORGANI KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK
7. člen
Organi KORK so naslednji:
- zbor članov
- krajevni odbor
- nadzorni odbor

Mandatna doba vseh članov odbora KORK traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Volitve v krajevni odbor KORK se izvajajo v istem letu kot na RKS-OZ.
Zbor krajevne organizacije RK
8. člen
Najvišji organ KORK je zbor, ki ga sestavljajo vsi redni člani. Zbor se sestaja praviloma enkrat
letno.
Zbor KORK ima naslednje pristojnosti:
 sprejema program dela KORK, ki je v skladu s programom RKS-OZ
 razpravlja in sprejema poročila predsednika, tajnika, blagajnika in komisij KORK;
 obravnava program dela RKS-OZ in daje predloge in pripombe;
 predlaga kandidate za organe in komisije RKS-OZ;
 voli in razrešuje predsednika, člane odbora KORK in Nadzorni odbor in člane organov
KORK;
 voli zastopnika za Zbor članov RKS-OZ;
 opravlja še druge aktivnosti za uresničevanje humanitarnih ciljev in programov
dela_KORK.
O delu zbora KORK se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in
overovatelja zapisnika.
Krajevni odbor
9. člen
KORK vodi krajevni odbor, ki šteje najmanj 5 članov odvisno od velikosti KORK. Krajevni
odbor vodi predsednik. Ta je odgovoren za delo zboru in predstavlja organizacijo. Predsednik
krajevnega odbora je obenem tudi predsednik KORK. Krajevni odbor med svojimi člani izvoli
še podpredsednika, tajnika, blagajnika in člane. Krajevni odbor KORK lahko izvoli še stalne ali
začasne komisije.
Krajevni odbor sprejema sklepe na sejah, ki so sklepčne, če je prisotna več kot polovica
članov, sklepi pa veljavni, če so sprejeti z večino glasov, prisotnih na seji.
Za izvajanje posameznih aktivnosti lahko deluje odbor v širši sestavi, ki ga poleg članov
krajevnega odbora sestavljajo še prostovoljci, ki pokrivajo posamezne zaselke, ulice, vas
(poverjeniki RK). Za sklic seje širšega odbora je odgovoren predsednik KORK.
KORK skrbi za izvajanje nalog, sprejetih na Zboru KORK:
- vodi tekočo evidenco članov;
- pripravlja poročila in načrte dela za Zbor KORK in RKS - OZ;
- razpravlja o poročilu in programu RKS - OZ;
- skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva KORK;
- skrbi za redno pobiranje članarine;
- skrbi za vključevanje mladih članov v KORK;
- sodeluje pri izvedbi programov mladih;
- skrbi za obveščanje članov o delu in finančnem poslovanju;

-

predlaga program dela in finančni načrt;
izdela letno finančno poročilo;
oblikuje predloge za podelitev priznanj in pohval, ki jih podeljuje RKS OZ_najzaslužnejšim članom na Zboru članov RKS - OZ;
ustanavlja postaje RK in skupine starih ljudi za samopomoč;
organizira srečanja starih ljudi in druge oblike dela za starejše (izlet) ter obiskuje ostarele
in osamljene ljudi in jim po potrebi nudi pomoč;
sodeluje s krožki RK v osnovnih šolah;
obvešča in predlaga socialno in zdravstveno ogrožene otroke za letovanja;
sodeluje pri izvedbi krvodajalskih akcij, pri razvoju krvodajalstva ter pridobivanju novih
krvodajalcev;
sodeluje in izvaja posamezne naloge na področju zdravstvene in socialne preventive;
organizira humanitarne zbiralne akcije (ob naravnih ali drugih nesrečah) ob soglasju RKS
- OZ;
sprejema, zbira in razdeljuje humanitarno pomoč (denarno in materialno pomoč) ob
soglasju RKS - OZ
socialno in zdravstveno ali drugače prizadetim posameznikom in družinam;
sodeluje pri vzdrževanju centralnega skladišča RKS - OZ;
organizira zdravstvena predavanja;
sodeluje z drugimi organizacijami na področju humanitarnega dela;
opravlja še druge aktivnosti za uresničevanje humanitarnih ciljev in programov dela.
10. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednika izvolijo člani na prvi seji
izmed sebe
Nadzorni odbor spremlja delo krajevnega odbora RK, izvajanje letnega programa ter
finančno materialno poslovanje KORK. Nadzorno odbor je odgovoren zboru KORK.
FINANČNO POSLOVANJE
11. člen
KORK upoštevajo Pravilnik o finančnem poslovanju KORK, ki je priloga teh pravil.
KORK v skladu s finančnim načrtom in odločitvami organov RKS-OZ razpolaga s finančnimi
sredstvi. Finančno in materialno poslovanje KORK, je sestavni del finančno-materialnega
poslovanja RKS-OZ. Finančna sredstva so prihodki last KORK in z njimi razpolaga v skladu s
sprejetim finančnim načrtom. V ta namen RKS - OZ dvakrat letno pisno posreduje podatke
KORK o finančnem stanju KORK. Za finančno in materialno poslovanje v KORK je odgovoren
predsednik in blagajnik KORK.
Nadzor nad finančnim poslovanjem KORK izvaja Nadzorni odbor KORK in Nadzorni odbor RKS
- OZ.

12. člen
KORK pridobiva finančna sredstva za svoje delovanje na naslednje načine:
- s članarino;
- prostovoljnimi prispevki
- in drugimi dohodki.

KONČNE DOLOčBE
13. člen
Za delovanje KORK se uporablja Statut RKS-OZ Ormož in Poslovnik o delovanju organov
RKS-OZ Ormož.
14. člen
KORK preneha z delovanjem
- po sklepu OO RKS - OZ
- po sklepu zbora KORK
- če število članov RK pade pod 10,
- zaradi združitve z drugo KORK
O prenehanju ali priključitvi KORK odloči zbor KORK na osnovi mnenja krajevnega odbora
KORK in RKS-OZ. Premoženje KORK, ki preneha z delovanjem preide na RKS-ZO, če ni
drugače dogovorjeno.
15.člen
Za spremembo teh Pravil delovanja KORK RKS-OZ velja enak postopek kot je predlagan za sprejem
oz. dopolnitev vseh aktov RKS-OZ.

Predsednik/ca KORK
Milena Zorčič
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