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Na Ministrstvu za notranje zadeve smo preučili predloga posredovan preko spletnega orodja
predlagam.vladi.si, ki se nanaša na nezdružljivost zasedanja vodstvenih organov društva s
sočasno zaposlitvijo v institucijah nadzora in nanj podajamo naslednji odgovor oz. stališče:
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2 in 21/18 ZNOrg), ki ureja ustavno
pravico do združevanja v društva, je društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki ga
ustanovitelji ustanovijo, da bi v njem uresničevali skupne (nepridobitne) interese in v katerega
se po ustanovitvi z namenom uresničevanja skupnih interesov, na način in ob pogojih,
določenih v temeljem atku, včlanjujejo in delujejo tudi druge osebe - člani društva. Društvo
(neposredno) upravljajo člani društva, ki morajo s temeljim aktom, ki ga sprejmejo na najvišjem
organu (zboru članov), med drugim določiti tudi pogoje in način včlanjevanja, način upravljanja
in zastopanje društva ter druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.
Glede na dejstvo, da so zakonske omejitve pravice do združevanja na podlagi Ustave
Republike Slovenije dopustne le, če to zahteva varnost države, določa Zakon o društvih zgolj
osnovni okvir glede delovanja društva (načela, ustanovitev, registracijo ipd.), ne more pa
postavljati pogojev za članstvo ali celo pogojev, ki jih mora izpolnjevati član društva, da bi lahko
kandidiral za člana v organih društva. Kot samostojna članska organizacija, ki jo upravljajo člani,
pa lahko pogoje, kakršne navaja predlagatelj v svojem predlogu, postavi društvo samo, in sicer
na način, da pogoje za zastopnika ali za člana drugih organov društva, opredeli v temeljnem
aktu, ki ga sprejme zbor članov.
Zaradi navedenega menimo, da podani predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
S spoštovanjem,
mag. Melita Šinkovec
državna sekretarka

