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I.  SPLOŠNI DEL:  
 
STATUS IN PRAVNA PODLAGA 
 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Laško – Radeče ( v nadaljevanju RKS – Območno 
združenje Laško – Radeče) je samostojna, neodvisna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in 
prostovoljna organizacija, ki na območju občin Laško in Radeče deluje v skladu z Zakonom o 
društvih, Zakonom o humanitarnih organizacijah, Zakonom o prostovoljstvu, Zakonom o 
Rdečem križu Slovenije, Ženevskimi konvencijami iz leta 1949 in dopolnilnimi protokoli k 
Ženevskim konvencijam, s Statutom in Resolucijami Gibanja, s pravnim redom Republike 
Slovenije, s strategijami delovanja na nacionalnem nivoju Republike Slovenije, v skladu s 
Statutom Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj (v nadaljevanju: RKS)  in Statutom RKS – 
Območnega združenja Laško – Radeče.  
 
RKS – Območno združenje Laško – Radeče ima status društva, deluje v javnem interesu in je 
zaradi skupno določenih interesov član Rdečega križa Slovenije- Zveze združenj.  
 
RKS – Območno združenje Laško – Radeče deluje po temeljnih, mednarodnih načelih Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca. 
 
RKS - Območno združenje Laško – Radeče je pravna oseba zasebnega prava.  
 
Leto ustanovitve : 1955 
Naslov: Aškerčev trg 4. b, 3270 LAŠKO  
Pravnoorganizacijska oblika: 453 
Matična številka: 1165909000 
Davčna številka: 15658988 
Glavna dejavnost po standardni klasifikaciji: 88.991 
Transakcijski račun: A BANKA BANKA CELJE d.d.: SI56 0600 0000 3706 087 
Poslovno leto: koledarsko 2015 
Število redno zaposlenih: 2 
Število članov: 4.761 
 
JAVNA POOBLASTILA 
 

 RKS –  OZ Laško – Radeče kot javno pooblastilo opravlja naslednje naloge: 
− organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo Ženevske konvencije; 
− izvaja naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami 

oboroženih spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah; 
− izvaja dejavnosti za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije; 
− organizira in izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči; 
− organizira in usposablja enote za prvo pomoč; 
− opravlja postopke vpisa kandidatov za darovanje organov in tkiv ; 
− izvaja ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter 

oboroženih spopadih; 
− izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih 

ljudi ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi. 



KRATEK POGLED V ZGODOVINO  
 

Rdeči križ deluje na Slovenskem od leta 1866, ko je bilo na Kranjskem, pod Avstro-Ogrsko, 
ustanovljeno prvo »Žensko društvo za pomoč ranjenim in hudo bolnim vojakom«. Zato v 
prihajajočem letu obeležujemo 150-letnico pričetka delovanja tega društva na Slovenskem.   
Na našem območju so že v obdobju med obema vojnama zapisane dejavnosti Rdečega križa, ki 
pa so se z ustanavljanjem Krajevnih odborov Rdečega križa po drugi svetovni vojni /Zidani 
Most 10.01.1947, Radeče 11.9.1947, Jurklošter 05.10.1947, Vrhovo 7.1.1948, Rimske 
Toplice 28.02.1948, Rečica 12.04.1948, Sedraž 23.04.1948, Laško 26.07.1950, Jagnjenica 
17.8.1957,  Svibno 15.12.1959, Šentrupert 25.12.1959,  Marija Gradec 18.08.1960 in Vrh 
08.08.1961 leta, po podatkih prvega vpisa v register UE/  in z ustanovitvijo Občinske 
organizacije Rdečega križa 1955 leta, ki je povezala vse do tedaj ustanovljene Krajevne 
odbore Rdečega križa še bolj razmahnila. Občinska organizacija Rdečega križa Laško je 
delovala do leta 1995, ko se je preimenovala v Območno organizacijo Rdečega križa Laško, 
leta 1998 v Območno združenje Rdečega križa Laško, s sprejetjem novega Statuta RKS – OZ 
Laško – Radeče, 17. junija 2015 pa se je preimenovala v Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Laško – Radeče.  
 

NAČIN DELOVANJA  
 

Krajevne organizacije Rdečega križa  
RKS - Območno združenje Laško – Radeče ima zaradi lažjega uresničevanja nalog  na terenu 
po principu lokalne samouprave (krajevne skupnosti) ustanovljene Krajevne organizacije 
Rdečega križa, ki jih povsod vodi Krajevni odbor RK,  njen predsednik, podpredsednik, sekretar, 
blagajnik in člani odbora, vsi izvoljeni na Zboru članov Krajevne organizacije RK. Število le teh 
je odvisno od velikosti terena in organizacije. Krajevne organizacije RK so vpisane v register 
RKS – Območnega združenja Laško – Radeče.  
V okviru RKS - Območnega združenja Laško – Radeče delujejo Krajevne organizacije RK, 
in sicer: Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Radeče, Rečica, Rimske Toplice, 
Sedraž, Svibno, Šentrupert, Vrh, Vrhovo in Zidani Most.  
 

Organi RKS – OZ Laško – Radeče so:  
- Zbor članov   
- Območni odbor  
- Nadzorni odbor  
- Častno razsodišče 
- Strokovni center za prvo pomoč, krvodajalstvo in preventivno zdravstveno dejavnost 
- Komisija za socialna vprašanja in elementarne nesreče in 
- Komisija za delo z mladimi v RK.  
 

Zbor članov kot najvišji organ sestavljata po dva zastopnika iz vsake Krajevne organizacije RK.  
Območni odbor zbora članov je izvršilni organ. 
RKS – Območno združenje Laško – Radeče za dobro in uspešno sodelovanje pripravlja 
delovne posvete, sestanke, skupna sporočila, seje organov in delovnih teles najvišjega organa s 
prisotnostjo vseh predstavnikov Krajevnih organizacij Rdečega križa ter vsako prvo sredo v 
mesecu tudi delovni kolegij vodstva, članov odborov in drugih članov organov združenja.  
 

Za zagotavljanje javnosti dela RKS - Območnega združenja  Laško – Radeče so odgovorni: 
 - predsednica Območnega združenja RKS Laško–Radeče, Jožefa BRILEJ /Radeče/, 
 - podpredsednica Območnega združenja RKS Laško–Radeče, Nuša KONEC JURIČIČ dr.     



  med. /Laško/  
- podpredsednica Območnega združenja RKS Laško– Radeče, Slavica AŠKERC /Rimske  
  Toplice/ in   
- sekretar Območnega združenja RKS Laško - Radeče, Vlado MAROT. 
 
Sedež RKS – Območnega združenja Laško – Radeče je na Aškerčevem trgu 4. b, v Laškem, 
kjer ima RKS – OZ Laško – Radeče svoj poslovno stanovanjski objekt, ki ga je zgradil 1957 leta, 
ko je skoraj sočasno gradil tudi stanovanje za zdravnika v Laškem. Stanovanjski del je v 
brezplačnem upravljanju stanovanjskega sklada Občine Laško, ki oddaja stanovanje v najem, 
najemnik pa plačuje najemnino stanovanjskemu skladu. KO RK Marija Gradec ima v brezplačni 
uporabi društveni prostor v Kulturnem domu v Marija Gradcu 27,  KO RK Radeče v društvenih 
prostorih na Gledališki 2 v Radečah, KO RK Rečica pa v Sindikalnem domu. Preostale Krajevne 
organizacije RK po dogovoru souporabljajo prostore KS ali drugih društev.  
  
FINANČNO POSLOVANJE 
 

Finančno poslovanje za RKS – Območno združenje Laško – Radeče – računovodske storitve 
opravlja finančna služba Občine Laško od leta 1995.  
 
Finančno poslovanje Krajevnih organizacij RK: 
Finančno poslovanje Krajevnih organizacij RK poteka preko glavne blagajne in 
transakcijskega računa RKS – Območnega združenja Laško – Radeče, njihov finančni 
rezultat pa se evidentira za vsak njihov dogodek posebej na stroškovnih mestih za vsako 
krajevno organizacijo posebej. To so sredstva članarin njihovih članov, prostovoljnih 
prispevkov občanov, donacij podjetij in sredstva RKS OZ Laško – Radeče, ki jih namenjamo za 
izvajanje programov vsake Krajevne organizacije RK posebej. Sredstva, ki jih Krajevne 
organizacije Rdečega križa zberejo na svojem območju so njihova in z njimi razpolagajo in 
gospodarijo. Omenjena sredstva se nikamor ne odvajajo, kar pomeni da članarine in zbrani 
prostovoljni prispevki   ostajajo v celoti njim, oz. kraju za kritje vseh njihovih stroškov.  
Krajevne organizacije RK poročajo o delu in finančnem poslovanju njihovim članom na zborih 
članov, njihovemu odboru in organom RKS – OZ Laško - Radeče. 
 
Viri prihodkov RKS – OZ Laško – Radeče  
 
A/ Finančni : 
- dotacije Občine Laško in Občine Radeče  
- sredstva, pridobljena z javnimi razpisi  
- prispevki in donacije fizičnih ter pravnih oseb /v večini primerov za namensko pomoč   
  občanom ob različnih projektih in ob elementarnih nesrečah/ 
- sredstva lastne dejavnosti /izvajanje tečajev, opravljanje nalog oglasne agencije, povračila  
  stroškov za izvajanje javnih pooblastil /   
 
V minulem letu je bilo finančnih virov – prihodkov za 117.031 EUR. 
 

Namenjeni so:  
a) za pokrivanje stroškov delovanja, in sicer:  
- za stroške vzdrževanja objekta, zavarovalnih premij za objekt in vozilo, stroške    
  vzdrževanja in porabljeno gorivo lastnega vozila Kangoo, letnik 1999, ki ga uporabljamo zlasti  
  za distribucijo pomoči po KO RK, zbiranje le te na terenu....  



  Nadalje so to stroški ogrevanja poslovnih prostorov, stroški elektrike, dodatno povečani zaradi  
  rednega izsuševanja skladišča z oblačili, občasno pa tudi drugih skladišč,  stroški    
  stacionarnega in mobilnega telefona ter internetne povezave, komunalnih storitev /smeti in  
  vodarine/, plačilnega prometa, potrošnega materiala, vzdrževanja objekta, pisarniškega    
  materiala, poštnine, potnih stroškov, servisne storitve preostale strojne opreme, najema  
  tiskalnika, amortizacije itd.;   
- za stroške dela dveh redno zaposlenih oseb, povračil materialnih stroškov izvajanja  
  prostovoljskega dela, zlasti pri permanentnem delu sortiranja in razdeljevanja oblačil, obutve   
  ter pri razdeljevanju materialne pomoči;  
 

To so stroški, ki jih organizacija v skromnih okvirih potrebuje za nemoteno izvajanje dejavnosti 
in programov v okviru javnih pooblastil ter lastnih programov, za delovanje krajevnih organizacij 
RK, za pokrivanje stroškov, ki jih zanje nudimo pri organizacijsko-vsebinskih nalogah in 
izvajanju dodatne logistike, kolikor nam ob tem to dopuščajo kadrovske možnosti.  
 
b) za izvajanje programskih, vsebinskih nalog, in sicer za:  

pokrivanje stroškov izvajanja zborov članov, delovanje krožkov RK, pokrivanje stroškov 
krvodajalskih akcij in srečanj krvodajalcev, izvajanje tečajev in izpitov prve pomoči različnih 
nivojev, tekmovanja ekip PP osnovnih šol, ekip PP CZ, zdravstveno vzgojno dejavnost, 
delovanje Postaj RK in njenih dejavnosti, izvajanje preventivnih meritev nekaterih vrednosti v 
telesu kot so krvni tlak, sladkor, holesterol, srečanja krajanov po Krajevnih organizacijah RK, 
obiske jubilantov in njim namenjenih pozornosti, šolske potrebščine, pakete pozornosti, obiske 
varovancev, naših krajanov v javnih institucijah, za »čiste zobe ob zdravi prehrani«, akcijo 
»Laško združuje dobre želje«, »Drobtinico« redno solidarnost /pomoč občanom v hudi stiski z 
najnujnejšimi plačili računov/, namenske solidarnostne akcije za pomoč občanom ob večjih 
nesrečah, z namenskimi donacijami in drugimi oblikami solidarnosti, kamor uvrščamo tudi 
lastno nabavo prehranskih artiklov, plačilo neposrednih materialnih stroškov ob izvajanju 
pomoči … 

 
B/ Materialni:  
- prehranski paketi in pralni prašek iz skupne akcije RKS »Lepo je deliti«  
- prehranski paketi in pralni prašek iz sredstev krovnega, javnega razpisa fundacije FIHO  
- hrana iz prijave na razpis Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, katerega organ  
  upravljanja v Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
- hrana iz blagovnih rezerv RS 
- živila, zlasti jabolka iz virov t.i. »ruskega embarga«   
- hrana in higienske potrebščine, namenjene občanom iz lastnih akcij zbiranja, akcij  
  drugih partnerjev, ki jih donirajo našemu združenju /PGD Laško in OGZ Laško, Komunala  
  Laško ob projektu »Zavržena hrana« ter iz neposrednega darovanja občanov;  
- oblačila, obutev, posteljnina, pohištvo, bela tehnika, akustika in druga oprema, ki jo donirajo  
  občani in nekatera podjetja 
- letovanja otrok iz sredstev krovnega javnega razpisa fundacije FIHO  
- letovanja otrok iz skupne akcije RKS »Peljimo jih na morje« 
- letovanja otrok iz donacije »Engrotuš«  
- letovanja starejših iz sredstev krovnega javnega razpisa fundacije FIHO 
- letovanja starejših iz skupne akcije RKS »Peljimo jih na morje« 
 

Materialni viri so namenjeni neposredni pomoči občanov, ki na podlagi podane pisne vloge 
in pozitivnega mnenja krajevno pristojne organizacije Rdečega križa in Centra za socialno delo 



pridobijo status upravičenca, vsak prejemnik pa ob vsaki delitvi za prejeto pomoč podpiše 
oddajnico materiala.  
 
Vrednost materialnih virov je v preteklem letu ocenjena na cca. 95.000 EUR.  
 
Pomembno je tudi omeniti, da smo slovenskim bolnišnicam v lanskem letu s pomočjo 1148 
naših zvestih in marljivih krvodajalcev na 10 krvodajalskih akcijah in z neposrednim darovanjem 
na Transfuzijskih centrih pri slovenskih bolnišnicah uspeli zbrati skoraj 600 litrov krvi, kar ima 
svojo neprecenljivo vrednost, ki jo je težko meriti v EUR.    
 
Pri izvajanju programskih, vsebinskih in organizacijskih nalog nam pomagajo številni 
prostovoljci, okrog 220 letno, ki so na podlagi zbranih podatkov iz Krajevnih organizacij RK in na 
našem sedežu opravili v preteklem letu okrog 14.500 ur prostovoljskega dela. V minulem letu so 
nam pri delu pomagale 3 osebe, napotene s strani Občine Laško v okviru opravljanja dela v 
splošno korist /DKD/ , ki so opravile 1.024 ur.   
 
Koncem lanskega leta smo se vpisali v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES-u.  Na 
podlagi Pravilnika o izvajanju Zakona o prostovoljstvu smo pričeli z izvajanjem le tega z 
vzpostavljanjem evidenčnega lista prostovoljca, sklepanjem dogovorov o prostovoljskem delu, 
vodenjem dnevnika…  
 

Povprečna vrednost dela, ki ga za te namene opravijo prostovoljci znaša, oz. je vredna 
okrog 110.000 EUR.  
 
REKAPITULACIJA VREDNOSTI :  
- finančni viri ……………………………………………………………….... 117.031,00  
- materialni viri ………………………………………………………..…...…. 95.000,00 
- človeški viri /prostovolj. opr. ure/ ……………………………………….…110,000,00 
________________________________________________________________________  
SKUPAJ GROBO OCENJENA VREDNOST OPRAVLJENIH NALOG JE  322.031,00 EUR 
====================================================================== 
 
Dejavnost RKS – OZ Laško – Radeče na podlagi sprejetih programskih izhodišč razvrstimo v 
nekaj pomembnih, vsebinskih sklopov, kot so: 
- organizacijska dejavnost  
- kadrovske zadeve  
- zdravstveno vzgojna dejavnost  
- socialna dejavnost  
- delo z mladimi  
- informativna dejavnost in   
- tehnično področje  
 
DEJAVNOST NA SOCIALNEM PODROČJU:  
Glede na to, da se preostalih vsebinskih sklopov naše dejavnosti dotikamo skozi vsebino 
celotnega poročila, se nam zdi vredno in potrebno, da posebej izpostavimo naše delo na 
socialnem področju, ki je obsežno, naporno in zahtevno. 
Osnovna pomoč občanom se odraža v obliki svetovanja, pogovora, nudenja moralne opore in 
drobnih opravil slehernemu občanu brez predhodne prošnje za pomoč, medtem, ko morajo za 



večino ostalih oblik pomoči prosilci podati pisno vlogo, v kolikor že iz samega projekta ne izhaja 
njena racionalna izvedba. Na podlagi pisne vloge /Prošnja za pomoč pri RK/ se lahko pridobi 
status upravičenca, v kolikor sta pozitivni mnenji Centra za socialno delo Laško in krajevno 
pristojne organizacije RK glede na kraj bivanja. V lanskem letu je status upravičenca do pomoči 
imelo 428 družin in posameznikov.  
Pomoči, ki jo namenjamo našim občanom – upravičencem do nje, se odražajo v naslednjih 
oblikah:  
- pomoč v denarnih sredstvih, v okviru možnosti in njihovih nujnih potreb, saj za to pri nas 

nimamo izoblikovanega posebnega sklada. Če pride do tovrstne pomoči, se le ta 
najpogosteje odraža v izdaji naročilnice, plačilu nujnih položnic, redko, oz. izjemoma v 
gotovini, kar mora biti posebej pisno obrazloženo in za stroške predložen konkreten račun. 
Pri tej obliki pomoči polovični znesek prispevajo KO RK, po predhodni odobritvi; 

- pomoč v obliki začasne denarne pomoči z vračilom /to le izjemoma in zanesljivim/; 
- pomoč pri nabavi šolskih potrebščin. V minulem letu smo za šolske potrebščine skupaj s 

Krajevnimi organizacijami RK namenili pomoč 32 družinam za 74 otrok – učencev v skupni 
vrednosti 2.553 EUR;  

- pomoč v paketih FIHO /prehranski paketi in pralni prašek/ in iz akcije »Lepo je deliti«;  
- pomoč v hrani iz Evropskega sklada za pomoč najbolj ogroženim v štirih delih, oz. v štirih 

delitvah;   
Razdelili smo nekaj manj kakor 22 ton hrane /iz Evropskega sklada, prehranskih 
paketov, praška, lastnih nabav hrane, pomoči iz akcije gasilcev in Komunale Laško/;  

- pomoč v oblačilih, obutvi, posteljnini, igračah.... Zbrali smo nekaj manj kakor štiri tone 
oblačil, od tega je 80 uporabnikov prevzelo cca. 1270 kg oblačil;  

- pomoč v opremi /bela tehnika, jogiji, kavči, otroške postelje, vozički, omare, stoli, mize…./; 
- pomoč pri organizaciji 7 dnevnih, brezplačnih letovanj za otroke iz socialno šibkih  družin na 

Debelem rtiču, ki se ga je lani v dveh izmenah udeležilo 24 otrok; 
- pomoč in izvedba 7 – dnevnega letovanja starejših na Debelem rtiču, ki se ga je lani 

udeležilo 6 oseb;  
- organizacija in izvedba dobrodelne prireditve »Laško združuje dobre želje«, ki jo že 18 let 

pripravljamo skupaj z Občino Laško, Društvom sožitje Laško in  STIK-om Laško  za osebe iz 
Društva sožitje in učence šole s prilagojenim programom; V akciji je sodelovalo 29 
donatorjev. Tako smo z njihovo pomočjo zbrali 2.682 EUR finančnih sredstev, bilo pa je tudi 
3.200 EUR vrednosti materialnih sredstev in ovrednotenih storitev za izvedbo programa;  

- pomoč pri odpravljanju posledic poplave in plazov iz september 2014, se je nadaljevala in 
razen v enem primeru zaključila v letu 2015 za 33 družin in posameznikov v skupni 
vrednosti 7.480 EUR;  

- pomoč ob večjih socialnih stiskah /Drmelj, Bračko, Šeško, Kumer, Čajko in Belaj/ in 7 
družinam iz namenskih sredstev Laškega akademskega kluba - LAK ter donacije KS Rečica 
namesto sejnine za pet družin njihove KS;  

- sodelovali smo v akcijah »Lepo je deliti« in »Peljimo jih na morje« ter s prispevki KO RK in 
občanov omogočili nekaj otrokom in starejšim letovanja, ostalim pa kar nekaj prehranskih 
paketov in pralnega praška;  

- obiski občanov ob božično novoletnih praznikih in izročitev paketov pozornosti za starejše, 
bolne, osamljene. Obiskov in paketa pozornosti je bilo deležnih 492 naših občanov; 

- obiski občanov ob praznovanju 90., in 100 rojstnega dne, skupaj z Občinama, KS in drugimi 
društvi ter organizacijami iz kraja, od koder so slavljenci doma. Skupaj smo obiskali 25 
slavljencev – 90 letnikov iz občin Laško in Radeče in najstarejšo občanko, ki je praznovala 
101-rojstni dan;  



- obiski in pozornosti do naših občanov ob 80 - letnem jubileju, ki jih izvajajo nekatere   KO 
RK. Obiske izvajajo na Vrhu, v Marija Gradcu, v Rečici in Sedražu. Obiska je bilo deležno 
48 oseb;  

- 5. sočasen obisk varovancev v Trubarjevem domu v Loki skupaj s KO RK in Občinama in 4. 
v Domu starejših Thermane Laško d.d.; Programa in pozornosti s paketi je bilo deležno 92 
občanov, in sicer iz Občine Laško 64 oseb in iz Občine Radeče 28 oseb. Polovico stroškov 
k paketom prispevata obe občini. Gre za skupen projekt vseh RK, obeh občin, vseh KS, 
društev upokojencev in društev invalidov;  

- obiski občanov v drugih domovih za starejše /lani je bilo v domove nameščenih 177 
občanov Laškega in Radeč, leto poprej sedem več/. Obiske za svoje krajane opravijo 
predstavniki Krajevnih organizacij RK, ponekod skupaj z drugimi društvi in KS;  

- organizacija in izvedba srečanj starejših krajanov  v okviru Krajevnih organizacij  RK, ki smo 
jim v večini primerov po svojih močeh pomagali pri organizaciji, pripravi in sami izvedbi 
/Jurklošter, Laško, Radeče, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Svibno, Šentrupert, Vrh in 
Vrhovo/. Srečanja so bila v 10 KO RK laške in radeške občine. Na srečanja je bilo 
povabljenih 1.267 občanov;  

-     skupaj s Komunalo Laško in Občino Laško, Komunalo Radeče in Občino Radeče smo  
      oblikovali projekt »Skupaj za boljšo družbo«, oz. nazorno predstavitev odvržene hrane v  
      obliki stojnice in predstavitvijo količin hrane, ki klavrno konča v kontejnerjih; projekt smo  
      izvajali sočasno z izvedbo prvega projekta »Drobtinica« na stojnicah v Laškem, Rimskih  
      Toplicah in Radečah na katerih smo menjavali kruh in ostale dobrote za prostovoljne  
       prispevke in jih skupaj v pičlih treh urah zbrali 2.453 EUR, ki so namenjeni po centralnih  
       šolah za plačilo toplih obrokov otrokom iz socialno ogroženih družin; v akciji, ki je bila zelo  
       uspešna  je sodelovalo 25 donatorjev in 33 prostovoljcev. Potekala je ob Svetovnem  
      dnevu hrane in Svetovnem dnevu lakote;  
-     delovanje Postaj RK poteka v nekaterih KO RK, na katerih se lahko občani pogovorijo  
      o svojih stiskah, podajo vlogo za pomoč, se družijo, izmerijo krvni tlak, sladkor,        
      holesterol, izvajajo delavnice itd.; Zaželeno je, da bi Postaje RK delovale v vsakem kraju;  
-     pomoč družinam iz projekta GA kuhinje, na nek način pa smo družinam v nekaj primerih  
      pomagali pri izročanju vlog za odpis dolgov, jim ob tem svetovali; prav tako pa smo se  
      soočali s kar nekaj posebnimi primeri prosilcev za pomoč in bili prisotni na     
      multidisciplinarnem timu CSD Laško glede realizacije pomoči.  
 
II.   POSEBNI DEL 
  
Ob prebiranju dokumentov, ki se nanašajo na opravljeno delo v preteklem letu, smo mnenja in 
prepričani, da je RKS – Območno združenje Laško – Radeče doseglo ali celo preseglo 
zastavljene cilje glede na kadrovske in fizične zmožnosti.  
Čeprav je na nekaterih področjih kot je usposabljanje slušateljev v prvi pomoči, zlasti izvajanje 
tečajev prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil bilo lani razpolovljeno in ob dejstvu, da 
se je količina razdeljene hrane zaradi šumov, ki so nastali pri organu upravljanja Ukrepa Sklada 
za evropsko pomoč najbolj ogroženim na MDDSZ zmanjšala, prav tako pa  se je nekoliko 
omililo število novih prosilcev za pomoč, se nam je zgodila nova zgodba in situacija, ki se ji reče 
pomoč migrantom in beguncem. Omenjena naloga nam je vzela veliko ur dragocenega časa 
zaradi številnih usklajevalnih sestankov, zaradi priprave prostovoljcev na dežuranje v 
Nastanitvenem centru Celje in samo izvedbo. Na koncu koncev pa smo doživeli kar nekaj 
negativnih mnenj s terena, celo od naših članov, kar pa pomeni, da so skregani s temeljnimi 
načeli RK in humanitarnim pravom.      



Iz programa dela nam še vedno ni uspelo, kljub volji in veliki želji ter nekaterim poskusom oživiti 
dela Krajevne organizacije RK Zidani Most. Kljub omejenim možnostim pa smo poskušali čim 
več dogodkov sporočiti javnosti, pri čemer ima v zadnjem obdobju pomembno vlogo pri tem 
občina Laško z rednim, dvomesečnim izdajanjem »Laškega biltena« in tudi občina Radeče s TV 
oddajo Utrinki, Posavskim obzornikom in Radeškimi novicami.  
Velik del časa smo namenili tudi organizacijskim in statusnim nalogam, saj smo izvedli volilni 
zbor članov, uredili dokumentacijo v zvezi s spremembami Statuta, registracijo, izdelavo novih 
štampiljk, urejanjem podpisnikov pri banki, zakonitega zastopnika… 
Hkrati lahko zapišemo, da nam je kljub vsemu uspelo ohraniti glavnino nalog in doseči rezultate, 
tako po obsegu, kakor  po kvaliteti.  
 
Ostale aktivnosti: 
Poleg vsebinskih in organizacijskih nalog smo v minulem letu izdali 116 rednih faktur in 24 
faktur občinama na podlagi pogodb, prejeli smo 445 faktur, sestavili najmanj 191 uradnih 
dopisov, ki so vpisani v delovodnik in preko 75 različnih vabil za KO RK-e, obvestil, sporočil. Na 
pošto smo oddali 14.200 kuvert različnih velikosti, napisali 94 blagajniških prejemkov, 121 
blagajniških izdatkov, 10 blagajniških dnevnikov, običajno na dveh straneh, 37 potnih nalogov, 
42 naročilnic, 47 potnih nalogov za vozilo Kangoo in bili prisotni na številnih sestankih, zborih 
članov, srečanjih, obiskih, prireditvah ter drugih veselih in žalostnih dogodkih v vseh Krajevnih 
organizacijah RK ter pri drugih izvajalcih, oz. organizatorjih.  
Od meseca septembra 2015 naprej redno beležimo pomembnejše dogodke in aktivnosti s 
preglednico le lega /kdaj?, kje?, kdo?, kaj?, koliko?/, vsako prvo sredo v mesecu pa se med 16. 
in 17. uro dobivamo skupaj na t.i. kolegiju vseh v RK laške in radeške občine, kar sta dve 
pomembni novosti našega delovanja.  
Prostovoljci Rdečega križa smo se tudi lani številčno /46 oseb/ udeležili dobrodelnega koncerta 
RKS, ki je bil 19. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na TV 
Slovenija.  
V posebno zadovoljstvo nam je, ker uspešno deluje 9 krožkov Rdečega križa na osnovnih šolah 
laške in radeške občine in ob njih pomaga ter sodeluje 9 marljivih mentoric. To je naše veliko 
bogastvo, ki ga moramo vsi skupaj še bolj negovati in skrbeti za njihovo dobro delovanje v 
prihodnje. Zavedamo se, da temu področju posvečamo premalo pozornosti, ker nas tekoče 
naloge pri tem nenehno ovirajo. Zato smo hvaležni tudi vodstvom tistih šol, ki nam pri tem 
pomagajo in omogočajo našo prisotnost. Spoznavanje humanih vrednot, znanja prve pomoči so 
šola za življenje, zato se nam ob pomanjkanju le teh zdi to še kako pomembno in potrebno.  
 
Vredno je zapisati, da tisti, ki vidi in zna ceniti naše delo in trud, potem lahko reče, da je vse 
skupaj eno veliko bogastvo, za katerega smo vsem, ki so k njemu pripomogli, lahko samo 
hvaležni. Člani Rdečega križa laške in radeške občine moramo biti ponosni in hvaležni za ta 
dar. 
 
 

III. ZAKLJUČNI DEL: 
  

Leta 2015 se bomo kljub različnim tegobam in stiskam, trudu, naporom in žrtvovanju 
dragocenega časa na različnih področjih s hvaležnostjo in ponosom spominjali. Bilo je bogato 
leto z novimi spoznanji in izkušnjami in tudi nelagodno zaradi različnega pojmovanja ljudi, ki so 
res begunci in ljudi, ki so omenjeni status zlorabili sebi v prid.    
 



Veliko je prostovoljcev na terenu - po KO RK, ki so naša desna roka. Veseli smo njihovega 
optimističnega razpoloženja in hvaležni za njihovo delo ter trud. Čeprav smo že lani omenili 
mnenje, se nam zdi vredno, da to poudarimo vedno znova, in sicer, da tisti, ki že na startu vidijo 
vse slabo, črno in v vsaki stvari vidijo le problem, ne pa tudi rešitve, so že problem sami po sebi. 
Zato menimo, da  tisti, ki ne verjame v uspeh, ga tudi nikoli ne bo uspel doseči. 
 
Pri vsem omenjenem pa ne smemo prezreti podpore občine Laško in občine Radeče, ki nam 
pomagata z zagotavljanjem sredstev za plači zaposlenih, občina Laško nam zagotavlja tudi 
računovodski servis, sicer pa z obema občinama uspešno sodelujemo pri večjih, zahtevnejših 
projektih kot so reševanje stisk ob elementarnih  nesrečah in pri zagotavljanju pomoči ob 
zahtevnejših gmotnih stiskah naših občanov, kakor tudi pri izvajanju ostalih projektov kot so 
skupni obiski naših jubilantov, skupni obiski varovancev v domovih v Loki in Laškem, projekt 
»Laško združuje dobre želje«, »Drobtinica«, pri nujnih vzdrževalnih delih, kakor tudi pri napotitvi 
oseb za opravljanje družbeno koristnega dela in izvajanje javnih del, na katerega smo se znova 
prijavili in bili uspešni.   
Hvaležni smo Krajevnim skupnostim, ki zgledno sodelujejo z našimi Krajevnimi organizacijami 
RK na terenu, z njimi usklajujejo določene aktivnosti in jim v večini primerov nudijo gmotno 
podporo, pri sofinanciranju srečanj njihovih krajanov, obiskih jubilantov, drugih projektih, 
zagotavljanju prostorskih pogojev za njihovo delovanje in še … 
 
Naše sodelovanje poteka in je prisotno, kakor že omenjeno s šolami, vrtci, krajevnimi 
skupnostmi, Centrom za socialno delo Laško, Zdravstvenim domom Laško, Centrom 
starejših – Hišo generacij, domovi starejših občanov, Društvi upokojencev in Društvi 
invalidov obeh občin, Komunalnima podjetjema Laško in Radeče, Karitas Laško, Radeče, 
gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Laško ter z vsemi službami obeh občinskih uprav ter 
tudi z drugimi društvi in organizacijami v posameznih krajih ;   

 

Upamo in želimo si, da bi vsaj tako bilo tudi v prihodnje. Ljudje nas potrebujejo, nas iščejo, nas 
prosijo in kaj malo jim je mar, kako in s čim jim lahko pomagamo. Prepričani smo, da so njihova 
pričakovanja pogosto večja od naših možnosti. Ni pa vse zgolj in samo v materialu, ampak je 
veliko tudi v srčni kulturi, tako uporabnikov, kakor izvajalcev.   
 
Predlog poslovnega poročila s finančnim poročilom na razširjeni seji obravnavajo organi - 
Območni odbor kot izvršni organ, Nadzorni odbor in Zbor članov kot najvišji organ. 
 

                                                                                         Predsednica RKS – 
                                                                                        Območnega združenja Laško – Radeče: 
                                                                                                          Jožica BRILEJ l.r. 
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Finančno poročilo za leto 2015 
 

UVOD 
 

RKS–Območno združenje Laško–Radeče se ukvarja izključno z nepridobitno 
dejavnostjo. Med nepridobitne dejavnosti spadajo v skladu s standardi in 
ustanovitvenim aktom  vsi prihodki, ki jih pridobiva RKS–OZ Laško–Radeče, saj  
jih lahko uporabi le za izvajanje svoje redne nepridobitne dejavnosti.  
 

Po določbah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti se  
med nepridobitno dejavnost poleg donacij, članarine in obresti na depozite do 
1.000,00 €, vštevajo tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javno finančnih 
virov in namenska javna sredstva (to so dotacije iz proračuna).  
 

RKS–OZ Laško–Radeče ni davčni zavezanec za DDV v skladu z 1. odstavkom 
94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.  
 

BILANCA  USPEHA 
 

RKS–Območno združenje Laško–Radeče je v letu 2015 ustvarilo 117.031,30 
EUR prihodkov in 118.076,42 EUR stroškov, kar pomeni, da v letu 2015 znaša 
presežek  odhodkov nad prihodki 1.045,12 EUR.    
 
PRIHODKI 
 

Prihodki iz dejavnosti zajemajo prihodke, ki jih RKS–OZ Laško–Radeče 
pridobiva namensko za opravljanje svoje redne dejavnosti.  
 

Pregled prihodkov je razviden iz spodnje tabele: 
 

       tekoče leto   preteklo  leto  Indeks 
      1 2 1:2 

PRIHODKI       

Prihodki od dejavnosti         116.854,94        109.228,12 106,9 
  a) dotacije iz FIHO                3.817,46                4.006,38    95,3 
       - program FIHO  in delovanje FIHO                 3.817,46                4.006,38    95,3 
  b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev              41.981,10              43.043,06    97,5 

       - Občina Laško              31.271,63              32.282,28    96,9 
       - Oobčina Radeče              10.709,47              10.760,78    99,5 
  c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov              16.126,30                8.628,74    186,9 
       - krvodajalstvo                5.493,02                5.341,57    102,8 
       - teden RK                3.049,18                3.287,17    92,8 
      - prihodki RKS in ostali prihodki za poplavo                7.484,10                          -      0,0 
      - prihodki RKS ostalo                   100,00                          -  0,0 
  č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb              19.755,86              16.762,90    117,9 
            - namenske donacije              17.842,69              14.693,82    121,4 
           - donacija dohodnine                1.913,17                2.069,08             -      
  e) članarine in prispevki članov              24.491,98              23.607,03    103,7 
       - članarine              18.974,00              18.002,00    105,4 
       - prostovoljni prispevki                5.517,98                5.605,03    98,4 
  f) prihodki od prodaje                1.665,03                1.826,91    91,1 
       - prihodki NT & RC                1.665,03                1.826,91    91,1 
  g) ostali prihodki od dejavnosti                9.017,21              11.413,10    79,0 
       - tečaji PP in drugi                4.855,66                9.238,52    52,6 
      - regijsko preverjanje ekip PP                           -                        -      0,0 
      - druge prihodki                4.161,55                2.174,58    191,4 

Obresti              176,36           550,11    32,1 

S K U P A J     P R I H O D K I    117.031,30    109.838,23 106,5 
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STROŠKI                                                                                        
Stroški so po vsebini razdeljeni na posamezne sklope.   
V posameznih skupinah stroškov so zajeti: 
 

       tekoče leto   preteklo  leto  Indeks 
      1 2 1:2 

Stroški materiala        7.427,90        7.779,08    95,5 
  Stroški energije                2.021,18                2.062,70    98,0 
  Pisarniški material                1.056,49                3.032,55    34,8 
  Strokovna literatura                   114,00                   114,00    100,0 
  Drugi potrošni material, čistila in DI                1.000,86                   730,28    137,1 
  Propagandni material                1.515,61                1.805,54    83,9 
  Drugi materialni stroški                1.719,76                     34,01    5.056,6 

Solidarnost      28.164,62      23.017,65    122,4 
  Namenska sredstva solidarnosti              14.871,56              18.309,09    81,2 
  Solidarnost -poplave                7.480,09                     47,93    15.606,3 
  Druga solidarnost                3.191,87                2.501,22    127,6 
  Laško združuje dobre želje                2.621,10                2.159,41    121,4 

Programi      10.169,14        6.563,92    154,9 
  Zbori  članov                    688,10                   333,97    206,0 
  Krožki RK                1.697,93                1.487,27    114,2 
  Krvodajalstvo                2.664,12                1.331,02    200,2 
  Postaje RK, delavnice in druge oblike druž.                3.985,46                2.020,82    197,2 
  Prva pomoč                   321,59                   661,15    48,6 
  Tekmovanja ekip PP - OŠ                   516,28                   409,48    126,1 
  Tekmovanja ekip PP -odrasli                           -                            -      0,0 
  Akcija »Čisti zobje ob zdravi prehrani«                   295,66                   180,69    - 
  Zdravstveno vzgojna dejavnost                           -                 139,52    0,0 

Socialna dejavnost      10.427,27        9.480,28    110,0 
  Postaje RK in meritve                   226,74                   157,83    143,7 
  Srečanja starejših občanov                5.102,88                3.829,13    133,3 
  Obiski jubilantov in pozornosti                1.474,93                2.457,29    60,0 
  Paketi pozornosti                3.622,72                3.036,03    119,3 

Stroški storitev      17.337,92      18.124,94    95,7 
  Vzdrževanje                   743,28                1.059,52    70,2 
  Potni stroški in prevozne storitve                2.848,46                2.668,92    106,7 
  Povračila stroškov prostovoljcem                 3.030,66                4.229,34    71,7 
  Stroški plačilnega prometa                   746,18                   714,23    104,5 
  Zavarovalne premije                   789,82                   771,57    102,4 
  Avtorski honorarji predavateljev                3.366,03                3.926,43    85,7 
  Telefon                1.248,63                1.304,89    95,7 
  Poštnina                2.874,15                2.460,64    116,8 
  Komunalne storitve                   174,81                   161,48    108,3 
  Propaganda                   152,66                     15,00    1.017,7 
  Reprezentanca                   404,60                   168,09    240,7 
  Druge storitve                   958,64                   644,83    148,7 

Stroški dela      41.555,89      43.005,62    96,6 
  Plače in drugi osebni prejemki              33.736,61              34.325,83    98,3 
  Drugi osebni prejemki                2.521,49                3.370,17    74,8 
  Prispevki delodajalca                5.297,79                5.309,62    99,8 

Amortizacija        1.493,68        1.799,58    83,0 
Davek od dobička                   -                     -        
Drugi odhodki        1.500,00                   -      0,0 

S K U P A J     O D H O D K I    118.076,42    117.911.90 107,6 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -              67,16    

 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI            1.045,12                          -      
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Društvo izkazuje na dan 31. 12. 2015 pasivne časovne razmejitve v višini 
5.480,25 EUR. Razmejitve predstavljajo namenski prihodki za solidarnostne 
pomoči, ki na dan 31. 12. 2015 še niso bili porabljeni. 
 

 
 
Pripravila:  
Občina Laško 
Bojana Kustura,  
višja svetovalka za proračun in finance 
 
 

Laško, 31.03.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


