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3. Predstavitev RKS-Zz 
 

Rdeči križ Slovenije – Zveza druženj1 je samostojna, nevladna, humanitarna zveza združenj 
nacionalnega pomena, ki na območju Republike Slovenije deluje v skladu z Zakonom o 
Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, Ženevski konvencijami, sklepi mednarodnih 
konferenc Rdečega križa in drugimi predpisi. 
 

Rdeči križ Slovenije2 je pravna oseba zasebnega prava. 
 

3.1 Organi društva 
 
Za zagotavljanje javnosti dela so odgovorni: 

- predsednik RKS:   gospod Franc Košir, 
- podpredsednik RKS:   gospod Jernej Završnik 
- generalni sekretar RKS:  gospod Janez Pezelj. 

 
Organi RKS so: 

- generalna skupščina 

- glavni odbor3 

- izvršni odbor4 

- nadzorni odbor5  
- častno razsodišče 
- statutarna komisija 
- arbitraža. 

 
Generalna skupščina je najvišji organ RKS. Sestavljajo jo zastopniki območnih združenj 

Rdečega križa6. Vsako območno združenje ima enega zastopnika.  
 
Pristojnosti generalne skupščine so: 

- sprejema letni program RKS s finančnim načrtom ter srednjeročne programske 
usmeritve, 

- razpravlja o delu in poročilih organov RKS ter sklepa o njih, 
- sprejema statut RKS in njegove spremembe, 
- odloča o spremembah  načina organiziranja in delovanja RKS, 
- obravnava in potrjuje vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju RKS,  
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika RKS ter druge člane GO – zastopnike 

območnih združenj, člane nadzornega odbora, častnega razsodišča ter statutarne 
komisije, 

- potrjuje in razrešuje generalnega sekretarja RKS na predlog glavnega odbora ter 
ocenjuje njegovo delo, 

- potrjuje in razrešuje člane glavnega odbora – zastopnike ministrstev, 

                                                 
1 Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj – v nadaljevanju RKS-Zz 
2 Rdeči Križ Slovenije – v nadaljevanju RKS 
3 Glavni odbor – v nadaljevanju GO 
4 Izvršni odbor – v nadaljevanju IO 
5 Nadzorni odbor – v nadaljevanju NO 
6 Območna združenja Rdečega križa – v nadaljevanju OZ RK 
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- odloča o pobudah in pritožbah zoper sklepe glavnega odbora, nadzornega odbora, 
častnega razsodišča,  

- generalno odloča o politiki razpolaganja z vsem nepremičnim premoženjem RKS, 
- odloča o prenehanju RKS v primerih, ko to določa ta statut, 
- imenuje častne člane RKS, 
-     odloča o ustanavljanju podjetij in družb v skladu s tem statutom in z Zakonom o 

društvih dopuščene pridobitne dejavnosti, 
-     sprejema višino članarine, na predlog GO RKS. 
 

 
Glavni odbor - GO ima v okviru sklepov in splošnih smernic, ki jih sprejema generalna 
skupščina, vsa pooblastila, potrebna za uresničitev nalog in ciljev RKS. 
 
Izvršni odbor - IO sestavljajo predsednik in podpredsednik RKS, in 3 člani, ki jih izvoli 
glavni odbor izmed svojih članov za dobo 4 let. IO je operativno-izvršilni organ glavnega 
odbora, ki je odgovoren glavnemu odboru. O vseh zadevah sprejema odločitve v obliki pisnih 
sklepov in tekoče poroča glavnemu odboru. 
 
Nadzorni odbor – NO je odgovoren generalni skupščini za stalni nadzor nad finančno 
materialnim poslovanjem RKS in da spremlja delo organov in funkcionarjev ter nadzira 
skladnost njihovega delovanja z odločbami statuta, računovodskih standardov in drugimi 
veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
Častno razsodišče za svoje delo odgovarja generalni skupščini. Obravnava in razsoja o 
kršitvah članov tako posameznikov kot OZRK in KORK. Kršitve so lahko povezane s 
kršitvijo določil Zakona o RKS, tega statuta, Etičnega kodeksa, temeljnih načel ter uporabe 
znaka in imena.   
 
Statutarna komisija pripravlja in razlaga statut ter organizacijske, strokovne in druge akte 
RKS in območnih združenj ter presoja njihovo skladnost z veljavno zakonodajo in temeljnimi 
mednarodnimi akti Rdečega križa.  
 
Predsednik RKS vodi RKS, skrbi za zakonitost in javnost delovanja organov RKS ter 
zastopa in predstavlja  RKS v javnosti.  
 
Podpredsednik pomaga predsedniku pri delu in ga nadomešča kadar je predsednik odsoten, 
pri čemer ima enake pristojnosti kot predsednik.  
 
Generalni sekretar je izvršni funkcionar RKS in je odgovoren za uresničevanje smernic in 
sklepov skupščine, glavnega, izvršnega in nadzornega odbora RKS. 
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3.2 Ostali podatki 
 
Matična številka:     5147778 
Identifikacijska številka za DDV:   SI62922475 
Dejavnost po SKD:     85.323 (01.01. - 19. 2. 2008)  
        88.991 (od 20. 2. 2008 dalje)  
Naslov društva:      Mirje 19,1000 Ljubljana 
Naslov MZL Debeli rtič:    Jadranska 73, 6280 Ankaran  
 
 
 
Transakcijski računi:  
 
    
UniCredit Bank d.d., Ljubljana                                 št.: 2900 0000 3377 785 
NLB d.d.                                      št.: 0292 2001 9831 742 
SKB d.d.      št.: 0310 0111 1222 206 
        št.: 0310 0111 1122 296 
        št.: 0310 0123 4567 891 
        št.: 0310 0111 1112 208 
 
 
Poslovno leto:        koledarsko 
 
Št. zaposlenih konec leta:  76 po stanju na dan 31.12.2010 (v letu 

2009: 75); na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju pa 73,49.  

 
 
Revidiranje letnih izkazov in predložitev letnega poročila: 
 
 
RKS-Zz je po 27. členu Zakona o društvih dolžna opraviti revidiranje letnih izkazov. V 
skladu z 29. členom pa predložiti letno poročilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). 
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4. Vizija, poslanstvo in usmeritve 
 
Rdeči križ Slovenije-Zz je s sprejetjem programa za leto 2011 dal javno zavezo o svojem 
delovanju, načrtih in rezultatih, ki jih bo v tekočem letu dosegel, z vizijo, poslanstvom in 
usmeritvami pa poskrbel za okvir svojega delovanja. 
 
Poslanstvo 
 
Rdeči križ Slovenije_Zz je del mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 
torej največje in najbolj uveljavljene globalne humanitarne organizacije. Osnovni namen 
oziroma poslanstvo RKS-Zz je v hitrem kakovostnem ukrepanju in nudenju aktivne pomoči 
najrazličnejšim skupinam in posameznikom, ki jim življenje ni naklonjeno in jim predstavlja 
prevelike izzive oziroma ovire za človeka vredno življenje. 
 
 
Vizija in usmeritve 
 
Skupek vseh kriz, ki so se začele s finančno in gospodarsko krizo, terja posebno pozornost 
tudi v letu 2011. Tudi v tem letu bo pozornost namenjena pomoči socialno ogroženim 
družinam in posameznikom. 
Nadaljevali bomo z dobro prakso oziroma akcijami pomoči razdeljevanja prehranskih 
paketov. 
 
Rdeči križ Slovenije-Zz se zaveda svojega poslanstva na področju javnih pooblastil:  izvajal 
bo programe krvodajalstva, prve pomoči, motiviral za darovanje delov človeškega telesa, 
krepil pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč, vodil svojo službo za poizvedovanje 
oziroma obnavljanje družinskih vezi. 
 
Krvodajalstvo - še naprej ostaja prednost enakomerna in nemotena preskrba s krvjo na 
nacionalni ravni ter skrb za pridobivanje novih krvodajalcev. Prednostna naloga izvajanja 
programa Prve pomoči je širjenje znanj za širšo javnost, predvsem pa ozaveščanje splošne 
javnosti o odločujočem pomenu pravilne uporabe znanj prve pomoči za reševanje človeških 
življenj. 
 
Leto 2011 terja, da se bomo v okviru splošno humanitarnih programov izdatneje posvečali 
opozarjanju na zadostno dostopnost zdravstvene oskrbe za vse državljane ter še naprej 
aktivno reševali socialne stiske nemočnih. 
 
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič oziroma nov hotel Arija bo deležno posebne 
skrbi. Vanj smo veliko vlagali, nastopil je čas, da ta lepa pridobitev začne vračati. Izboljšali  
bomo obstoječe programe, več pozornosti namenili našim gostom, zlasti šibkim iz socialno 
ogroženih skupin, zlasti otrokom in tudi starostnikom ter tistim, ki potrebujejo zdravstveno 
pomoč. 
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5. Poročilo o delu glavnega odbora (v nadaljevanju: GO) RKS-Zz 
 

1) Število sej 
 
V letu 2010 je bilo 17 sej GO RKS.  Od tega: 
 
8 rednih sej GO RKS 
3 izredne seje GO RKS 
6 dopisnih sej GO RKS 
 
Vse seje GO RKS so bile sklepčne. 
 

2) Sprejeti sklepi v letu 2010 
 
Redne seje: 142 sklepov 
Izredne seje: 40 sklepov 
Dopisne seje: 23 sklepov 
 
SKUPAJ: 205 
 

3) Realizacija sklepov 
 

129 (od 142) realiziranih sklepov rednih sej GO RKS 
36 (od 40) realiziranih sklepov rednih sej GO RKS 
23 (od 23) realiziranih sklepov dopisnih sej GO RKS 
 
SKUPAJ: 188 (od 205) realiziranih sklepov GO RKS v letu 2010 
                  
17 sklepov je bilo nerealiziranih v letu 2010 (gre za sklepe vezane na investicijo v MZL 
Debeli rtič - hotel Arija) ter 7 sklepov je bilo nerealiziranih še iz leta 2009. 
 

4) Obravnava tem na GO RKS v letu 2010 
 
- skrb za novogradnjo MZL Debeli rtič hotel Arija 
- sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RKS (skrb za materialno 

krepitev OZRK) 
- skrb za družine, otroke in starostnike iz socialno ogroženih skupin 
- računalniška podpora programom RKS 
- pridobivanje finančnih sredstev za delovanje RKS (Akcije: Peljimo jih na morje, 

Lepo je deliti, dobrodelni koncert, Drobtinica) 
- potrjevanje oblikovanih predlaganih cen storitev na MZL Debeli rtič  
- skrb za založniški program RKS 

Investicija v hotel Arija se je v letu 2010 obravnavala na vsaki redni in izredni seji GO RKS. 
 

5) Primerjava dela GO RKS 
 
 2003-2007 2007 - 2010 

Seje 51 68 
Točke dnevnega reda 240 539 
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6. Poročilo o delu RKS-Zz 
 

6.1 Javna pooblastila 
 
 
V letu 2010 je krvodajalstvo ostala najbolj množična solidarnostna akcija državljanov 
Republike Slovenije. 
 
RKS na osnovi javnega pooblastila motivira krvodajalce, pridobiva nove mlade bodoče  
krvodajalce, skuša obdržati čim več obstoječih krvodajalcev in organizira krvodajalske 
akcije. To zelo uspešno počne v tesnem sodelovanju s transfuzijsko službo že 57 let.  
 
Glede na izjemno težke gospodarske in socialne razmere (številni stečaji nad 120.000 
brezposelnih oseb) v državi, ki so bile prisotne skozi vso leto 2010, smo na krvodajalske 
akcije po neuradnih in nam dostopnih podatkih (28.1.2010) privabili kar 111.106 krvodajalk 
in krvodajalcev. Statistično beležimo v letu 2010 le za 0.51% ali 564 krvodajalcev manjše 
število  prijavljenih krvodajalcev. Krvodajalstvo ni zgolj samo statistični podatek. Je mnogo 
več. Zahvaljujoč podpori sto tisoč prijavljenih krvodajalk in krvodajalcev letno, ki z 
darovanjem rešujejo premnoga človeška življenja, v Sloveniji ohranjamo samozadostnost 
preskrbe z zdravo in varno krvjo. 
 
S solidarnostjo in požrtvovalnostjo, skupaj s krvodajalci, prostovoljci, mentorji ter sodelavci, 
Rdeči križ Slovenije širi ideje na katerih temelji Mednarodno gibanje Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca.  
 
Krvodajalstvo 
 
Skupna statistika prijavljenih krvodajalcev se je zmanjšala v primerjavi z letom 2009 le za 
564 krvodajalcev, ob tem naj poudarimo, da smo v tesnem sodelovanju s transfuzijsko službo 
sproti pokrivali dejanske potrebe po krvi. Program smo v celoti izpeljali v zastavljenih 
načrtih kljub nenačrtovanim povečanim potrebam zaradi: naslova prometnih nesreč, 
povečanega transplantacijskega in drugega operativnega programa.  
 
Omeniti velja, da smo na v okviru državnega spremljanja krvodajalstva, povprečno število 
krvodajalcev na odstotek prebivalstva iz 5.3%  povečali na 5.7% kar pomeni, da uspešno 
ohranjamo in nadgrajujemo program krvodajalstva. 
 
V zimskem obdobju zaradi slabega vremena (neprevozne ceste, poledica) nismo zaznali 
večjih težav pri organizaciji terenskih akcij. Epidemija gripe, razna virozna obolenja, ter 
pojav nove pandemske gripe H1N1 lansko leto, k sreči niso bila tako izrazita, da bi zelo 
otežila izvajanje krvodajalskih akcij.   
Od približno 1.180 krvodajalskih akcij smo organizirali 380 terenskih krvodajalskih akcij za 
potrebe zdravstva, kar je največ terenskih krvodajalskih akcij odkar je RKS prevzel 
organizacijo krvodajalstva.   
 
V letu 2010 smo preko OZ RK, KO RK ter RKS – ZZ izvedli 376 predavanj na temo 
prostovoljnega darovanja krvi v sodelovanju s strokovnimi službami transfuzijske medicine. 
Predavanja smo izvedli tako za srednješolsko populacijo, za prostovoljce ter ob tečajih za PP 
in drugih krožkih RK, ki jih izvajajo mentorji.  
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Pri aktivnostih za izvedbo programa krvodajalstva je aktivno sodelovalo 2.500 prostovoljcev, 
ki so opravili 35.766 prostovoljnih ur. 
 
Velike napore in premike smo naredili pri modernizaciji računalniškega programa e-Kaplja, 
ki je sodobno zasnovan, v najmodernejši tehnologiji in je organizatorjem krvodajalstva v 
pomoč pri izvajanju tega javnega pooblastila. OZ RK internetno aplikacijo že uporabljajo, 
kar se pozna tudi skozi izvedbo krvodajalskih akcij ter manjšega pozivanja krvodajalcev na 
izredne krvodajalske akcije.  
 
Odmevnejše krvodajalske akcije Rdečega križa Slovenije  
 
Odmevnejše krvodajalske akcije v letu 2010 so bile akcije slovenskih prometnih policistov 
ter delavcev Ministrstva za notranje zadeve RS, ki  potekajo že osem let pod sloganom 
»Varujemo, darujemo, rešujemo«. Krvodajalske akcije delavcev Policije, ki so potekale 
marca, junija in novembra se je udeležilo približno 900 delavcev MNZ in zaposlenih v 
policiji.   
 
Krvodajalske akcije študentov, ki tradicionalno potekajo v mesecih marec, april, maj, oktober 
ter  november, se je po oceni organizatorjev udeležilo več kot 1.500 študentov po vsej državi 
 
Izvedli smo krvodajalsko akcijo v okviru XVI. Državnega preverjanja ekip prve pomoči CZ 
in RK, ki je potekala  v Murski Soboti, kjer je na krvodajalsko akcijo prišlo kar 64 
krvodajalcev (kri je dalo 52 oseb).  
 
K sodelovanju na področju krvodajalstva smo povabili vrsto različnih družbenih in drugih 
interesnih skupin (raznih športnih, kulturnih in študentskih društev), ki so se z veseljem 
odzvali vabilu na darovanje krvi, tako da predstavlja sodelovanje z njimi novo obliko 
organiziranega krvodajalstva s ciljem, da z darovanjem krvi nadalje krepimo zavest o 
pomembnosti te dejavnosti na slovenskem.  
 

"Klub 25" je mednarodni program, ki deluje v okviru Mednarodne federacije društev 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca z namenom pridobitve večjega števila mladih 
prostovoljnih krvodajalcev po vsem svetu. . Zato so se v OZRK Ljubljana odločili, da bodo 
mladim predstavili pomen prostovoljnega krvodajalstva srednješolcem že v šolskem letu 
2010 - 2011, nato pa bi s projektom nadaljevali. Odziv ravnateljev Ljubljanskih srednjih šol, 
na kateri so posredovali predlog je bil izjemen, saj so se odzvali vsi (22). 

V soboto, 12.6.2010 je v Športno - rekreacijskem centru v Veržeju potekalo že 21. srečanje 
krvodajalcev Slovenje po vrsti, ki se ga je po ocenah  KO RK Veržej udeležilo več kot 1.500 
udeležencev -  krvodajalcev in organizatorjev krvodajalstva iz vse Slovenije.  
Prva pomoč, zaščita in reševanje 

 
Prva pomoč je eno izmed javnih pooblastil, ki nam jih je država zaupala in jih Rdeči križ 
Slovenije izvaja skladno z Zakonom o RKS (Uradni list RS, št. 7/93). To je odgovorna 
naloga zato so naša  prizadevanja usmerjena v enotnost, kvaliteto in spoštovanje doktrinarnih 
smernic, ki veljajo za vse sodobne, razvite evropske države.  
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Nuditi prvo pomoč ni le hvalevredno etično dejanje posameznika, ampak dolžnost, ki nam jo 
narekuje zakonodaja, zato z ponudbo programov prve pomoči želimo usposobiti čim več 
laičnih skupin. 
 
Rdeči križ Slovenije, pa ima pomembno mesto tudi v nacionalnem sistemu zaščite, reševanja 
in pomoči, za kar nam daje podlago Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 ) in Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ( Uradni list RS, št. 92/07 ). 
 
 
Ustanavljanje ekip PP RK 
 
Z aktivnostmi ustanavljanja, usposabljanja in opremljanja ekip prve pomoči Rdečega križa  
smo v nacionalnem društvu  pričeli  v letu 2008, ko smo ustanovili, usposobili in opremili 20 
ekip prve pomoči po Območnih združenjih RKS, nadaljevali tudi v letu 2009 in usposobili in 
opremili dodatnih 19 ekip in z aktivnostmi nadaljevali v letu 2010, ko smo skladno z Merili 
za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS ustanovili, opremili in 
usposobili 15 ekip. Skupno imamo torej usposobljenih, opremljenih  54 ekip.  Opremljanje 
ekip dogovorno izvajamo z Upravo RS za zaščito, reševanje in pomoč na osnovi pogodbe o 
zagotavljanju dela sredstev,s katerimi zagotavljamo tehnično opremo ekipe. Osebno opremo 
in usposabljanja pa se zagotavlja s strani Rdečega križa Slovenije in ustanovitelja ekipe, to je 
Območnih združenj Rdečega križa.  
V letu 2010 smo imeli tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, zlasti 
vezanih na delovanje ekip PP. Inšpekcijski nadzor je podal pozitivno oceno na izvajanje te 
dejavnosti. 
 
 Preverjanja usposobljenosti ekip PP 
 
Regijska preverjanja  

 
V letu 2010 so bila na podlagi razpisa XVI. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa izvedena regijska preverjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v 13 Izpostavah URSZR. 
 
Regijska preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči so namenjena obnavljanju 
teoretičnega in  praktičnega znanja, pri članih ekip vzpodbujati težnjo po obvladovanju 
veščin in spretnosti v različnih razmerah in osvajanju doktrinarnih sprememb na področju 
prve pomoči.  
Z namenom, da se občanom  prikaže  vloga in pomen dela ekip v sistemu zaščite, reševanja 
in pomoči in  spremljevalne dejavnosti, ki so pomembne za aktivnosti v izrednih razmerah se 
preverjanja skladno s pravili  izvajajo v centrih, kjer je velika pretočnost občanov. 
Vzpodbudna je ugotovitev da se je  udeležba prostovoljnih ekip prve pomoči (Rdeči križ, 
gasilske in druge organizacije) na regijskih preverjanjih povečala, saj  je sodelovalo 122 ekip 
prve pomoči. 
 
Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 

 
XVI. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 
je potekalo  9. oktobra 2010 v Murski Soboti.  
Organizatorji preverjanja so bili: 

- Glavni odbor Rdečega križa Slovenije, 
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- Mestna občina Murska Sobota,  
- Izpostava URSZR Murska Sobota in 
- Območno združenje RK Murska Sobota in 
- Gasilsko regijsko poveljstvo za Pomurje 
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
 

Državnega preverjanja usposobljenosti ekip v prvi pomoči se je udeležilo 13 ekip. Državno 
preverjanje je potekalo na štirinajstih lokacijah mestnega središča. Na ta način smo uresničili 
cilj, približati prvo pomoč širši javnosti, obiskovalcem prikazati delo in poslanstvo ekip prve 
pomoči, članom ekip pa omogočiti preizkus znanja v reševalnih aktivnostih. 
 
Prvič letos smo  izvedli dve novosti in sicer oceno učinkovitosti in pravilnosti  izvajanja TPO 
odraslih in evalvacijo organizacije državnega preverjanja med člani sodelujočih ekip. 
 
V okviru državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči je bilo prikazano tudi 
delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki delujejo na območju  Pomurja.  
Glede na to, da je bila medijska podpora prireditvi zelo dobra, je bil tudi obisk javnosti velik. 
 
Predvsem je pozitivna ugotovitev, da so si celotno preverjanje organizirano ogledali učenci 
petih osnovni šol MO Kranj  in šole  s prilagojenim programom. V aktivnostih preverjanja je 
sodelovalo tudi 1582 učencev iz 5 osnovnih šol ter 2 podružničnih šol, skupaj z učitelji ter 
drugim tehničnim osebjem, ki so izvedli tehnični dan (evakuacija, lutkovna predstava, 
predavanja iz vsebin RKS, ogled DM idr.). Podrobnosti pa so prikazane v poročilu državnega 
preverjanja.  
 
Zmagovalna ekipa državnega preverjanja je bila ekipa  MO Ptuj.  ki bo zastopala državo 
Slovenijo na FACE 2011. Organizator izvedbe je še neznan. 
 
Tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol 
 
V želji, da bi prvo pomoč približali tudi mladim, da bi se le ti zavedli pomena pravilnega in 
pravočasnega ukrepanja v primeru nesreče ali nenadnega obolenja, v Rdečem križu Slovenje 
svoje aktivnosti usmerjamo tudi na delo z mladim. Tako smo v letu 2010 organizirali že 4. 
državno tekmovanje OŠ ekip PP.  Vanj je  bilo vključenih več kot 139 osnovnošolskih ekip, 
ki so se pridno usposabljali pod vodstvom učiteljev/mentorjev prve pomoči, njihovo 
usposobljenost samo preverjali v okviru lokalnih ter 9 regijskih in na zaključnem 
tekmovanju, ki je bil  8. maja na Debelem rtiču. 
V ta namen je bilo na območju Mladinskega letovišča in zdravilišča pripravljenih 4 delovnih 
mest  ter 2 učni delavnici  (reševanje iz vode ter na lutki prikaz odvzema krvi) v obliki 
realistično pripravljenih ponazoritev nesreč. 
 
Letošnjega preverjanja so se udeležile ekipe, ki so bile na prej izvedenih regijskih 
preverjanjih  zmagovalne.  
 
 
Udeležba na evropskem festivalu v prvi pomoči - FACE THE FIRST AID CONVENTION 

OF EUROPE – FACE 2009 

 
FACE poteka že od leta 1987 (prvi shod je bil v Biedenkopfu v Nemčiji) v različnih 
evropskih državah in pomeni predvsem dobro priložnost za izmenjavo praktičnih tehnik in 
teoretičnih znanj iz prve pomoči med zainteresirano laično in strokovno javnostjo.  
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Slovenija se je udeležila tekmovanja z zmagovalno ekipo lanskega državnega preverjanja. To 
je bila ekipa Nek Krško. 
 
Letošnji shod  se je odvijal v času  od 8. do 11. junija in je  potekalo v Srbiji na 
Kalamegdanu. 
Sodelovalo je  28  ekip iz 27 evropskih držav. 
 
Pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč 
 
Izvedene aktivnosti so bile namenjene izboljšanju načrtovanja priprav na nesreče, izboljšanju 
mehanizmov ukrepanja ob nesrečah, zvišanju ravni osveščenosti in javnega izobraževanja ter  
zagotavljanju primerne pomoči pri odpravljanju posledic nesreč. Poleg navedenega smo 
prizadevanja usmerili tudi v izpopolnjevanje delovanja lastne mreže. 
 
Nastanitvene enote in stacionarij 
  
Za izvajanje ukrepov sprejemanja, nastanitve in preskrbe ogroženih ljudi imajo poseben 
pomen  stacionarij in nastanitvene enote, ki jih RKS organizira v Mariboru, Ljubljani, Novi 
Gorici in Novem mestu.  
 
Predstavnik URSZR je skupaj s predstavnikom RKS meseca marca obiskal OZ RK Maribor, 
Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto, ki so odgovorna za stacionarij in nastanitvene enote, 
z naslednjim namenom: 

• pregled dokumentacije: merila, načrti, navodila za delovanje in kadrovske evidence, 
• izvajanje usposabljanj, 
• ogled skladiščnih prostorov, skupne opreme in osebne opreme, 
• opredelitev statusa članom stacionarija in nastanitvenih enot ter predlogi za nadaljnje 

delo. 
 
Opravljen je bil popis opremljenosti Stacionarija RKS Maribor in Nastanitvenih enot RKS 
Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto, na osnovi katerega se dejansko stanje ujema s 
popisanim in je stanje opreme zadovoljivo. V skladu s programom je bilo dokupljene tudi 
nekaj nove, manjše opreme, za potrebe stacionarija in nastanitvenih enot. 
 
 
Usposabljanja 
 
Strokovna služba RKS je v sodelovanju z URSZR, v času od 26. do 27. novembra 2010, v 
Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, izvedla usposabljanje za sekretarke in 
sekretarje OZRK »Pripravljenost in ukrepanje RKS in OZRK v primeru naravnih in drugih 
nesreč« in  usposabljanje za vodje in nekatere člane stacionarija in nastanitvenih enot RKS 
»Pregled in dopolnitev organizacijskih, kadrovskih in materialnih zmogljivosti stacionarija in 
nastanitvenih enot RKS«.  

Strokovna služba RKS je v sodelovanju z URSZR, MORS in Zdravstveno fakulteto, izvedla  
usposabljanja za člane Enote za oskrbo bolnikov Rdečega križa Slovenije (EOB RKS) v 
okviru mobilnega stacionarija pri URSZR 
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Pripravljenost in ukrepanje 
 
Pregledani in dopolnjeni so bili naslednji dokumenti: 

• Merila za organiziranje, usposabljanje in opremljanje stacionarija RKS v Mariboru in 
nastanitvenih enot RKS Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto 

• Načrt obveščanja in aktiviranja stacionarija RKS Maribor in nastanitvenih enot RKS 
Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto 

• Priloge k načrtu obveščanja in aktiviranja stacionarija RKS Maribor in nastanitvenih 
enot RKS Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto in ekip prve pomoči Rdečega križa 
Slovenije 

• Merila za organiziranje, usposabljanje in opremljanje enote za oskrbo bolnikov RKS 
v okviru mobilnega stacionarija pri URSZR 

• Načrt obveščanja in aktiviranja enote za oskrbo bolnikov RKS v okviru mobilnega 
stacionarija pri URSZR 

 
Mednarodni projekt 
 
XH2O - Krepitev evropskega sistema civilne zaščite v okviru meddržavnega 
sodelovanja na področju zagotavljanja pitne vode je dvoletni projekt 2010-2011, ki ga 
sofinancira Evropska komisija z namenom krepitve evropskega sistema civilne zaščite zaradi 
stalnega naraščanja hidrometeoroloških nesreč. Projekt vodi in koordinira Avstrijski Rdeči 
križ, kot partnerja pri njegovi izvedbi pa sodelujeta Rdeči križ Hrvaške in Rdeči križ 
Slovenije. 
 
Osnovni cilj projekta je vzpostavitev meddržavnega sodelovanja na področju zagotavljanja 
pitne vode (WPM - Water Purification Module), v skladu s standardi Evropske komisije in z 
namenom hitrega in učinkovitega zagotavljanja novih strokovnjakov ter opreme za čiščenje 
vode. 
 
V okviru projekta je Rdeči križ Slovenije zagotovil 8 udeležencev, ki so sodelovali na 
osnovnem tehničnem usposabljanju in ga tudi uspešno zaključili. 
 
 
Služba RKS za iskanje pogrešanih 
 
V letu 2010 se je nadaljeval postopek urejanja obsežne zbirke podatkov o vojnih beguncih iz 
republik nekdanje Jugoslavije, v letih 1992 in 1993, na osnovi prenosa referenčnih gradiv iz 
OZ RK na RKS.  
 
Dopolnjena je bila spletna aplikacija ePogrešani, ki za urejanje zbirk podatkov zagotavlja: 

• vodenje, dostop do in obdelavo podatkov iz vseh zbirk, ki jih služba vodi, 
• enostavnejše iskanje podatkov pri izdajanju potrdil in vodenje zbirke vseh izdanih 

potrdil v elektronski obliki, 
• vpisovanje podatkov o evakuiranih osebah, pogrešanih in žrtvah naravnih nesreč tudi 

na terenu. 
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V letu 2010 je bilo na RKS naslovljenih preko 90 prošenj, vlog, zahtevkov in vprašanj  
fizičnih oseb, nacionalnih društev RK, MORK, ITS Arolsen, državnih organov oz. služb in 
drugih ustanov. 
 
Služba je v mesecu septembru na podlagi vključitve s strani URSZR – Izpostava Kranj in v 
okviru pristojnosti ter javnih pooblastil na področju poizvedovanja, sodelovala na vaji Bohinj 
2010. Vaja je bila namenjena preverjanju ukrepanj posameznih organizacij, ki delujejo v 
nacionalnem sistemu zaščite in reševanja, v primeru nesreče na jezeru. Vloga službe RKS je 
bila evidentiranje oseb v evakuacijskem centu, iskanje zaradi nesreče pogrešanih oseb in 
zagotavljanje pomoči v obliki odej in toplih napitkov.  
 
Oktobra 2010 je na Ohridu v Makedoniji potekalo tretje regijsko srečanje služb za iskanje 
pogrešanih Rdečega križa, ki ga je organizirala Regionalna delegacija Mednarodnega odbora 
Rdečega križa iz Beograda, udeležili pa so se ga predstavniki naslednjih nacionalnih društev 
Rdečega križa: Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in 
Slovenije.  

Novembra 2010 je v Ženevi potekalo letno srečanje služb za iskanje pogrešanih, ki so se ga 
udeležili predstavniki 27 nacionalnih društev Rdečega križa: Amerike, Avstralije, Avstrije, 
Anglije, Belgije, Bolgarije, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Italije, Izraela, 
Kanade, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Slovaške, 
Slovenije, Španije, Švedske in Švice. Srečanje je organizirala strokovna služba 
Mednarodnega odbora Rdečega križa.  
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6.2 Splošno humanitarni programi 
 

Socialna dejavnost 
 
Rdeči križ Slovenije je tudi v letu 2010 namenjal posebno skrb izvajanju programov na 
področju socialne dejavnosti, še zlasti pa je bil, zaradi poostrenih gospodarskih razmer v 
ospredju program nudenja materialne pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam 
in skupinam prebivalstva.  
 
V letu 2010 je Rdeči križ Slovenije-Zz, skupaj s 56 območnimi združenji RK ter krajevnimi 
organizacijami izvajal socialno dejavnost za in v korist ljudi, ki so se znašli v socialni stiski 
ali težavi. V izvajanje programov in projektov so bili vključeni predani prostovoljci, ki so 
bistveno zaznamovali delo RKS na tem področju ter vplivali  na obseg in kvaliteto same 
dejavnosti.  
 
Izvedba tako številnih dejavnosti ne bi bila možna brez razvejane mreže RKS, v katero je bilo 
vključenih 13.130 prostovoljcev. 
 
Z nudenjem neposredne in konkretne  materialne pomoči oz. zlasti pomoči v obliki oblačil, 
obutve, prehranskih izdelkov in higienskih pripomočkov, smo  socialno ogroženim 
posameznikom in družinam omogočali dostojnejše preživetje ter na ta način prispevali k 
preprečevanju socialne izključenosti.  
 
Humanitarna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč manjšega obsega 
 
Iz namenskih sredstev FIHO ter Sklada solidarnosti, smo na nacionalnem nivoju,  na pobudo 
OZ RK, za primere manjših nesreč (požari, poplave, ..) ali izjemno težkih družinskih stanj, 
namenili za materialno pomoč ali enkratno denarno pomoč sredstva v skupnem znesku  
63.100,00 EUR.  
 
Zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči 
 
Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin z različnimi oblikami materialne 
pomoči je bil tudi v preteklem letu eden izmed prioritetnih programov nacionalnega društva.  
 
Pomoč za socialno ogrožene posameznike, družine in skupine prebivalstva smo poskušali 
pridobiti na vseh nivojih delovanja, se pravi tako na nivoju zveze, kot tudi območnih 
združenj RK oz. krajevnih organizacij RK. 
 
Pomoč, ki jo je nacionalno društvo namenjalo ljudem, ki so se znašli v stiski, je  obsegala 
pomoč v obliki oblačil, obutve, šolskih potrebščin, pohištva, bele tehnike ter seveda v 
največjem obsegu, prav v obliki prehranskih izdelkov in higienskih pripomočkov.    
 
Vseskozi nam je bilo osnovno vodilo pri izvajanju programa preprečevanje revščine in 
socialne izključenosti ter ustvarjanje osnovnih pogojev za dostojnejše preživetje za tiste, ki si 
sami niso zmogli zagotoviti zadostnih sredstev.  
 
V letu 2010  tj. v mesecu februarju ter aprilu smo s pomočjo sredstev akcije Lepo je deliti 
distribuirali na OZ RK 27.230 prehranskih paketov ter enot pralnega praška, v mesecu 
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decembru pa 42.301 prehranskih paketov in enot pralnega praška. Sredstva za slednje smo 
zagotovili iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS.  
 
V mesecu avgustu tj. 12.8.2010 je na pobudo 1. programa Radia Slovenije ter v sodelovanju s 
Slovensko Karitas potekala akcija zbiranja materialne pomoči, zlasti šolskih potrebščin, 
prehranskih izdelkov in higienskih pripomočkov, kakor tudi finančnih sredstev za delavce 
podjetja Prevent.  
 
Poleg navedenega se je v letu 2010 RKS na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve nacionalno društvo vključilo v akcijo nudenja finančne pomoči Vegradovim 
delavcem. V akcijo sta bila vključena OZ RK Velenje ter Ljubljana ter sedež RKS.  
Finančno pomoč v višini 12.100 EUR je prejelo 85 Vegradovih delavcev. 
 
V okviru Ukrepa je RKS zagotovil več kot 2.900 ton dodatne pomoči v obliki osnovnih 
prehranskih izdelkov.   
 
Na nacionalnem nivoju smo za potrebe izvedbe nacionalnih programov tj. prehranskih paktov 
akcije »Lepo je deliti« ter paketov FIHO pripravili razdelilnik na osnovi enotnih kriterijev za 
celotno nacionalno društvo. Pri oblikovanju razdelilnika smo upoštevali uradne statistične 
podatke o številu prejemnikov denarne socialne pomoči (podatki MDDSZ), podatke o številu 
brezposelnih oseb (podatki Zavoda RS za zaposlovanje), ter podatke o številu prebivalstva ter 
oseb starejših od 65 let.  
 
Pri razdeljevanju hrane, ki smo jo prejeli iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog 
najbolj ogroženih v Skupnosti, pa smo kot kriterij za nivo OZ RK upoštevali podatke o 
uporabnikih materialne pomoči za tekoče leto.  
 
Pri razdeljevanju hrane iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženih v 
Skupnosti, kakor tudi pomoči v obliki prehranskih paketov, ki smo jo zagotovili iz 
nacionalnega ali lokalnega nivoja, so območna združenja Rdečega križa Slovenije dosledno 
upoštevala socialno ekonomski status posameznika ali družine. Pri razdeljevanju materialne 
pomoči so se območna združenja povezovala ter sodelovala s KO RK, kakor tudi s 
pristojnimi socialnimi službami, društvi in organizacijami, ki delujejo na lokalnem nivoju.  
 
Prejemniki materialne pomoči nacionalnega društva so bili: prejemniki denarne socialne 
pomoči, posamezniki ali družine, ki so s svojimi dohodki presegali cenzus za dodelitev 
denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, vendar je OZ RK/ KO RK ocenil, 
da potrebujejo pomoč oziroma jih na sedež OZ RK napoti pristojni Center za socialno delo, 
zaposleni, ki dalj časa niso prejemali plač oz. so prejemali minimalne plače, brezposelni, 
osebe, ki so zaključile z javnimi deli in niso bile upravičene  do nadomestila za primer 
brezposelnosti oz. do denarne socialne pomoči, starejše osebe z nizkimi pokojnimi, 
posamezniki ali družine, ki so se nenadoma znašli v težkih življenjskih, materialnih in 
socialnih okoliščinah ter posamezniki ali družine prizadete zaradi naravnih ali drugih nesreč 
večjega ali manjšega obsega; 
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Letovanje socialno ogroženih otrok  
 
Tudi v letu 2010 je Rdeči križ Slovenije nadaljeval z izvajanjem  programa letovanja  
socialno ogroženih otrok tako v MZL RKS Debeli rtič kot tudi v Mladinski počitniški dom 

Frankopan Punat7.  
 
Tudi v letu 2010  je Rdeči križ Slovenije nadaljeval z izvajanjem  programa letovanja  
socialno ogroženih otrok tako v MZL RKS Debeli rtič kot tudi v MPD Frankopan Punat.  
 
Zaradi izrednega zanimanja za tovrstni program se je le ta izvajal tako na nacionalnem kot 
tudi lokalnem nivoju. Poleg obstoječih, zadaj že tradicionalnih oblik letovanja, pa je v letu 
2010, RKS organiziral tudi vseslovensko namensko akcijo zbiranja sredstev z naslovom 
»Peljimo jih na morje!«, in sicer z namenom, da zbere dodatna sredstva za letovanje socialno 
ogroženih otrok in mladostnikov ter starejših oseb.   
 
S sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je RKS omogočil 
brezplačno tedensko letovanje 659 otrok iz celotne Slovenije.  
 
Tudi v letu 2010 smo uspeli pridobiti namenska donatorska sredstva podjetja Engrotuš iz 
Celja. S pomočjo donatorskih sredstev smo omogočili tedensko brezplačno letovanje v MZL 
Debeli rtič 500 socialno ogroženim otrokom. Tekom poletnih šolskih počitnic se je tako 
zvrstilo 6 skupin otrok iz vse Slovenije, tj. iz vseh 56 OZRK. 
 
S pomočjo sredstev akcije Peljimo jih na morje 08 in 09, smo v letu 2010  v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS omogočili tedensko brezplačno letovanje 745 otrok, s pomočjo 
sredstev akcije Peljimo jih na morje 09 pa v Mladinskem počitniškem domu Frankopan Punat 
98 otrokom.  
 
Pri pripravi nacionalnih programov letovanja je RKS na nivoju zveze, pripravil enoten 
razdelilnik ter določil termine letovanja otrok iz posameznih OZ RK.  Območna združenja pa 
so pri vključevanju otrok v programe letovanja upošteva socialno ekonomski status družine, 
pri izboru otrok pa se povezovala s prostovoljci, ki delujejo v KO RK, pristojnimi socialnimi 
službami na lokalnem nivoju, šolami, zdravstvenimi službami…, ter na tak način zagotovila 
izbor otrok, ki so bili najbolj upravičeni do letovanja.  
 
Zdraviliško letovanje socialno ogroženih starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb 
 
Omenjen program smo izvedli že deveto leto zapored. S programom smo želeli tistim 
starostnikom, ki  so socialno ogroženi, invalidni,  bolni in živijo izolirano omogočiti tedensko 
brezplačno zdraviliško letovanje v MZL RKS Debeli rtič ter MPD Frankopan Punat. Rečemo 
lahko, da smo z  izvedbo programa  prispevati k večji socialni vključenosti socialno 
ogroženih starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih oseb, prispevali k dvigovanju  kvalitete 
življenja vse večjega števila socialno ogroženih starejših oseb, krepili moč uporabnikov 
programa, prispevati k medgeneracijskemu povezovanju, omogočali ter razvijali različne 
prostočasne dejavnosti ter spretnosti.  
 
V MZL RKS Debeli rtič so  poleg osnovne oskrbe tj. nastanitve, prehrane udeležencev,   
pripravili organizirane sprehode in izlete, kopanje v zaprtem ogrevanem bazenu z morsko 
vodo, vodeno telovadbo v vodi in telovadnici, pripravili in organizirali pa smo tudi številne 
                                                 
7 Mladinski počitniški dom Frankopan Punat – v nadaljevanju MPD Frankopan Punat 
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delavnice ter zdravstveno preventivni program (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, kisika v 
krvi,…).    
 
V okviru akcije »Peljimo jih na morje 09« smo omogočili tedensko letovanje 78 socialno 
ogroženim starejšim v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič ter 11 socialno 
ogroženim starejšim v MPD Frankopan Punat. V okviru akcije »Peljimo jih na morje 10« pa 
je v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič letovalo 65 socialno ogroženih 
starejših oseb.  
 
Udeležence programa so obiskali otroci iz bližnjih šol in vrtcev ter jim pripravili tudi 
zanimive glasbene nastope in družabne igre.  
 
Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb 
 
Programski sklop »Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb« zajema programske 
aktivnosti, ki jih RKS izvaja  prek območnih združenj RKS in s pomočjo prostovoljcev 
krajevnih organizacij RK. Najpomembnejše aktivnosti v tem programskem sklopu so:  

- postaje RK,  
- organizacija srečanj starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb,  
- organizacija in izvajanje sosedske pomoči, oziroma pomoči na domu,  
- delovanje različnih medgeneracijskih skupin in skupin samopomoči,  
- obiskovanje starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb.  

 
Komisija za socialno dejavnost RKS 
 
Komisija za socialno dejavnost je v letu 2010 imela eno redno ter 3 korespondenčne seje, v 
največji meri pa je posvetila svojo pozornost programom pomoči socialno ogroženim 
posameznikom in družinam. 
  
V mesecu maju pa je Komisija za socialno dejavnost, skupaj s strokovno službo za socialno 
dejavnost in strokovno službo za mlade in prostovoljstvo,  organizirala dvodnevni seminar v 
MZL RKS Debeli rtič za vzgojitelje-/prostovoljce otrok, ki so vključeni v programe letovanja 
prek nacionalnega društva.  
 
Varovanje in krepitev zdravja 
 
Čez vse leto 2010 smo izvajali tekoče programske aktivnosti na že ustaljenih področjih 
varovanja in krepitve zdravja, priložnostne aktivnosti ob vseh  pomembnejših z zdravjem 
povezanih dogodkih (Svetovni dan brez tobaka, Svetovni dan hrane, Svetovni dan boja proti 
aidsu, Svetovni dan gibanja, Mesec boja proti zasvojenostim…), skrbeli za ozaveščanje 
prebivalstva in za zmanjševanje delovanja rizičnih faktorjev za nastanek današnjih 
civilizacijskih bolezni (tobak, alkohol, nezdrava in neuravnotežena prehrana, prekomerna 
telesna teža, telesna neaktivnost..) ter pripravili, natisnili  in razdelili med ciljno publiko 
ustrezno število preventivnih in zdravstveno-vzgojnih gradiv. 
 
V območnih združenjih smo s pomočjo prostovoljcev oziroma zunanjih strokovnih 
sodelavcev izvedli naslednje preventivne in zdravstveno-vzgojne aktivnosti. 
 
V okviru meseca boja proti zasvojenostim smo nadaljevali z uspešnim izvajanjem nove 
programske aktivnosti RKS - »Naš odnos do drugačnosti«. V ta namen smo z odliko izvedli  
12 edukacijskih delavnic, na katerih smo usposobili dodatnih 195 učiteljev za izvajanje 
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destigmatizacijskih delavnic, ki so namenjene spodbujanju strpnosti in humanitarnosti med 
mladimi. Program nadaljujemo v letu 2011. 
 
V mesecu septembru smo se vnovič vključili v aktivnost ERNA – mreže nacionalnih društev 
Evrope in srednje Azije za boj proti Aidsu in Tuberkulozi. 
 
V jesen smo se kot partnerska institucija prijavili na javni razpis Ministrstva za javno upravo 
s projektom 'Vzpostavitev preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju 
preprečevanja zasvojenosti'. V sodelovanju z Inštitutom Utrip, ki je nosilec naloge in Zvezo 
društev na področju drog nam je bila ob podpori Ministrstva za zdravje zaupana  dvoletna 
naloga: da opravimo posnetek stanja na področju preventive tobaka, alkohola in drog; da na 
osnovi EU kriterijev opravimo nabor dobrih projektov/praks; da pripravimo priporočila za 
izdelavo dobrih praks; da pripravimo usklajene pobude NVO za oblikovanje politik in 
spremembo zakonodaje in da okrepimo vlogo nevladnega sektorja pri izvajanju projektov in 
pri oblikovanju politik (vključno s procesi oblikovanja in sprejemanja zakonodaje s tega 
področja). 
 
 
Prostovoljci in mladi 

 
Prostovoljci 
 
Poslanstvo Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca je izvajanje programov, projektov 
in aktivnosti za in v korist ljudi, ki so potrebni pomoči. Zaradi vsakodnevnega porasta in 
raznolikosti potreb, v luči globalne gospodarske in finančne krize,  narašča tudi število ljudi, 
ki so potrebni pomoči Rdečega križa. Nemoteno izvrševanja našega poslanstva tako zahteva 
tudi vse večje število človeških virov, predvsem prostovoljcev.  
 
V letu 2010 smo si prizadevali vključiti naše prostovoljce tako v procese vodenja, 
načrtovanja, zbiranja, analiziranja, kakor seveda tudi v izvajanje neposrednih dejavnosti v 
prid najbolj ogroženim v skupnosti. Pri tem nas je vodilo naše temeljno načelo 
prostovoljnost, ki pravi, da je Gibanje prostovoljno in ga kot takega ne žene želja po dobičku.  
 
V letu 2010 so strokovne službe RKS namenile posebno pozornost enotnemu usposabljanju 
vzgojiteljev – prostovoljcev na letovanjih, ki jih izvaja naša organizacija.  Glavni namen 
programa je bil vzpostavitev enotnih kriterijev pri izboru prostovoljcev/vzgojiteljev na 
letovanjih otrok, ki jih izvaja RKS ter zagotoviti enotno usposabljanje le teh. 
 
Strokovne službe so 4. in 5. junija 2010 izvedle tudi 2-dnevno usposabljanje vzgojiteljev, ki 
je potekalo v MZL Debeli rtič ter zajemalo teme kot so izzivi sodobne vzgoje; osnove PP; 
vzpostavitev avtoritete v skupini, …ipd. Udeleženci so bili nad seminarjem navdušeni, a so 
izrazili željo ter potrebo po tovrstnem kontinuiranem strokovnem izpopolnjevanju. 
 
Strokovne službe so aktivno sodelovale in nudile strokovno podporo pri številnih predavanjih 
oz. usposabljanjih za prostovoljce, ki so jih pripravila nekatera območna združenja bodisi na 
lokalnem bodisi na regijskem nivoju. 
 
Pomembno je ponovno opomniti, da je izrednega pomena, da se v naši organizaciji prične z 
intenzivnim ter sistematičnim upravljanjem s prostovoljci, saj število opravljenih ur kaže tudi 
na veliko obremenitev trenutnih prostovoljcev. 
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Mladi 
 
Osnovna oblika aktivnosti, znotraj katere se mladi običajno prvič srečajo z Rdečim križem, še 
vedno ostajajo krožki RK. 
 
V letu 2010 je v okviru OZ RKS delovalo 400 krožkov na osnovnih in srednjih šolah. Poleg 
krožkov RK, pa je v 13 OZ RKS-jih delovalo tudi 19 klubov mladih. V primerjavi z letom 
poprej je število krožkov v porastu, kar kaže na bolj usmerjeno delo OZ RKS s populacijo 
mladim in predvsem z učitelji – mentorji krožkov RK.  
 
Na nacionalnem nivoju si je Komisija Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije za delo z 
mladimi  že v letu 2009 začrtala strategijo dela na področju mladih  in definirala pet 
temeljnih področij delovanja; in sicer promocija prve pomoči med učenci in dijaki; enoten 
sistem usposabljanja mentorjev za delo z mladimi; promocija humanih vrednot; zdravstvena 
vzgoja in sodelovanje ter mreženje z različnimi organizacijami, društvi ter posamezniki, ki so 
aktivni na področju skrbi za mlade.  
Tako je Komisija GO RKS za delo z mladimi tudi v letu 2010 nadaljevala s svojimi 
prizadevanji za zagotovitev osnovnih pogojev, ki predstavljajo predpogoj za delo z mladimi v 
naši organizaciji. 
 
Komisija je bila zaslužna za sprejem sklepa GO RKS, ki je zagotovil, da bodo v novi 
sistemizaciji delovni področji prostovoljstva in mladih ločeni in sklepa o zaposlitvi sodelavca 
za področje dela z mladimi, do realizacije katerega pa do konca leta 2010 žal še ni prišlo.  
 
Leta 2010 smo obeležili tudi 10. obletnico kampanje Drobtinice. V kampanjo se je vključilo 
devetindvajset Območnih združenj Rdečega križa. Štiriindvajset OZ RK-jev pa je 
organiziralo skupno 64 stojnic,  v mestnih jedrih in pred večjimi trgovskimi centri, na katerih 
so s pomočjo skoraj 800 prostovoljcev, od tega več kot polovico mladih, mimoidočim v 
zameno za prostovoljne prispevke ponujali kruh, pecivo in ostale krušne izdelke, ki so jih 
podarile številne lokalne pekarne in glavni donator -  Mercator d.d. Prostovoljne prispevke, ki 
se jih je ob koncu akcije zbralo  več kot 36. 000 EUR, je prejelo približno 70 osnovnih šol iz 
okolji, kjer so bila sredstva darovana.  
 
Od 7. do 12. aprila je na Dunaju potekalo 19. Evropsko srečanje mladih prostovoljcev 
Rdečega križa. Veliko pozornosti so mladi namenili  Strategiji 2020, ki jo je v sodelovanju z 
186 nacionalni društvi pripravila Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca. 
 
Organizacijska kultura - znanja o Mednarodnem gibanju Rdečega križa in Rdečega 

polmeseca ter Mednarodnega humanitarnega prava 
 
Na nacionalni ravni smo si prizadevali za podajanje vsebin o delovanju našega društva in 
mednarodnih komponent vsem organizacijam, društvom in posameznikom, ki se pri svojem 
delu kakorkoli srečujejo bodisi z Rdečim križem ter njegovimi aktivnostmi bodisi da so 
zavezani k temeljitem poznavanju osnovnih pravil Mednarodnega humanitarnega prava.   
Tako je strokovna služba RKS v letu 2010 izredno uspešno nadaljevala z usposabljanjem 
kandidatov policije in civilnih strokovnjakov za delo v mednarodnih mirovnih operacijah. 
 
RKS je v letu 2010 izvedel številna predavanja o razvoju in pomenu mednarodnega 
humanitarnega prava, o temeljnih načelih MHP, o implementaciji določb MHP ter kazenskih 
sankcijah, kakor tudi o nastanku ter ustroju našega Gibanja tako mladim v osnovnih ter 
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srednjih šolah, udeležencem na taborih, našim prostovoljcem na različnih posvetih, 
seminarjih ter usposabljanjih, kakor tudi pripadnikom policijskih in vojaških enot RS tako na 
nacionalnem nivoju, kakor tudi v sodelovanju z OZ RKS. 
 
V letu 2010, natančneje v mesecu septembru, je pri založbi zavoda RS za šolstvo, izšel 
priročnik namenjen učiteljem, ki bodo v svojih šolskih sredinah poučevali vsebine  
mednarodnega humanitarnega prava. Raziskovanje humanitarnega prava ali RHP je 
mednarodni izobraževalni program za mladostnike, stare od 13.  do 18. let, ki je sestavljen iz  
skupine raziskovanj, katerih cilj je izboljšati  razumevanje človekoljubnih tem, ki so  
povezane s konfliktnimi primeri.  
 
S sodelavci Zavoda za šolstvo pa se je RKS udeležil tudi regijskih posvetov ter konferenc in  
v skupnem sodelovanju pripravil oz. dopolnil strategijo uvajanja vsebin humanitarnega prava 
v šolske učne načrte, za obdobje 2009– 2012 ter zagotovil finančna sredstva za izdajo 
priročnika RHP.   
 
 

6.3 Mladinsko zdravilišče in letovišče MZL Debeli rtič 
 
 
Zaradi nastale krize in razmer tako v gospodarstvu in turizmu nismo realizirali planiranih 
nočitev in poslovnih rezultatov. Vsesplošno stanje v našem in svetovnem gospodarstvu se je 
žal odražalo tudi v naši dejavnosti. Ob izdelavi plana za leto 2010 smo upoštevali 
optimistične napovedi gospodarstvenikov, da se bo kriza v letu 2010 umirila in da bomo 
zabeležili pozitivno rast poslovanja. Žal temu ni bilo tako saj se še vedno srečujemo z 
negativnimi vplivi krize. 
 
Hotel Arija smo že odprli z zamudo in kasneje so se težave samo še poglabljale. Prve goste 
smo v Ariji sprejeli 4.02.2010. V zdravilišču smo letos razpolagali s 680 ležišči. Od tega je 
bilo 68 osnovnih in 48 dodatnih ležišč v hotelu Arija, 143 ležišč v hotelu Bor ter 537 ležišči v 
paviljonih (Flora, Favna, Veverička, Habitat, Vila Celer). Ocenimo lahko, da je bilo 108 
ležišč namenjenih zdraviliškemu zdravljenju, 542 ležišč pa je bilo namenjenih letovanju. 
 
Načrtovali smo 4.494.000 EUR prihodkov in 90.712 nočitev, a žal planiranih številk nismo 
dosegli. Ustvarili smo 77.457 nočitev kar je 13.255 nočitev manj od planiranih in 2.412 več 
od leta 2009 (75.045). Največje odstopanje je pri individualnih gostih, pri nočitvah 
zdraviliškega zdravljenja  in športnih skupinah. 
 
V letu 2010 beležimo 3.164.082 EUR donosov iz dejavnosti in 287.835 internih prihodkov 
kar predstavlja 95% doseganje lanskoletnih rezultatov. 
 
V letu 2010 smo ustvarili 3.238.752 eur vseh prihodkov in 4.096.427 eur vseh odhodkov na 
nivoju MZL Debeli rtič. Na osnovi izkazanih podatkov ugotavljamo negativen rezultat oz. 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 857.675 eur. 
 
 
Vzroki za tako veliko izgubo so po našem prepričanju predvsem v: 
 

- visokih stroških svetovanja pri gradnji hotela Arija, ki jih ni bilo mogoče vključiti v 
investicijo; 
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- le delnem obratovanju hotela Arija, pri čemer je praktično v celoti izostal predviden 
prihodek Centra zdravja in dobrega počutja; 

- bistveno povečanje stroškov energije kot posledica neobratovanja solarnega sistema; 
- bistveno povečanem strošku amortizacije; 
- Bistveno povečanim stroškom nakupa drobnega inventarja za potrebe hotela Arija 

(posoda, pribor, posteljnina, …); 
- nadaljevanja upada finančnega izplena iz napotnic ZZZS za zdravljenje otrok; 
- neusklajenosti poslovnega modela MZL (organizacija, zaposleni, ...) z dejanskimi 

možnostmi trženja. 
 
CENTER ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA 
 
Zdraviliško zdravljenje otrok in mladostnikov 
 
V letu 2010 je z novo pogodbo prišlo do sprememb v priznavanju števila zdraviliških točk in 
NOD in sicer le do realizacije iz predhodnega leta. Sprememba je tudi v tem, da pogodba 
velja za obdobje štirih let. Zato pogodba, sklenjena z ZZZS za obdobje 2010 - 2014  priznava 
letno 8.682 nemedicinskih oskrbnih dni in 177.981,00 točk medicinskih storitev 
stacionarnega zdraviliškega zdravljenja ter 125 teoretičnih oskrbnih dni in 2.563,00 točk 
medicinskih storitev ambulantnega zdraviliškega zdravljenja.   
 
V letu 2010 smo sprejeli na zdraviliško zdravljenje 653 otrok, kar je le za 1,2% manj kot 
prejšnje leto. Na stacionarno zdraviliško zdravljenje je bilo napotenih 18 otrok manj kot 
lansko leto, na ambulantno pa 2 krat več.  
 
Vsi, razen dveh otrok so bili napoteni na 21 dnevno zdravljenje. 18-tim otrokom od 45 
poslanih predlogov s strani zdravnika MZL, je bilo s strani imenovanega zdravnika pri ZZZS 
odobreno podaljšanje zdravljenja za 1 teden. Na zdravljenje smo sprejeli 514 otrok z obolenji 
dihal, 98 z boleznimi kože, 14 z obolenji dihal in kože in 27 na rehabilitacijo po poškodbah in 
operacijah lokomotornega aparata. 
 
Te številke nas ne smejo zavesti, saj je žal dejstvo, da se število napotitev otrok iz leta v leto 
manjša. Tako smo na primer leta 2008 imeli na zdravljenju 746 otrok kar je dejansko 93 
otrok več kot letos. 
 
Stacionarno zdraviliško zdravljenje  
 
V letu 2010 smo realizirali 168.718 točk medicinskih storitev zdraviliškega zdravljenja, kar 
je 2% več kot v letu 2009. V tem letu smo pridobili novo opremo/ kopeli in smo v program  
zdraviliškega zdravljenja otrok s kožnimi obolenji lahko dodali še peto storitev. Kljub temu, 
da medicinske storitve za standard tip 3 s strani ZZZS še niso plačane, jih izvajamo.   
 
Z ozirom na pogodbo, sklenjeno z ZZZS za leto 2010, ki nam priznava 8.682 nemedicinskih 
oskrbnih dni in 177.980 točk medicinskih storitev stacionarnega zdraviliškega zdravljenja 
beležimo v letu 2010, 98,4 % realizacijo nemedicinskih oskrbnih dni in 94 % realizacijo točk 
medicinskih storitev na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju.  
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Leto Število 
otrok 

Število    NOD 
Realiz.    

Pogodba 

Ind 
real 

Število     TOČK 
Realiz.       

Pogodba 

Ind 
real 

EUR 

2009 652 8756          
10.004 

87,5 165.336      
205.082 

80 835.813 

2010 634 8540             
8.682 

98,4 168.718      
177.980 

94 823.618 

 
Tabela 1: Število otrok, število nemedicinskih oskrbnih dni (NOD) in število točk medicinskih 

storitev v letu 2009 in 2010 
 
Ambulantno zdraviliško zdravljenje  
 
Z realizacijo ambulantnega zdraviliškega zdravljenja se lahko pohvalimo, saj smo program 
močno presegli, res pa je, da je finančni izplen na trem področju sorazmerno majhen.Spodnji 
realizacija je žel  
 

Leto Število 
otrok 

Število    NOD 
Realiz.       

Pogodba 

Ind 
real 

Število     TOČK 
Realiz.       

Pogodba 

Ind 
real 

EUR 

2009 9 147                 
280 

52 2.146            
4.849 

44 6.008,80 

2010 19 219                 
125 

175 3.216            
1.281 

251 8.683,20 

 
Tabela 2: Število otrok, število teoretičnih oskrbnih dni (TOD) in število točk medicinskih 

storitev v letu 2009 in 2010 
 
Kurativna otroško šolska ambulanta 
 
Od julija 2009 imamo s strani Ministrstva za zdravje priznano 0,5 TIM-a kurativne otroško 
šolske ambulante. Plačilo s strani ZZZS imamo urejeno preko pogodbe z ZD Koper. Z 
aneksom k pogodbi imamo od 1.9.2010 zmanjšan obseg kurativne ambulante za 0,2 TIM-a.  
V letu 2010 beležimo 84% realizacijo programa kurativne otroške ambulante.  
 

Leto Pogodba  št. 
količnikov 

Pogodba 
EUR 

Realizacija  št. 
količnikov 

Realizacija 
EUR 

Ind 
real 

2009 13.852 48.915 13.870               24.278 100 
2010 12.006 44.399 10.079,45 37.277 83 

 
Tabela 3: Število opravljenih količnikov v letu 2009 in 2010 

 
Samoplačniške storitve Centra zdravja in dobrega počutja 
 
Pri samoplačniškem delu Centra zdravja in dobrega počutja beležimo veliko odstopanje od 
planiranih rezultatov. Razlogi so vsekakor objektivni, saj zaradi že dobro poznanih in večkrat 
omenjenih težav z Arijo nismo uspeli dosegati želenih ciljev niti zagnati celotne ponudbe. 
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Prihodek v višini 103.758 EUR ni pričakovan in nikakor zadovoljiv. V sanacijskem 
programu, ki ga že oblikujemo, smo temu posvetili posebno pozornost. 
 

Obdobje Eur 
01.01.2010 – 
30.06.2010 

40.914 

01.07.2010 – 
31.12.2010 

62.843 

01.01.2010 – 
31.12.2010 

103.758 

 
Tabela 4: promet CZDP  

 
Iz spodnjih podatkov je razvidno, da se pacienti odločajo za fizioterapijo, izbirajo pa storitve, 
ki so individualne in imajo namen pridobivanja gibljivosti (individualne vaje), 
protibolečinsko (ročne masaže) in obenem edukativno vrednost.  
 

Naziv storitve Število opravljenih storitev 

Ročna masaža – 20' 103 
Individualne vaje  94 
Elektroterapija – skupaj 11 
Pregled pri specialistu 10 
Kontrolni pregled 10 
Ročna masaža – 40' 10 
Vaje v bazenu – skupinske 10 
Vaje v bazenu – individualne  3 
Pregled pri zdravniku  3 
ostalo  

 
Tabela 5: Število opravljenih fizioterapevtskih storitev  

 
CENTER DOŽIVETIJ 
 
Pedagoška dejavnost 
 
V prvi polovici leta se je pedagoška služba aktivno pripravljala na izvedbo seminarja za 
vzgojitelje. V mesecu maju je bil tako organiziran dvo-dnevni seminar, katerega se je 
udeležilo 74 potencialnih vzgojiteljev. Od teh se je letovanj v vlogi vzgojiteljev ali 
koordinatorjev udeležilo 34. Izkazalo se je, da jih je 7 neprimernih za opravljanje tovrstnega 
dela. 
 
Zaradi razvoja in strokovne podpore se je skupaj s strokovnimi sodelavci RKS oblikovala 
delovna skupina za oceno stanja in izboljšanje dela vzgojiteljev letovanj otrok. Strokovna 
skupina je imela naslednje naloge: proučiti neljube dogodke, ki so se zgodili ob prvomajskem 
letovanju otrok. 
 
Ocenili smo obstoječo prakso nabora in usposabljanja vzgojiteljev in kako le-ti opravljajo 
svoje vzgojiteljske naloge v času letovanj. Pripravljeno gradivo se je uporabilo na dvo 
dnevnem seminarju vzgojiteljev, ki se je odvijal 4. in 5. junija 2010. 
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Ostala problematika, ki je specifična na tem področju dela (odpoved prihoda vzgojitelja tik 
pred pričetkom letovanja,  prijavljanje neustreznih oseb za opravljanje tovrstnega dela, slaba 
razpoložljivost zaradi študijskih obveznosti izven sezone, zaposlitev vzgojiteljev in s tem 
zmanjšanje baze) je težko rešljiva. S povečanjem baze vzgojiteljev se je stanje delno 
izboljšalo, vendar nam bo naknadno tudi sprememba v delovni zakonodaji prinesla nove 
težave na katere bomo morali pravočasno odreagirati. 
 
V delo pedagoškega sektorja sta bile vključeni dve osebi preko javnih del. Bili sta namenjeni 
pomoči in koordinaciji sektorja. Njuno delo je potekalo od 6.4. do konca septembra 2011. 
 
V času zimskih in prvomajskih počitnic se je oblikoval pedagoško animacijski program, ki je 
vključeval športne aktivnosti, izlet v Koper, pohod, kopanje v bazenu, delavnice in še mnogo 
drugega. 
 
V letu 2010 je tudi prodajna služba sodelovala s pedagoško službo pri razvoju in izvedbi 
programov. V zadnji tretjini leta smo pripravljali in izvajali programe za hotelske goste. 
V jesenskih in zimskih počitnicah se je otrokom pripravilo pester animacijsko pedagoški 
program, ki so ga popestrile nove tematsko obarvane delavnice. Prav tako se je vzpostavil 
kontakt z vojsko – mornariškim bataljonom, ki so poskrbeli za dinamične delavnice ter 
predstavitev potapljačev. Program bomo dograjevali naprej v letu 2011 in tako otrokom  
ponujali vedno nove vsebine.  
 
Tudi v letu 2010 se je izpeljala Tuševa akcija – Podarimo nasmeh. V zdravilišču je letovalo 
500 otrok iz socialno ogroženih družin. 
 
Pedagoški program za socialna letovanja in zdraviliška zdravljenja otrok 
 
Pedagoški program skupin na zdraviliškem zdravljenju ter letovanju otrok se je tudi letos 
odvijal pod naslovom “Tam, kjer rastejo sanje” Program se je poleg že znanih in vpeljanih 
delavnic dograjevalo s pomočjo zunanjih izvajalcev (policija, vojska, gledališka skupina). 
 
Program za starostnike na zdravstvenem letovanju  
 
Program za starostnike je poleg zdravstvene vsebino (odvzem krvi, posvet z zdravnikom, 
predavanje, vaje v vodi, dihalne vaje in sprostitvene vaje) vseboval velik poudarek na 
družabnih dejavnostih. V vsako skupino smo vpeljali po dva vzgojitelja, ki sta skrbela za 
dobro počutje, potrebe in zahteve skupine. Družabno razvedrilnih program je vključeval 
zabavni večer s plesom, tombola, slavnostna večerja, prepevanje ljudskih pesmi, pohod v 
Resslov gaj, izlet v okolico. Ustvarjalne aktivnosti so vključevale ročne spretnosti (izdelava 
okraskov, voščilnic, pustnih mast, okraskov za otroke,  ...). Udeleženci letovanja so se 
aktivnosti udeležili v velikem številu. Pripravili smo jim tudi donirana oblačila, ki so si jih 
odnesli domov. 

Šole in vrtci v naravi  

V letu 2010 smo povečali število nočitev šol v naravi, vrtce ter ostale prosvete v obdobju od 
februarja do decembra. Njihov delež predstavlja 16,58%. Glede na rezultate smo ugotovili, 
da je ta segment gostov doživel rast. Terminska prilagoditev cenika in večji poudarek na  
akvizicij že leta 2009 se je odrazila v povečanem številu nočitev. Pololimpijski bazen v Ariji 
je k temu tudi doprinesel saj  smo šolam omogočili  izvedbo šol plavanja tudi v zimskem 
oziroma prehodnem obdobju.  



Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 
Letno poročilo za poslovno leto 2010 

Stran 34 od 96 

LETOVIŠKI CENTER 
 
V letu 2010 smo realizirali 77.457 nočitev. Najbolje zasedeni meseci so bili junij, julij in 
avgust, ko je bila zasedenost kapacitet 82%. Plan smo presegli februarja, aprila, junija, 
avgusta in decembra. 
 
( PN2010/Real2010 = -13.255,   Real 2010/Real2009 = + 2.412).  
 

 2010 

  
mladinski 

domovi hotel Bor hotel Arija skupaj 
JANUAR 203 47 0 247 
FEBRUAR 1.601 1.165 677 3.443 
MAREC 312 76 767 1.155 
APRIL 3.056 1.176 1.468 5.700 
MAJ 1.778 1.220 1.194 4.192 
JUNIJ 8.633 2.052 1.760 12.445 
JULIJ 11.719 3.643 2.701 18.063 
AVGUST 10.873 3.741 2.683 17.297 
SEPTEMBER 4.071 888 1.488 6.447 
OKTOBER 2.121 1.259 907 4.287 
NOVEMBER 0 374 868 1.242 
DECEMBER 1.111 682 1.146 2.939 
Skupaj 45.478 16.223 15.659 77.457 

 
Tabela 6: realizirane nočitve 2010  

 
V nadaljevanju je predstavljena segmentacija gostov po centrih z nočitvami za leto 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 7: segmentacija gostov po centrih 

 

 
RealizacijRealizacijRealizacijRealizacij
a a a a     

RealizacijRealizacijRealizacijRealizacij
aaaa    

    
Razlika Razlika Razlika Razlika     

TIP GOSTATIP GOSTATIP GOSTATIP GOSTA    2009 2009 2009 2009     2010 2010 2010 2010     2010/20092010/20092010/20092010/2009    
Program dobro 
počutje 9.592 9.061 

-531 

spremstvo ZZZS 1.830 2.305 +475 

ZZZS 8.220 9.138 +918 
samoplačniško 
zdravljenje 17 159 

+142 

seminar 1.755 1.307 -448 
izredni 
dogodek/drugo 654 562 

-92 

šole v naravi 9.285 12.841 +3.556 

športne skupine 1.556 2.850 +1.294 

kulturne skupine 1.531 1.831 +300 
socialno letovanje 
(FIHO, PJNM, TUS) 12.077 14.351 

+2-274 

zdravstveno 
letovanje OZRK 21.022 15.349 

-5.673 

druge skupine  552 545 +102 
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V letu 2010 smo beležili dober odziv na že ustaljene nastanitvene pakete za upokojence in 
družine. Pri razvoju je pomagala dodatna animacija, ki se v zdravilišču odvija redno. V 
animacijo smo dodatno vključili vodno vadbo in aerobiko, sprostitveno urico v telovadnici ter 
animacijske delavnice. V tekočem letu smo večkrat vpeljali akcije v zadnjem hipu z 
dodatnimi popusti.  
 
Dober odziv je doživela akcija nastanitvenih paketov preko Tuš kluba – Ženske uživajte v 
času nogometa,  saj je prinesla v oba hotela v času poletne sezone 304 osebe in skupaj 1.416 
nočitev. Za božično – novoletne praznike smo pripravili poseben letak z dodatno ponudbo 
Centra zdravja in dobrega počutja. Silvestrovanja se je udeležilo 68 oseb. 
 
V letu 2010 je bilo razmerje med slovenskimi in tujimi gosti ostalo v razmerju 96:4. Med 
tujimi gosti so na prvem mestu italijanski gosti z 1,39 %. 
 
Zdravstveno letovanje 
 
S strani OZRK-jev je v letošnjem letu zabeležilo 15.349 nočitev. V letu 2010 smo zabeležili 
upad v višini 5.061 nočitev. OZRK-ji so letovanja večinoma v zadnjem hipu stornirali. Delno 
krivdo lahko najdemo v ponudbi MZL, ki ni vključevala možnosti organiziranja oz. najema 
vzgojiteljev in/ali pedagoških delavcev. To pomanjkljivost smo že odpravili. Povečanje 
nočitev s strani OZRK-jev je potrebno reševati na nivoju vodstva RKS-a. V okviru 
sanacijskega programa bo potrebno aktivno delovati  in vzpodbuditi Območna združenja 
RKS k organiziranju  letovanja otrok v čim večjem številu ter ponovno pridobiti njihovo 
zaupanje. 
 
Letovanje otrok iz socialno ogroženih skupin 
 
Segment obsega organizirano letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, in sicer iz 
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), doniranih 
sredstev podjetja TUŠ ter akcije RKS Peljimo jih na morje.  
V letu 2010 je bilo v zdravilišču 500 otrok iz doniranih sredstev TUŠ-a, kar je ustvarilo 3.500 
nočitev. Iz FIHO je pri nas letovalo 668 otrok. Iz sredstev akcije PJM je letovalo 213 
starostnikov in 574 otrok. Socialna letovanja so v letu 2010 ustvarila 14.351 nočitev. 
 
POSLOVNI CENTER 
 

Poslovni center je v letošnjem letu beležil 1.869 nočitev. Zabeležili smo padec napram letu 
2009 v višini 540 nočitev. Padec predpisujemo gospodarski krizi, saj se dosedanji zvesti 
organizatorji seminarjev niso odločali za organizacijo zaradi finančne krize in zmanjšanih 
sredstev. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V ZDRAVILIŠČU 

 
V letu 2010 so se v MZL zgodili naslednji pomembnejši dogodki,od nekaterih od njih pa si 
veliko obetamo tudi v prihodnje. 

Tiskovne konference: 

• tiskovna konferenca TUŠ – pričarajmo nasmeh 

Umetniški dogodki: 

• extempore znanih umetnikov (Janko Orač, Milena Gregorčič, Jože Kumer, Mira 
Ličen Krmpotič, Veljko Toman, Igor Banfi, Rado Jerič. Umetniška dela so donirali 
Dr. Razstavljena so v hotelu Arija. 

Ostali pomembni dogodki: 

• organizacija in izvedba strokovnega srečanja imenovanih zdravnikov območnih enot 
ZZZS ter pediatrije in šolske zdravnike  

• rtiško srečanje medicinskih sester v pediatriji 
• izvajanje delavnic ambulantne šole astme 
• priprava in izvedba programa Hidroterapija 
• seminar usposabljanja za prostovoljce in vzgojitelje 
• državno tekmovanje osnovnošolskih ekip PP  
• letovanje Černobilskih otrok 
• obisk Luke Koper 
• delovno srečanje zavoda za transfuzijsko medicino, AVIS-a in RKS 
• pričetek trženja hotela ARIJA  
• donacija otroci iz obalnih vrtcev in šol in OŠ higienskih pripomočkov 

 
PROMOCIJA 

V letošnjem letu smo uspeli pripravili novo brošuro za hotel Arija. Brošura predstavlja in 
opisuje novozgrajeni objekt. Poleg glavne brošure smo pripravili letak za šole plavanja in 
mesečne delavnice. V mesecu decembru smo izdelali letake z našo celovito ponudbo tudi v 
italijanskem jeziku. 

Skozi celo leto smo ozaveščali starše z našimi storitvami in na kakšen način lahko  pridejo do 
zdraviliškega zdravljenja saj smo jim jasno povedali, da je to pravica vseh otrok.  

V okviru pedagoških programov smo razvili dva nova logotipa, ki se bosta razvijala in 
spremljala ponudbo. Za zdravstveni del je bila pripravljena ribica Zdravko, ki v svojem 
imenu skriva besedo zdravje. Za pedagoški del je bila izdelana veverička Hana, katero 
povezujemo z Učno potjo veveričke Hane ter mediteranskim parkom v katerem domujejo. 
Oba logotipa smo uporabili na cenikih in v promocijsko predstavitvenem gradivu. 
 
Delo na tem področju smo celovito zaključili še z novimi podobami razglednic, ki dajejo 
našemu zdravilišču dodano vrednost.  
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Sejmi 

V letošnjem letu smo se udeležili naslednjih sejmov: 

• Otroški bazar 
• TIP – turizem in prosti čas 
• Dnevi zdravja v Kopru 
• III. življenjsko obdobje 

Z udeležbo na sejmu dosežemo boljšo prepoznavnost v širšem slovenskem okolju, 
predstavite ponudbe in dodatno promocijo. Na sejmih smo dobili veliko pohval in tudi nekaj 
graj. Ljudje so nas povezovali z medijskimi dogodki, ki pa so zelo negativno predstavili naše 
zdravilišče. Zato je obisk sejmov zelo pomembna komunikacija z javnostjo. 
 
Akvizicije v letu 2010 
 
V mesecu marcu  smo bili v Celju in Kranju, kjer smo obiskali šole, zdravstvene domove in 
agencije. V mesecu aprilu smo opravili sestanke na terenu z Radio Capris, Radio Koper 
Capodistria. Dogovarjali smo se za obojestransko sodelovanje. Ponudili so nam možnost 
oglaševanja po nižji ceni. V zameno, pa nam bi objavili poleg komercialnih oglasov tudi 
predstavitev zdravilišča ter programov za občane: šola astme, šola plavanja, ogled parka in 
vrta dišavnic, brezplačna pot za nordijsko hojo.  
 
V aprilu  smo bili v Italiji. V Trstu smo se  osredotočili na agencije in šole. Spomladanske 
akvizicije smo zaključili na notranjskem (Vrhnika, Cerknica, Pivka, Ilirska Bistrica) kjer smo 
obiskali agencije in šole. Z našimi aktivnostmi smo nadaljevali v mesecu novembru. Bili smo 
v Novi Gorici, kjer smo obiskali v zdravstvene domove, šole, vrtce in agencije. Naše poti 
smo zaključili v  Postojni in Sežani z isto vsebino obiskov. 
 
Stroški promocije 2010 
 
V letu 2010 smo za promocijo porabili zgolj 17.558 EUR, čeprav smo planirali precej več 
(41.633 EUR). Veliko planiranih aktivnosti na tem področju žal nismo realizirali zaradi 
nezadovoljivih rezultatov, vendar pa moramo prav zaradi negativnega poslovnega rezultata v 
letu 2011 intenzivirati vse promocijske aktivnosti in v ta namen vložiti več sredstev. Dejstvo 
je, da lahko MZL preživi izključno s povečanjem povprečne zasedenosti zdravilišča, za 
dosego tega cilja pa je nujno potrebno intenzivirati trženjske aktivnosti seveda v smislu 
ciljnih tržnih segmentov. Veliko oviro pri trženju je v letu 2010 predstavljala intenzivna 
medijska vojna proti MZL in dolgotrajna in neučinkovita sanacija napak pri gradnji hotela 
Arija. Poslovni uspeh MZL v letu 2011 lahko prinese le bistvena sprememba podobe MZL in 
RKS v javnosti, tako interni (OZRK), kot tudi zunanji (obala, Slovenija, zamejstvo). 
 
ANKETA ZADOVOLJSTVA – Modra zastava 
 
V okviru projekta Modre zastave je bila opravljena tudi anketa zadovoljstva. Splošno mnenje 
anketirancev ter izvajalcev ankete je, da je celoten kompleks Debeli Rtič zelo prilagojen 
otrokom in preživljanju njihovih počitnic. Zunanje kopališče je ocenjeno z oceno prav dobro. 
Za varnost je poskrbljeno, mogoče bi lahko le izboljšali ponudbo ter uspeli urediti čistost 
kopališča na oceno odlično. Tudi Mini klub za otroke je super priložnost za krajšanje 
njihovega prostega časa, vendar bi lahko k eni animatorki dodali še eno. 
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NASTANITEV 

V letu 2010 smo kljub izredno negativnemu mnenju o MZL in RKS v javnosti, dosegali 54 % 
letno zasedenost v hotelu Arija, v Boru 39% in v paviljonih 30 %. 
 
Za uspešno poslovanje MZL je nujno potrebno dvigniti odstotek celoletne zasedenosti  naših 
paviljonov saj imamo prav v paviljonih največje število ležišč. Žal pa zaradi dotrajanosti 
objektov pri tem brez večjih vložkov v objekte ne bomo mogli biti uspešni. Glede na 
pričakovanje gostov, tehnične dotrajanosti objektov (v letu 2013 bo 50.letnica izgradnje 
paviljonov) in zakonskih ter sanitarnih predpisov bomo primorani takoj pristopiti k postopni 
generalni obnovi paviljonov. V nasprotnem primeru pa nam bodo pristojen inšpekcijske  
službe zaprle objekte. Idejno rešitev prenove objektov smo pridobili že v letu 2009, kar je 
bilo zajeto tudi v strateškem dokumentu Vizija razvoja 2009-2013. Vzpostavili smo tudi stike 
s Fakulteto za arhitekturo in bomo tako skupaj s študenti iskali nove rešitve. 
 
Ob višjemu številu nočitev smo na področju recepcije in gospodinjstva opazno zmanjšali 
število opravljenih ur.   
 
2010 = 46.962 opravljenih ur 
2009 = 48.699 opravljenih ur 
 
Večje število ur je bilo opravljenih v mesecu juliju, kar je bila posledica pomanjkanja 
posteljnega perila na področju gospodinjstva. Na recepciji pa smo zaradi varnostnih razlogov 
uvedli dodatno osebo na parkirišču. 
 
GOSTINSTVO 
 
V gostinskem sektorju je leto 2010  zaznamovalo predvsem odprtje hotela Arija. Kategorija 
*** nam je prinesla veliko izzivov. Standard 3 zvezdic je vplival na izboljšanje in dvig 
kakovosti  celovite gostinske in nastanitvene ponudbe znotraj zdravilišča. 
 
S tem smo v gostinsko prehrambenem sektorju dobili 4 nova stroškovna mesta oziroma 3 
nova prodajna mesta, kjer imamo organizirano postrežbo hrane in pijače: 
 

a) Restavracija Arija 
b) Kava Bar Arija 
c) Bar Galerija 
d) Razdelilna kuhinja Arija 

 
Žal »Galerije bara« nismo mogli pripraviti na obratovanje zaradi neustrezne opreme in 
pogojev dela. Zaradi tehničnih in sanitarnih zahtev  bomo primorani to prodajno mesto 
ukiniti in iskati druge rešitve za ustrezno ponudbo v bazenskem delu. 
  
Pred otvoritvijo hotela Arija smo veliko časa in truda vložili v projekt zbiranja ponudb za 
nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja, restavracijskega perila, kot tudi priprave na 
samo organizacijo dela. Nova in bolj moderna gostinska oprema je vplivala tudi na dvig 
splošne kakovosti gostinskih storitev. Hotel Arija je z višjo kategorizacijo vplival tudi na 
višjo prepoznavnost in splošno oceno zdravilišča. 
 
V gostinskem sektorju je vsekakor višja kategorizacija hotela neposredno vplivala tako na 
ponudbo kot boljšo kvaliteto in samo udobje gostov. S »Self-Service« ponudbo so gostje 
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prvič lahko sami izbirali med  bogatejšo ponudbo hrane in pijače v restavraciji. Način 
postrežbe se je pozitivno odražal v strežbi saj ni bilo potrebnega toliko kadra, kot če bi imeli 
v Ariji postrežene obroke (kot v Boru). 
 
Kuhinja se je morala temu  prilagoditi. Po začetnih težavah smo bili tudi na tem področju 
uspešni. Z enakim številom zaposlenih in ob velikem številu sprememb je osebje delalo v 
treh kuhinjah. Ker smo v poletnih mesecih dodatno zaposlovali zgolj študente in pomožne 
delavce, ima kvalificiran kader v kuhinji veliko število razmejitvenih ur in neizkoriščenega 
letnega dopusta. Zaradi potrebnega dviga kvalitete ponudbe bomo v prihodnje morali 
pristopiti k iskanju kvalificiranega kadra ter izobraževanju obstoječega. Na dan 31.12.2010 
imajo zaposleni v kuhinji skupno 1.467 viška ur ter 184 dni neizkoriščenega dopusta iz leta 
2010. 
 
Pomanjkanje sodelavcev v kuhinjah, vložen trud in splošne težave v MZL Debeli Rtič so žal 
privedle tudi do napetosti in preutrujenosti med zaposlenimi v kuhinjah. 
 
V gostinskem sektorju smo v letu 2010 posodobili  informacijski sistem. Prehod na novi 
informacijski sistem Micros Opera je zahteval veliko truda in vloženega časa vseh 
zaposlenih. V prvih mesecih operiranja z novim programom Micros ReS4 smo se največ 
soočali s težavami vezanih na delovanje same blagajne Micros ReS4 in pravilnih rezultatov 
pri izdelavi mesečnih inventur.  
 
Ustvarjen promet  
 
Iz naslova Gostinstva je bilo v letu 2010 ustvarjenega  252.379,94 EUR prihodkov. Opažamo 
upad prometa v primerjavi z letom 2009 za 56.309,28 EUR.  Razlog gre iskati v slabši kupni 
moči kot tudi v izdanih a la cart obrokov v letu 2009 delavcem Vegrada. 
 

 
Tabela 8: promet gostinstva   

 
Iz naslova Gostinstva je v letu 2010 bilo opaziti upad prometa predvsem na prodaji hrane. K 
zmanjšanju prodaje iz tega naslova je pripomogla tudi ukinitev in zmanjšanje prehrane 
zunanjim naročnikom kot so Vegrad d.o.o, Vina Koper, kot tudi prodaja zaključenih obrokov 
zunanjim naročnikom: rojstni dnevi, poslovna kosila, organizirana srečanja z vključeno 
kulinariko itd. 
 
Omenimo naj, da smo v MZL v letu 2010 spremenili tudi cenike. Nekaterim storitvam in 
artiklom smo znižali prodajno ceno zaradi pričakovane manjše kupne moči naših gostov. 
Zmanjšanje deleža prodaje iz naslova »Trgovsko blago« kjer uvrščamo prodajo časopisov, 
souvenirjev, igrač, telefonskih kartic je bilo opaziti predvsem na prodajnem mestu Bar 
Borček v poletnih mesecih. 
 
Posebni dogodki / skupine v letu 2010 
 

  2009 2010 razlika 
 Hrana a la carte 198.452,20 148.795,69 -49.656,51 
 Pijača* 91.006,50 90.286,90 -719,60 
 Trgovsko blago 19.230,52 13297,35 -5.933,17 
    -56.309,28 



Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 
Letno poročilo za poslovno leto 2010 

Stran 40 od 96 

Uspešno izpeljani večji in posebni dogodki z vključeno kulinarično ponudbo v letu 2010 so 
bili sledeči: 
 

- Začetek trženja hotela Arija  
- Dan odprtih vrat v MZL Debeli rtič ( 02.03.2010) 
- Srečanje Istrabenz Plini  (05.06.2010) 
- Letovanje otrok s presnovnimi motnjami, mladostnikov s sladkorno boleznijo in 

Fenilketonurijo  ( 18.06.2010) 
- Tiskovna konferenca »Pričarajmo Nasmeh«  ( 30.06.2010). 
- Rehabilitacija ukrajinskih otrok«  18.08.2010) 
- Kongres delovnih terapevtov (16.09.2010) 
- Vsakoletno srečanje »Zakonca na skupni poti« (05.11.2010) 

 
TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA 
 
V minulem letu smo imeli velike težave z bazensko strojnico na obali. Zaradi večkratnega 
zalitja strojnice (december 09, julij in september 10) je prihajalo do odpovedi elektromotorjev 
in elektronike krmiljenja. Ker bi za sanacijo morali zapreti vse bazene, smo poletno sezono 
prebrodili zgolj z začasnimi rešitvami. Žal smo zaradi navedenih težav morali večkrat bazene 
zapreti, kar pa se je poznalo v nezadovoljstvu nastanjenih gostov in obiskovalcev. Ob tem 
smo pa izgubljali kar precejšen prihodek (vstopnine, promet gostinstva). 
 
Ob že znanem dejstvu, da je stanje celotne infrastrukture slabo, ugotavljamo, da se je v 
preteklosti vse premalo aktivnosti in sredstev posvečalo preventivnemu vzdrževanju celotne 
infrastrukture. Ob koncu poletne sezone je bil narejen popis vseh potrebnih vzdrževalnih del, 
katerega smo tudi ovrednotili. Žal k temu nismo pristopili zaradi že ugotovljenega slabega 
poslovnega rezultata.   
 
Zaradi novih tehnologij vgrajenih v hotel Arija in že znanih velikih težav bo potrebno v letu 
2011 izvesti izobraževanja in dvigniti število in strokovnost kadra. 
 
Prenova informacijske tehnologije 
 
V letu 2010 so bile zaključene fizične povezave med objekti. Prav tako smo zaključili projekt 
IP telefonije, katerega funkcionalnost je potrebno še dodelati (interne povezave MZL-RKS –
OZRK). 
 
Na področju informatike je potrebno vzpostaviti skupni imenovalec (domeno) za vse 
uporabnike znotraj zdravilišča. Na vzdrževanju delovnega okolja, elektronske pošte,..... 
moramo najti primernega izvajalca, saj si bomo s tem zagotovili racionalnejšo uporabo 
strežnikov, diskovnega polja in arhiviranja podatkov. Za to bo potrebno preseliti določene 
aplikacije na druge strežnike (Špica, Metra, RCL,....)kar se deloma že odvija, saj se s tem 
veča tudi informacijska varnost poslovanja. 
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KADROVANJE 
 
Zaposlitve 
 
Stanje delavcev v letu 2010, ki so v delovnem razmerju, tako za nedoločen kot določen čas, v 
primerjavi z letom 2009 je sledeč:.  
 

 DČ+NDČ 2009 2010 
januar 59 58 
februar 52 53 
marec 50 58 
april 57 60 
maj  63 61 
junij 65 62 
julij 65 64 
avgust 65 65 
september 62 65 
oktober 60 64 
november 60 62 
december 58 59 

 
Tabela 9:stanje zaposlenih 2010 s primerjavo 2009   

 
Povprečno mesečno število zaposlenih v letu 2010 je 61, medtem ko v letu 2009 je to število 
60. 
 
Zaposlovanje preko Centerkonture 

V letu 2010 smo s strani Centerkonture, s katero imamo sklenjeno pogodbo o zagotavljanju 
dela delavcem drugemu delodajalcu, zaposlovali delavce po spodnjih delovnih mestih. V letu 
2010 smo imeli preko Centerkonture 3 zaposlene  (leta 2009 = 2) 
 

  
Centerkontura 

2010 
Centerkontura 

2009 
januar 4 2 
februar 4 2 
marec 4 2 
april 4 2 
maj  4 1 
junij 4 1 
julij 3 2 
avgust 2 2 
september 2 3 
oktober 1 3 
november 1 3 
december 1 3 

 
Tabela 10:število zaposlenih 2010 s primerjavo 2009  
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Zaposlovanje preko podjemnih pogodb in študentskih napotnic  
 
Kot vse doslej, smo tudi v letu 2010 imeli v času glavne sezone in počitnic povečano število 
zaposlenih preko podjemnih pogodb in napotnic študentskega servisa. Delali so na naslednjih 
delovnih mestih: reševalec iz vode, zdravstveni receptor, zdravnik, medicinska sestra, 
fizioterapevt, vzdrževalec, komunalni delavec, sobarica/čistilka, receptor, vratar, animator, 
pomoč v računovodstvu, pomivalec posode in natakar, pedagoški koordinator in vzgojitelji.  

 
Razlog povečanega števila so tudi dodatne potrebe po delavcih v novem objektu hotela Arija 
in povečana skrb za varnost otrok na plaži in s tem povečano število reševalcev iz vode. 
Glede na striktno omejevanje tovrstnega zaposlovanja, je število viška opravljenih ur 
zaposlenim v MZL v letu 2010 močno poraslo, pri čemer se postavlja vprašanje racionalnosti 
takega načina dela, saj je izplačevanje nadur, do katerega prej ali slej pride (najkasneje ob 
prekinitvi pogodbe o delu) bistveno dražje od podjemnega ali študentskega dela. 
 
Izobraževanja 
 
V letu 2010 je bilo intenzivirano izobraževanje vseh zaposlenih iz področja Varstva pri delu 
in Požarne varnosti, čemur zakonsko že dolgo časa nismo zadoščali. Večji del stroškov smo 
imeli z umestitvijo hotela Arija v Požarni red in z uskladitvijo zakonodaje (gašenje požara, 
reševanje iz dvigala, evakuacija iz objektov – kompleksa). 
 
Žal tudi pri izobraževanju nismo uresničili zastavljenih in planiranih ciljev. Poleg zgoraj 
navedenih izobraževanj smo v letu 2010 zagotovili le nujno potrebna izobraževanja v 
zdravstvenem sektorju zaradi zagotavljanja odobrenih standardov storitev. 
 
Zaradi potrebnega dviga kvalitete izvajanja naših storitev in motivacije zaposlenih moramo v 
letu 2011 v to več vložiti. Poleg izobraževanja z zunanjimi izvajalci se bomo posluževali 
internega izobraževanja ter prenosu znanja med zaposlenim 
 
Poročilo o gradnji hotela Arija v MZL Debeli rtič 
 
Zaradi  potreb širše skupnosti, zastarelih in dotrajanih objektov, druge  infrastrukture ter 
izboljšanja celotne storitve MZL Debeli rtič, so v letu 2001 nastale prve idejne zasnove 
mladinskega hotela Arija. Vse do 2007 so potekale aktivnosti na področju projektiranja, 
pridobivanja vse potrebne izvedbene dokumentacije in dovoljenj. Posebno pozornost se je 
namenjalo tudi iskanju najrazličnejših možnosti financiranja novogradnje hotela Arija.  
 
Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja, je RKS v letu 2008 izvedel postopek oddaje 
javnega naročila za gradnjo, ob zaključku postopka, dne 06.10.2008, pa je razpisna komisija 
kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradnje, izbralo podjetje Vegrad d.d. Pogodbena 
vrednost gradnje pri izvedbi na ključ je znašala 7.506.768,60 EUR. Rok za dokončanje  
objekta je bil 20.07.2009! 
 
V letu 2009 je bil izveden tudi postopek oddaje javnega naročila za dobavo opreme objekta in  
kot najugodnejši dobavitelj izbrano podjetje GPG d.d. Pogodbena vrednost opreme  je 
znašala 931.417,99 EUR. 
 
Gradnja hotela Arija se je pričela v letu 2008. Poleg začetnih lastnih sredstev, ki jih je vložil 
v realizacijo projekta, je RKS uspel zagotoviti 43,11 odstotkov vrednosti pogodbenega 
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zneska (brez DDV) sofinanciranja s strani EU in 1.060.000,00 EUR sredstev financiranja s 
strani fundacije FIHO. 
 
Na podlagi izdanega, veljavnega uporabnega dovoljenja z dne 14.12.2009 je bila isti dan 
izvedena slavnostna otvoritev hotela, ki pa še ni bil dokončan v celoti. Prva skupina je 
poskusno letovala v Ariji od 04.02.2010 do 11.02.2010, hotel pa  je v pravem pomenu besede 
začel delovati 24.03.2010.  
 
RKS je v času gradnje in celotne realizacije gradbene pogodbe in pogodbe za dobavo opreme   
skrbel za redna plačila nespornega dela svojih obveznosti. RKS je tako s podizvajalci 
Vegrada sklepal asignacijske pogodbe z namenom, da bi bili le-ti ustrezno poplačani. Vsa 
dela, za katera je bila sklenjena tripartitna asignacijska pogodba, je RKS plačal neposredno 
podizvajalcem v skupni višini 1.896.018,67 EUR. V primeru izplačil družbama Prvi faktor 
d.o.o in Prvi finančni agenciji d.o.o. od 11.03.2009 do 22.06.2010, v višini 4.089.824,02 
EUR je šlo za plačilo izvajalcu na podlagi sklenjene pogodbe, pri čemer RKS  kot naročnik in 
investitor  ni imel pravice ali  možnosti vplivati  na  odločitev izvajalca (Obligacijski 
zakonik- 417. člen), da sklene pogodbo o odstopu terjatev. Vsa plačila je RKS-ZZ izvedel na 
podlagi predhodno potrjenih situacij s strani nadzora in pooblaščene osebe za vodenje 
investicije s strani RKS-Zz.  
 
Na novozgrajenem objektu so se takoj po odprtju začele ugotavljati in kazati napake ter 
pomanjkljivo in nekvalitetno opravljena gradbena dela Vegrada in njegovih podizvajalcev.  
Resnici na ljubo velja ugotoviti, da mnogo ugotovljenih napak pri gradnji in dobavljeni 
opremi verjetno izhaja iz naglice pri sami gradnji in dobavi opreme ter iz pomanjkljive 
projektne dokumentacije, pomanjkljivega investicijskega elaborata, manjkajoče finančne 
konstrukcije investicije, pomanjkljivega nadzora, itd...  
 
Generalni sekretar je na podlagi predloga aneksa, ki ga je  pripravil skrbnik pogodbe z 
Vegradom oziroma pooblaščena oseba in strokovni sodelavec za investicije in ravnanje s 
premoženjem RKS,  kot formalni predlagatelj vseh sklepov, ki jih za razpravo na glavnemu 
odboru pripravijo strokovni sodelavci, Glavnemu odboru predlagal obravnavo aneksa z 
Vegradom v višini 771.167,29 EUR. Kasneje je bilo ugotovljeno, da pooblaščena oseba z 
osnutkom predloga aneksa za razpravo na GO RKS ni uskladila z nadzornikom gradnje. Prav 
tako nadzor gradnje ni vodstvo RKS niti enkrat opozoril na možne zaplete oziroma na 
kakršnekoli nepravilnosti pri gradnji Arije.  
 
Glavni odbor RKS je  predlog aneksa po razpravi zavrnil, istočasno pa  imenoval in 
pooblastil petčlansko Komisijo RKS z zunanjim strokovnjakom, ki naj bi preverila ustreznost 
predlaganega aneksa ter naknadno še preverbo dobavljene opreme s strani GPG d.d. Na 
predlog Komisije je RKS  z dnem 22.04.2010  ustavil tudi vsa izplačila Vegradu!  
 
Vodstvo RKS je z Vegradom, vse  do njegovega stečaja oktobra 2010, večkrat poskušalo  
rešiti nastalo situacijo, nazadnje tudi z novim direktorjem v času prisilne obravnave, vendar 
neuspešno. Vegrad ni odgovoril niti na predlog enostranskega dokončnega obračuna, ki ga je 
pripravila Komisija skupaj z nadzorom z dne 16.07.2010.   
 
RKS ima v okviru pogodbe z Vegradom zadržanih 10% pogodbenih sredstev v višini 
738.539,80 EUR, ter dodatno zadržanih sredstev zadnje situacije v višini 148.389,57 EUR. 
RKS ima torej za odpravo napak pri gradnji zadržanih skupno 886.929,37 EUR, stroški 
sanacije in odprave napak,  po podatkih razpisne komisije, ki je izvedla postopek oddaje 
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javnega naročila za izbiro izvajalca sanacije, pa predvidoma ne bodo presegli predvidenih 
stroškov. Izvedbo sanacije načrtujemo v marcu 2011.  
 
Komisija  je po ponovnem pregledu opravljenih del in dobavljene opreme s strani GPG d.d. 
prišla do zaključka, da predlagan znesek za aneks s strani pooblaščene osebe z dne 
03.03.2010 v višini 175.746,69 EUR, brez dokončanja masažnega bazena v znesku cca 
90.000,00 EUR, ni upravičen. Na podlagi ugotovitev komisije je predsednik RKS s pomočjo 
Komisije in strokovnih sodelavcev s pogajanji z GPG d.d. dosegel poravnavo in nov aneks v 
višini 53.583,00 EUR, kar pomeni skupen znesek dokončnega obračuna z upoštevanjem 
dokončanja masažnega bazena v višini 985.000,00 EUR. S tem je RKS dosegel znižanje cene 
dobave opreme od prvotno predlaganega zneska za 212.164,68 EUR.  
 
Zadržanih 10 % pogodbene vrednosti in vrednosti sklenjenega aneksa v višini 98.500,00 
EUR, bo RKS nakazal dobavitelju opreme takoj po odpravi nekaterih ugotovljenih napak in 
dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Žal pa je RKS glede na stečaj 
dobavitelja opreme, glede dokončne usposobitve opreme v enakem položaju, ko je bil 
predhodno glede gradnje objekta z Vegradom. Dejstvo je, da bo RKS moral popravila in 
dopolnitve opreme izvesti sam ter dela plačati iz zadržanih 10% sredstev v višini 98.500,00 
EUR, garancije na dobavljeno opremo pa ne bo dobil.  
 
Mnenje strokovnih služb in tudi nekaterih članov Komisije je, da bi z usposobitvijo jacuzzija 
in odpravo vseh mizarskih napak zaokrožili ponudbo hotela Arija in odpravili ključne 
pomanjkljivosti na opremi. Odprava navedenih napak bi predvidoma znašala 52.608,00 EUR. 
Preostanek zadržanih sredstev v višini 45.892,00 EUR bo predvidoma zadostoval za odpravo 
morebitnih reklamacij v garancijski dobi, ki poteče 23.03.2012. 
 
RKS je na podlagi ugotovljenih dejstev in na podlagi ugotovitev Komisije RKS za preverbo 
napak in pomanjkljivosti pri gradnji hotela Arija ter zahtevo in  sklep Glavnega odbora, 
17.08.2010, ovadil strokovnega sodelavca za investicije in ravnaje s premoženjem RKS, ki je 
bil kot pooblaščena oseba odgovoren izvedbo investicije pri gradnji hotela Arija vključno z 
dobavo opreme. 
 
RKS je v stečajno maso Vegrada prijavil terjatev v višini 4.018,899,14 EUR. Poudarimo naj, 
da  dolg Vegrada ne predstavlja gotovinskega dolga, temveč prijavljeno terjatev RKS do 
Vegrada v stečajnem postopku, ki vključuje gospodarsko škodo zaradi nedelovanja hotela,  
stroške odprave napak in pomanjkljivosti, penale zaradi zamude pri dokončanju del, stroške 
dodatnega podaljšanega nadzora pri gradnji, ne predane bančne garancije ter še nekaj 
dodatnih stroškov.  
 
Takoj po pravnomočnosti sklepa sodišča o stečaju podjetja GPG bo RKS na enak način 
pristopil tudi k zaščiti svojih interesov v stečajnem postopku dobavitelja opreme. 
 
Glavni odbor RKS je na 10. izredni seji  ocenil, da je za nestrokovno vodenje investicije 
odgovorna pooblaščena oseba investitorja g. Alojz Unetič, vendar kot odgovorna oseba za 
zakonito delo strokovne službe nosi objektivno odgovornost tudi generalni sekretar RKS 
mag. Janez Pezelj in posredno tudi del strokovnih služb. Gospod Unetič je prekoračil dana 
pooblastila in je s svojimi dejanji povzročil  veliko škodo tudi za ugled organizacije. 
 
Celotno problematiko izgradnje hotela Arija je na svoji 18. seji, dne 22.12.2010, obravnaval 
tudi Nadzorni odbor RKS, ki je istega dne predlagal Glavnemu odboru RKS sklic izredne 
seje Generalne skupščine. Ker na seji dne 22.12.2010 GO predloga ni sprejel, bi v skladu s 
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Statutom RKS-Zz skupščino lahko sklical tudi sam Nadzorni odbor RKS; za to pa se ni 
odločil, ker je GO na naslednji seji sprejel sklep, da se to problematiko obravnava na izredni 
seji Generalne skupščine RKS dne 02.03.2011. Generalna skupščina je potrdila poročilo o 
poteku gradnje hotela Arija, ki ga je za obravnavo na seji pripravilo vodstvo RKS in potrdil 
Glavni odbor RKS in vodstvu in organom upravljanja naložila dokončanje nerazrešenih 
zadev in projekta do 31.05.2011. 
 
 
Pripravil: 
 
mag. Peter Petrovčič 
Samostojni strokovni sodelavec za investicije in ravnanje s premoženjem RKS 
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6.4 Finančni viri za delovanje in pridobivanje sredstev RKS na Mirju 
 
6.4.1. Finančni viri 
 
Finančni viri programov RKS so zagotovljeni samo za izvajanje tistih programov, ki jih RKS 
s pomočjo 56 območnih združenj RK izvaja kot javno pooblastilo (krvodajalstvo, področje 
zaščite, reševanja in prve pomoči, poizvedovalna dejavnost). Kljub temu pa si mora RKS 
vsako leto na osnovi programov in poročil ta sredstva na novo pridobiti. Za izvajanje ostalih 
programov finančni viri niso zagotovljeni. Zagotavljamo si jih bodisi s prijavami na različne 
javne razpise, bodisi z izvajanjem konkretnih projektov v okviru programa pridobivanja 
sredstev.  
Pridobivanje finančnih virov za delovanje RKS je torej osnovano na dveh glavnih temeljih:  
- javna sredstva, ki jih RKS prejema od pristojnih ministrstev za izvajanje javnih pooblastil  
- sredstva, za katera se RKS poteguje na "prostem trgu" z vsemi ostalimi humanitarnimi 

organizacijami 
V nadaljevanju pri opredelitvi posameznih virov navajamo program, vir financiranja, višino 
prejetih sredstev in razčlenjujemo porabo sredstev na državni oziroma lokalni ravni. 
 
 
6.4.2. Državni proračun – izvajanje javnih pooblastil  
 
Državni proračun (v območnih združenjih pa občinski proračuni) je pomemben vir 
financiranja dejavnosti RKS. Pri tem je primarno financiranje izvajanja javnih pooblastil, ki 
temelji na zakonskih predpisih, dolgoročnih pogodbah in na standardih izvajanja teh 
pooblastil.  
Za program krvodajalstva je RKS od Ministrstva za zdravje prejel 686.572,00 € od katerih je 
79.411,00 €  namenil za izvajanje programa na državni ravni, 55.184,00 € za svoje delovanje, 
za izvajanje programa na lokalnem nivoju pa je OZ RK nakazal 551.977,00 €. 
Za program prve pomoči je RKS od Ministrstva za obrambo prejel 227.000,00 €,  od katerih 
je 141.806,00 € namenil za izvajanje programa na državni ravni, za izvajanje programa na 
lokalnem nivoju pa je OZRK nakazal 85.194,00 €.  
Za program pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč je RKS od Ministrstva za obrambo 
prejel 108.100,00 €, od katerih je 43.000,00 € namenil za izvajanje programa na državni 
ravni, za izvajanje programa na lokalnem nivoju pa je OZ RK Maribor, Ljubljana, Nova 
Gorica in Novo mesto nakazal 65.000,00 €.  
Za program poizvedovalne dejavnosti je RKS od Ministrstva za obrambo prejel 16.536,00 €, 
ki jih je namenil za izvajanje programov na državni ravni. 
 
6.4.3 Javni razpisi 
 
Izpostaviti velja še kandidiranje na javnih razpisih, kot dolgoročnih virov financiranja 
(pridobivanje koncesij) in kandidiranje na javnih razpisih, kot kratkoročnih virov financiranja 
(konkretni programi).  
V okviru programa pridobivanje sredstev je RKS od Ministrstva za zunanje zadeve na osnovi 
prijave prejel 17.500,00 €, od katerih je celoten znesek namenil za izvajanje projekta 
»Rehabilitacija ukrajinskih otrok v Sloveniji«.  
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6.4.4. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 

 
RKS je na osnovi prijave na javni razpis, od FIHO prejel 1.350.256,00 € za izvajanje 
programov v okviru socialne dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena v skladu s predlogi 
Komisije za delitev sredstev FIHO in sklepi glavnega odbora RKS. Na državni ravni je RKS 
za delovanje porabil 273.949,00 €, za izvajanje programov pa 806.829,00 €. Na lokalno raven  
je RKS  na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju s FIHO območnim združenjem RK za 
delovanje nakazal 63.385,00 €, za izvajanje programov pa 206.093,00 €. 
 
6.4.5 Teden RK, Teden solidarnosti 

 
V skladu z 28. členom Zakona o Rdečem križu Slovenije, se v korist RKS vsako leto 
obračuna prispevek od vsake prodane doplačilne vozovnice za avtobusni in železniški promet 
oziroma od vsake prodane doplačilne znamke za poštne pošiljke v notranjem in 
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise  in revije.  
V tednu RK, je bilo v času od 8. do 15. maja, zbranih 277.442,00 € od katerih je RKS 
38.917,00 €  porabil za delovanje, 56.916,00 € je bilo porabljenih za izvajanje programov na 
državni ravni, 181.609,00 € pa je bilo v skladu s sprejetimi kriteriji nakazano območnim 
združenjem RK za izvajanje programov na lokalnem nivoju. 
V tednu solidarnosti so bila v času od 1. do 7. novembra, pridobljena sredstva, ki tvorijo 
solidarnostni sklad za pomoč v primerih večjih elementarnih nesreč v višini 98.835,00 €.   
 
6.4.6 Prostovoljni prispevki, donatorstvo in sponzorstvo 

 
RKS je pridobil donacije v višini 316.541,00 € od katerih je celoten znesek namenil za 
delovanje in izvajanje programov na državni ravni. 
 
6.4.7 Založništvo 
 
Z založniško dejavnostjo je RKS pridobil 134.288,00 € od katerih je 69.829,00 € porabil za 
svoje delovanje, 64.458,00 € pa za izvajanje programov na državni ravni. 
 
 

6.4.8 Pridobivanje sredstev 
 
Pridobivanje sredstev je program v okviru katerega izvajamo posamezne projekte na 
nacionalnem in lokalnem nivoju, z namenom zbiranja prostovoljnih finančnih sredstev, ki jih 
tako pravne, kakor tudi fizične osebe, prispevajo za izvajanje konkretnih programov RKS.  
Pridobljena sredstva na nacionalnem nivoju RKS namensko porabi za izvedbo programov, ki 
so vodeni z nacionalnega nivoja, izvajajo pa se na lokalnem nivoju (območna združenja in 
krajevne organizacije RKS), v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič in v 
Mladinsko počitniškem domu Frankopan Punat.  
 
 
6.4.9. Izvedene akcije in koncert 
 
»Lepo je deliti« 
 
Vseslovenska humanitarna akcija »Lepo je deliti« je bila prvič uspešno izvedena v letu 2009 
zato je bila sprejeta odločitev, da se jo zaradi zaostrenih razmer izvede ponovno. Potekala je 
v času od 19. aprila do 31. decembra 2010. Osnovni cilj akcije je bil zbrati sredstva za čim 
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večje število dodatnih prehranskih paketov zaradi poslabšanja socialno-ekonomskih razmer, 
ki so vplivale na povečanje števila brezposelnih in posledično na vse večje povpraševanje po 
zagotavljanju pomoči v hrani.  
RKS je poslal pismo s predstavitvijo akcije in prošnjo za prostovoljni prispevek 730.726 
gospodinjstvom in 47.132 podjetjem v Sloveniji. Z akcijo je bilo zbranih 142.203,00 €, ki jih 
je prispevalo 5.835 darovalcev, fizičnih in pravnih oseb, med katerimi sta z večjimi prispevki 
sodelovala Mobitel d.d. in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. 
 
Odziv darovalcev je bil žal samo 0,75%, kar je bilo precej manj od odziva, ki smo ga 
pričakovali. Kljub temu je RKS ob odbitju stroškov zagotovil 4.531 dodatnih prehranskih 
paketov in jih v skladu s sprejetimi kriteriji razdelil vsem območnim združenjem RK. 
Neporabljeni del sredstev te akcije v znesku 108.539 EUR se prenaša v leto 2011. 
 
»Peljimo jih na morje« 
Vseslovenska humanitarna akcija »Peljimo jih na morje« je bila izvedena tretjič. Potekala je 
v času od 21. junija do 30. septembra 2010. Osnovni cilj akcije je bil zbrati čim več sredstev 
in na ta načini omogočiti v letoviščih RKS Debeli rtič in Punat na Krku, letovanje 500 
otrokom in 100 starejšim iz socialno šibkih okolij. Akcijo je podprl evropski komisar dr. 
Janez Potočnik. 
Na naslove 27.848 darovalcev iz zbirke podatkov RKS je bilo poslano pismo s predstavitvijo 
akcije in prošnjo za prostovoljni prispevek. Z akcijo je bilo zbranih 127.359,00 €, ki jih je 
prispevalo 5.895 darovalcev, fizičnih in pravnih oseb, med katerimi so z večjimi prispevki 
sodelovali: Keter Organica d.o.o., Lions klub Ljubljana, Mobitel d.d. in Bayer d.o.o.. 
Odziv darovalcev je bil dober, kar 21,17 %, z zbranimi sredstvi pa je Rdeči križ Slovenije ob 
odbitju stroškov na morje odpeljal 274 otrok in 130 starejših. 
Preostanek sredstev v znesku 108.035 EUR se prenaša z istim namenom v naslednje leto.   
 
»Poplave« 
Meseca septembra 2010 je večji del Slovenije prizadelo hudo deževje zaradi katerega je 
prišlo do poplav, ki so povzročile veliko materialno škodo tako na objektih, kakor tudi na 
kmetijskih gospodarstvih in infrastrukturi. RKS je takoj vzpostavil stik s sekretarji OZRK iz 
najbolj ogroženih področij in na osnovi pridobljenih podatkov začel z akcijo zagotavljanja 
pomoči. Sprožena je bila tudi nacionalna akcija zbiranja prostovoljnih denarnih prispevkov 
»Poplave 2010«, za pomoč prizadetim družinam in posameznikom pri odpravljanju posledic 
poplav.  
Z akcijo je bilo v obdobju od septembra do decembra skupaj s sredstvi sklada solidarnosti 
zagotovljenih 258.800,00 €, ki so bila v skladu s kriteriji in merili, v celoti nakazana 
naslednjim 12 OZRK: Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Laško, Nova Gorica, Koper, Zagorje, 
Grosuplje, Litija, Logatec, Krško in Piran. Navedena OZRK so sredstva namenila za pomoč 
350 najbolj ogroženim družinam. Preostanek te akcije v višini 3.554 EUR se prenaša v 
prihodnje leto. 
 
»Pomagajmo danes« 
Dne 26. avgusta 2010, je bila uspešno izvedena vseslovenska dobrodelna akcija za pomoč 
brezposelnim »Pomagajmo danes«, ki sta jo pripravila Rdeči križ Slovenije in Slovenska 
Karitas na pobudo 1. programa Radia Slovenija. 
Ta dan so bile v vseh slovenskih mestnih občinah (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Nova 
Gorica, Kranj, Ptuj, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Novo mesto, Velenje) postavljene 
stojnice, kjer so ljudje lahko darovali materialno pomoč in prostovoljne denarne prispevke za 
pomoč brezposelnim. Na 16 stojnicah je bilo skupno zbranih kar 18.101 kosov materialne 
pomoči (prehrambeni artikli, zvezki, higienski pripomočki, šolske torbe, peresnice, barvice, 
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tempere, ipd.), 11.198,66 €, ki so jih prispevali mimoidoči v hranilnike na stojnicah in 
7.216,00 € preko SMS donacij. 
Akcijo so podprli: Engrotuš d.d, Euromarkt d.o.o., Mercator d.d., Spar d.d., Simobil d.d., 
Mobitel d.d. in Tušmobil d.o.o. 
V okviru akcije, ki je potekala do 15. septembra je RKS zbral še dodatnih 13.319,00 € in jih 
namenil za pomoč brezposelnim na najbolj ogroženih področjih.   
 
»Mednarodne humanitarne akcije – Potres Haiti, Potres Čile, Poplave Pakistan« 
»Potres Haiti« - v okviru nacionalne akcije za pomoč prizadetim ob katastrofalnem potresu, 
ki je potekala od 14. januarja do 19. maja 2010, je RKS uspel zbrati 73.466 €. Vsa zbrana 
sredstva je RKS nakazal Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca za izvajanje programov pomoči na Haitiju. 
»Potres Čile« - v okviru nacionalne akcije za pomoč prizadetim ob potresu, ki je potekala od 
16. marca do 28. julija 2010, je RKS uspel zbrati 1.158,22 €. Vsa zbrana sredstva je RKS 
nakazal Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca za izvajanje 
programov pomoči v Čilu. 
»Poplave Pakistan« - v okviru nacionalne akcije za pomoč prizadetim ob katastrofalnih 
poplavah, ki je potekala od 17. avgusta do 15. decembra 2010, je RKS uspel zbrati 4.610 €. 
Vsa zbrana sredstva je RKS nakazal Mednarodni federaciji društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca za izvajanje programov pomoči v Pakistanu. 
 
»Dobrodelni koncert – Mojstri slovenske popevke za Rdeči križ« 
Ob zaključku vseslovenskih akcij »Lepo je deliti« in »Peljimo jih na morje« je bil 25. 
septembra 2010, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, izveden dobrodelni koncert 
»Mojstri slovenske popevke za Rdeči križ«, ki sta ga vodila Ana Tavčar in Janko Šopar. Ob 
spremljavi Big band Orkestra Slovenske vojske, pod taktirko Rudolfa Gasa, so nastopili 
naslednji priznani slovenski izvajalci: Helena Blagne, Nuša Derenda, Darja Švajger, Eva 
Hren, Maja Keuc, Edvin Fliser, Lado leskovar in skupina Pepel in kri.  
Glavni pokrovitelj koncerta je bila NLB, drugi pokrovitelji pa Krka d.d., Delo Revije, 
SAZAS in RTV Slovenija, ki je koncert tudi neposredno prenašala.  
V času neposrednega televizijskega prenosa so gledalci lahko poslali SMS sporočilo in 
prispevali za pomoč prizadetim ob poplavah. Skupaj z izkupičkom od prodanih vstopnic je 
bilo zbranih 69.625,09 €. Ta sredstva so bila namenjena za zagotavljanje pomoči pri 
odpravljanju posledic poplav.  
 
6.4.10. Strateški partnerji  
 
Trgovsko podjetje Engrotuš in Rdeči križ Slovenije sta obeležila že 7 leto medsebojnega 
sodelovanja. Pripravljenih je bilo 71.338 prehranskih paketov in 69.531 vreč pralnega praška, 
vse skupaj pa v skladu s sprejetimi kriteriji dostavljeno območnim združenjem RK. Engrotuš 
je z donacijo 112.588,00 € omogočil letovanje 500 otrokom (6 skupin v času od meseca julija 
do meseca avgusta) iz socialno ogroženih družin, ki so jih predlagala območna združenja RK.  
Potekalo je tudi neposredno sodelovanje z MZL RKS Debeli rtič in nekaterimi OZ RKS.  
 
Družbi Mobitel in Si.mobil sta tudi v letu 2010 omogočali zbiranje prostovoljnih  
prispevkov preko SMS donacij za Rdeči križ Slovenije in se v celoti odpovedali prihodkom. 
Podprli sta nacionalne akcije »Lepo je deliti«, »Peljimo jih na morje«, »Poplave« in 
»Pomagajmo danes« ter lokalni akciji: za Center za otroke z Downovim sindromom in za 
Kolposkop.  
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6.4.11. Mednarodna projekta 
 
»Rehabilitacija ukrajinskih otrok v Sloveniji« 
V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, je bila v okviru projekta 
»Rehabilitacija ukrajinskih otrok 2010-2011«, v času od 18. do 26. avgusta 2010, prva 
skupina 41 otrok in 5 spremljevalcev iz Ukrajine. Osnovni namen projekta je omogočiti 
otrokom, ki so neposredno utrpeli posledice černobilske katastrofe, primerno rehabilitacijo in 
na ta način prispevati k izboljšanju njihovega zdravja. V okviru projekta, ki je bil izveden že 
šesto leto je RKS otrokom zagotovil: prevoz, nastanitev, prehrano, osnovno zdravstveno 
oskrbo, rehabilitacijski program in bogat program prostočasnih aktivnosti. Med njihovim 
bivanjem v Sloveniji so jih na Ministrstvu za zunanje zadeve sprejeli državna sekretarka 
Dragoljuba Benčina in veleposlanik Ukrajine Vadim Primačenko. Za izvedbo dvoletnega 
projekta je Rdeči križ Slovenije na osnovi uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za 
zunanje zadeve že pridobil sredstva za leto 2010  v znesku 17.500 EUR. Druga skupina 41 
otrok in 5 spremljevalcev bo obiskala Slovenijo konec meseca avgusta 2011. 
 
»Obnova šole St. Mary's Vidyalaya, Mattakkulaya, Colombo, Šri Lanka« 
Po tsunamiju, ki je na Šri Lanki vzel življenje več kot 30.000 prebivalcem, uničil naselja in 
infrastrukturo, se je na pobudo RKS oblikoval konzorcij donatorjev (poleg RKS še Slovenska 
Kartitas, Unicef Slovenija, Ustanova Skupaj, Ministrstvo za zunanje zadeve), ki je Rdečemu 
križu Slovenije zaupal projekt obnove navedene šole. Za izvedbo projekta je konzorcij 
donatorjev zagotovil 300.000,00 €. Konzorciju donatorjev se je v letu 2007 pridružil Finski 
Rdeči križ in zagotovil dodatnih 300.000,00 €. 
 
V okviru projekta, ki se je začel izvajati leta 2005, so bile leta 2008 Ministrstvu za šolstvo Šri 
Lanke v uporabo predane obnovljena sanitarije in 21 na novo zgrajenih učilnic. Nedokončana 
so ostala naslednja dela: izgradnja laboratorijev, knjižnice in atrija ter obnova administrativne 
stavbe in ureditev okolja. V letu 2009 je Rdeči križ Slovenije na osnovi posveta in dogovora s 
Finskim Rdečim križem prekinil sodelovanje s pooblaščencem za izvedbo projekta, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti. Sklenjen je bil dogovor, da bo Finski Rdeči križ zagotovil vse 
potrebno za dokončanje projekta, vključno z zagotovitvijo morebitnih manjkajočih sredstev.   
 
V letu 2010 se dela niso nadaljevala, ker kljub prekinitvi sodelovanja pooblaščenec 
prekinitve sodelovanja ni upošteval in je na osnovi osebnih zvez in poznanstev še naprej 
komuniciral z Ministrstvom za šolstvo Šri Lanke, vodstvom šole in z izvajalcem del. S tem je 
vnašal zmedo v vodenje projekta, kar je onemogočalo nadaljnje aktivnosti Finskega Rdečega 
križa. 
Tako se neporabljena sredstva v višini 43.089 EUR prenašajo v naslednje leto  za isti namen. 
 
6.4.12 Sklada 

 
Hipokrat 
Pri Rdečem križu Slovenije je bil leta 2004 ustanovljen Sklad Hipokrat z namenom zbiranja 
donacij za pomoč pri nakupu posebne medicinske opreme, ortopedskih pripomočkov in za 
skrajševanje čakalnih dob za izbrane zdravstvene storitve v Sloveniji. V skladu z osnovnim 
namenom delovanja sklada je bila konec leta 2005 sprejeta pobuda (Slovenija Donor, 
Slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic, Zavod RS za 
transfuzijsko medicino, Slovenija-transplant, Zavod RS za presaditve organov in tkiv), za 
pridobivanje prostovoljnih denarnih prispevkov za preiskave krvi za pomoč bolnikom, ki 
potrebujejo presaditev kostnega mozga. Delovanje sklada se je v letu 2010 nadaljevalo brez 
večji akcij zbiranja sredstev. Konec leta  je na računu 355 €. 
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Plamen dobrote 
Rdeči križ Slovenije je na pobudo gospe Vlaste Nussdorfer, okrožne državne tožilke 
zadolžene za mladoletni kriminal, ustanovil Sklad Plamen dobrote. Osnovni namen 
ustanovitve dobrodelnega sklada je pridobivanje prostovoljnih denarnih prispevkov za pomoč 
žrtvam nasilja, zlorabe in trpinčenja. Izpostavljene so predvsem ženske in otroci, žrtve nasilja 
v družini, ki skušajo ubežati nasilnim partnerjem od katerih so finančno odvisni. Delovanje 
sklada se je v letu 2010 nadaljevalo brez večjih akcij zbiranja sredstev. Po stanju na koncu 
leta  je na računu 919 €. 
 

6.5 Podpora za izvajanje programov 
 
Založniška dejavnost 
 
Založniška dejavnost Rdečega križa Slovenije v letu 2010 je potekala po utečenih   
smernicah, v podporo posameznim programom RKS, predvsem programu prve pomoči in 
širjenju vzgojno - zdravstvenega poslanstva.  

Založniško dejavnost smo izvajali skladno z usmeritvami Strategije Rdečega križa Slovenije 
2003 – 2010,  Programa založbe RKS za leto 2010 in usmeritvami  Komisije za založništvo 
RKS.  

 

V okviru založniške dejavnosti smo v letu 2010:  
 
- izdajali publikacije in gradiva v okviru posameznih programov, 
- izdajali publikacije in gradiva za izvajanje raznih aktivnosti, 
- izdajali promocijske tiskovine in artiklov, 
- zagotavljali in posredovali gradiva ob tradicionalnih tednih, 
- skrbeli za  promocijo in ponudbo založniških gradiv.  
 

Program novih edicij je bil  realiziran glede na prioritetne potrebe ter  možnosti in okoliščine, 
ki so narekovale tudi dinamiko izdaje gradiv. 

V celoti smo realizirali oz. presegli predvideni program ponatisov, ki smo ga, glede na 
potrebe in povpraševanje, sprotno in dodatno dopolnjevali.   
 
Pri pripravi gradiv in izdaji edicij iz založniškega programa RKS, smo tako kot v pretekih 
letih sodelovali s priznanimi strokovnjaki z različnih področij in oblikovalskimi agencijami 
Kvadrat, 3 S. 
 
V   letu  2010 smo  v   založbi  RKS  izdali  in  založili   nove  publikacije: 
   
   -    znamka, plakati in letaki Tedna RKS, 
   -     gradiva za XV. državno preverjanje ekip PP CZ in RKS, 
   -     zloženka "Rdeči križ Slovenije - naše poslanstvo in delo", 

- zloženka Darovanje organov, 
- znamka, plakati in letaki Tedna solidarnosti, 
- zloženka Depresija, Janko Predan, dr. med., 

   -     brošurica "Nepravino utripanje srca", prof. dr. Marjan Jerše, 
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- plakat "Temeljna načela", 
-     krvodajalski plakat "Govorijo moja dejanja", 

   -     krvodajalski plakat "Za nekoga sem posebna", 
- plakat Kajenje, Studio Kvadrat, 
- plakat Aids, Studio Kvadrat. 

 
Za promocijske aktivnosti sedeža in Območnih združenj RKS, promocijo založniške 
dejavnosti  in predstavitev drugih programov smo namenili in  brezplačno razdelili 14.077 
zloženk in slikanic, 1.675 brošur,  141 knjig,  1.578 plakatov. 
 
Ob tradicionalnem Tednu RKS 2010 od 8. do 15. maja, smo izdali 2.750.000 doplačilnih 
znamk in 30.000 doplačilnih vozovnic, 18.600 letakov, 2200 plakatov ter za območna 
združenja pripravili 503 komplete za mentorje mladih članov. 
 
V Tednu solidarnosti RKS 2010, od 1. do 7. novembra, je bilo prav tako natisnjenih 
1.800.000 poštnih znamk in 25.000 doplačilnih vozovnic oz. nalepk, 18.600 letakov in 2200 
plakatov. 
 
V mesecu brez zasvojenosti, novembru 2010, smo pripravili 280 kompletov s 
preventivnimi gradivi.   
 
Nenazadnje naj omenimo številne manjše tiskovine in artikle namenjene mladim članom in 
krvodajalcem in krvodajalkam. 
 
Publikacije Rdečega križa Slovenije smo razen v Založbi RKS, spletnih straneh RKS in  
Slovenske knjigarne ter v Območnih združenjih RKS,  imeli v prodaji tudi v Kliničnem 
centru v Ljubljani, Bolnici Trnovo v Ljubljani, Bolnici Slovenj Gradec in Zdravstvenih 
domovih v Vrhniki, v Ravnah na Koroškem, Domžalah, Velenju, Slovenj Gradcu, Kopru, 
Ptuju, Ilirski Bistrici, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Mariboru ter Zdraviliščih 
Rogaška slatina in Krka zdravilišča. 
 
Založniške edicije so bile v preteklem na voljo tudi v nekaterih večjih knjigarnah, npr. 
Cankarjevi založbi v Ljubljani, Mladinski knjigi v Ljubljani, Novem mestu in Celju, Naši 
knjigi v Celju, založbi Lipa Koper, Pomurski založbi iz Murske sobote, Založbi obzorja 
Maribor, Dobri knjigi v Celju ter v nekaterih manjših knjigarnah in papirnicah. 
 
Informativno promocijska dejavnost 

 
Z informativno promocijsko dejavnostjo v letu 2010 smo interno  in širšo javnost seznanjali z 
uresničevanjem  programskih nalog in ciljev in  aktivnostmi v okviru dejavnosti Rdečega 
križa Slovenije.  
 
Informativno promocijsko dejavnost smo v preteklem letu  usmerjali  predvsem v: 
 

-    promocijo nacionalnega društva in temeljnih načel,  
-    organizacijo tiskovnih konferenc na nacionalni in regijski ravni, 
-    pripravo obvestil za javnost, 
-    obveščanje javnosti o uresničevanju rednih  programskih ciljev, 

 -    obeleževanje posebnih dogodkov, 

      -    internemu obveščanju, 
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-    urejanju spletnih strani,  
-    urejanju intraneta.  
 

Kot najpomembnejše aktivnosti v okviru informativno promocijske dejavnosti naj omenimo 
predvsem  sodelovanje z uredniškimi hišami televizij, radijskih postaj, revij in časopisov v 
smislu rednega in sprotnega posredovanja obvestil medijem, organizacij novinarskih 
konferenc in sodelovanja pri organizaciji in izvedbi pomembnejših dogodkov, kot so 
humanitarni koncert v veliki dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani »Mojstri slovenske 
popevke za Rdeči križ«, vseslovenskega srečanja krvodajalcev  v Veržeju. 
  
Veliko aktivnost na področju informativno promocijske dejavnosti lahko ugotovimo na 
lokalnem nivoju, kjer je sodelovanje z lokalnimi uredniškimi hišami, posebej v nekaterih 
območnih združenjih, potekalo zelo dobro, na kar kaže veliko število objav in brezplačnih 
oglašanj.  
  
Novice o raznolikosti humanitarne dejavnosti, izvajanju posameznih akcij in organizaciji 
posebnih  dogodkov območnih združenj,  so se redno pojavljale na straneh lokalnih časopisov 
in  v oddajah radijskih in TV postaj. 
Na nivoju sedeža RKS smo v preteklem letu veliko pozornosti namenjali obveščanju in 
objavam na spletih straneh t.j. 275 objavljenih novic ter urejanju intraneta. 
 
Spletne strani so uspešno urejali  tudi v Mladinskem zdravilišču in letovišču  Debeli rtič in   
v  17 Območnih združenjih RKS. 
 
Po podatkih oz. analizi, ki jo je za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2010 pripravila agencija 
Press clipping d.o.o. iz Maribora,  je bilo v  letu 2010 v slovenskih medijih objavljeno skupno 
3513 medijskih objav v 175 medijih. Izstopala sta mesec avgust z najvišjim in mesec februar 
z najnižjim številom objav. Mesečno poprečje znaša 292,7 objav. 
 
Od skupno 3513 objav se 2594 prispevkov nanaša na objave v tiskanih  in 919 prispevkov 
na objave v elektronskih medijih.  
Tiskovne konference, ki so potekale v 2010 na sedežu RKS in v MZL Debeli rtič, so bile 
namenjene: 
 

- Začetku vseslovenske akcije »Lepo je deliti«, Tednu Rdečega križa Slovenije in 4. 
državnem tekmovanju osnovnošolskih ekip PP (19.4.), 

- Svetovnemu dnevu krvodajalstva in Dnevu slovenskih krvodajalcev (3.6.), 
- Vseslovenski akciji za brezplačno letovanje otrok in starostnikov iz socialno ogroženih  

okolij »Peljimo jih na morje« (21.6.) 
- Tednu solidarnosti Rdečega križa Slovenije (28.10). 
- Otroški humanitarni akcija Cityparka in Rdečega križa Slovenije "Tudi otroci 

pomagamo" (19. 11.), 
- Zaključku aktivnosti v 2010, pomoči ob  poplavah prizadetih posameznikov in družin 

ter prejemu donacije SKB za pomoč oškodovanim ob nedavnih poplavah  (16.12.). 
 
V letu 2010 smo nadaljevali  z novo obliko sodelovanja z Območnimi združenji RKS na 
področju sodelovanja z mediji t.j. organiziranjem novinarskih konferenc v okviru  
posameznih regij Rdečega križa Slovenije.  
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V letu 2010  smo uspešno organizirali in izvedli  regijske novinarske konference za: 
 
-  Celjsko regijo, 18.2.2009, na sedežu OZ RK  Šmarje pri Jalšah, 
-  Dolenjsko regijo, 23.3.2010, na sedežu OZ RK Metlika  in  
-  Ljubljansko regijo , 14.6.2010, na sedežu OZ RK Ljubljana.  
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7. Računovodsko poročilo 

7.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2010 

        Pojasnila realizacija  realizacija  indeks   indeks 

     2010 2009 realizacija  plan  realizacija/ 

         plan 

              2010/2009 2010 2010 

          

SREDSTVA    9.1.1 53.196.209 50.837.387 104,64 50.878.724 104,55 

          

A. DOLGOROČNA SREDSTVA    48.014.626 46.492.174 103,27 48.367.635 99,27 

1.  Neopredmetena osnova sredstva   9.1.1 265.708 194.853 136,36 206.000 128,98 

     in dolgoročne aktivne časovne razmejitve        

2. Opredmetena osnovna sredstva   9.1.2 35.909.879 34.578.502 103,85 36.447.175 98,53 

3. Naložbene nepremičnine   9.1.3 11.825.237 11.703.490 101,04 11.703.490 101,04 

4. Dolgoročne finančne naložbe   9.1.4 1.361 969 140,45 970 140,31 

5. Dolgoročne poslovne terjatve   9.1.5 12.441 14.360 86,64 10.000 124,41 

          

B. KRATKOROČNA SREDSTVA    5.170.425 4.298.665 120,28 2.481.089 208,39 

          

1.  Zaloge     9.1.6 324.463 298.347 108,75 320.000 101,39 

2. Kratkoročne finančne naložbe   9.1.7 1.574.759 1.128.759 139,51 1.100.000 143,16 

3. Kratkoročne poslovne terjatve   9.1.8 2.708.412 2.271.253 119,25 561.089 482,71 

4. Denarna sredstva    9.1.9 562.791 600.306 93,75 500.000 112,56 

          

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  9.1.10 11.158 46.548 23,97 30.000 37,19 

          

Zunajbilančna sredstva    4.572.912 0 0,00 0 0,00 

          

OBVEZNSOTI DO VIRO SREDSTEV   53.196.209 50.837.387 0,00 50.878.724 104,55 

          

A. SKLAD      40.336.269 41.040.963 98,28 41.047.872 98,27 

1. Društveni sklad    9.1.11 19.675.625 20.380.710 96,54 20.379.445 96,55 

2. Presežek iz prevrednotenja   9.1.12 20.660.644 20.660.253 100,00 20.668.427 99,96 

          

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE  6.521.418 6.931.834 94,08 6.581.834 99,08 

    RAZMEJITVE   9.1.13      

          

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   9.1.14 2.000.000 0 0,00 2.000.000 100,00 

1. Dolgoročen obveznosti    2.000.000 0 0,00 2.000.000 100,00 

          

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI    1.985.962 1.346.820 147,46 1.091.828 181,89 

          

1. Kratkoročne poslovne obveznosti   9.1.15 1.985.962 1.346.820 147,46 1.091.828 181,89 

          

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 9.1.16 2.352.560 1.517.770 155,00 157.190 1.496,63 

          

Zunajbilančne obveznosti   9.1.17 4.572.912 0  0  
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7.2 Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2010 
 

          

        Pojasnila realizacija  realizacija  indeks   indeks 

     2010 2009 realizacija  plan  realizacija/plan 

              2010/2009 2010 2010 

          

A. PRIHODKI    9.2.1 6.333.239 7.272.389 87,09 7.687.781 82,38 

          

Prihodki iz dejavnosti:         

1. dotacije FIHO    1.080.778 1.249.198 86,52 1.375.256 78,59 

2 .dotacije iz drug. fundacij in skladov   0 0 0,00 48.000 0,00 

3. dotacije iz prorač. in dr. javnih sredstev  1.937.947 1.314.940 147,38 2.188.025 88,57 

4. donacije pravnih in fizičnih oseb   316.541 369.004 85,78 250.000 126,62 

5..prihodki od prodaje trg. blaga in storitev  2.604.909 3.866.359 67,37 3.361.000 77,50 

6 .prihodki od odprave dolg. rezervacij  260.215 63.662 408,75 0 0,00 

7. ostali prihodki od dejavnosti   132.849 409.226 32,46 465.500 28,54 

          

SKUPAJ PRIHODKI  IZ DEJAVNOSTI  6.333.239 7.272.389 87,09 7.687.781 82,38 

          

          

B. ODHODKI   9.2.2 7.090.410 7.160.765 99,02 7.635.076 92,87 

          

1.stroški porabljenega mat. in prod. blaga 9.2.3 1.296.913 1.141.312 113,63 1.567.365 82,74 

2. stroški storitev   9.2.4 3.365.938 3.981.678 84,54 3.503.540 96,07 

3  stroški dela   9.2.5 1.730.773 1.575.279 109,87 1.918.607 90,21 

4. donacije drugim pravnim osebam  3.744 3.200 117,00 5.000 74,88 

5 .amortizacija    657.928 415.787 158,24 631.327 104,21 

6 .prevrednotovalni poslovni odhodki 9.2.6 19.456 34.533 56,34 0 0,00 

7 .drugi odhodki iz dejavnosti  9.2.7 15.658 8.976 174,44 9.237 169,51 

          

SKUPAJ ODHODKI  IZ DEJAVNOSTI  7.090.410 7.160.765 99,02 7.635.076 92,87 

          

C. FINANČNI PRIHODKI  9.2.8 154.439 87.967 175,56 20.200 764,55 

D. FINANČNI ODHODKI   9.2.9 27.007 57.130 47,27 0 0,00 

          

E. DRUGI PRIHODKI   9.2.10 85.163 120.742 70,53 49.500 172,05 

F. DRUGI ODHODKI   9.2.11 128.847 261.937 49,19 115.497 111,56 

          

 G. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 0  0  

          

H. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV   -673.423 1.266  6.908  
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8. Pojasnila in razkritja postavk v računovodskih izkazih 
 
Načela sestavljanja računovodskih izkazov 
 
Računovodske usmeritve in razkritja postavk v računovodskih izkazih  
 
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu s Slovenskim Računovodskim 
standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ki jih je izdal 
Slovenski inštitut za revizijo.  
 
Rdeči križ Slovenije Zveza združenj v nadaljevanju RKS-Zz je zavezan k reviziji 
računovodskih izkazov in v skladu s točko 6 standarda 33 obravnava sredstva in obveznosti 
do virov sredstev v skladu s SRS 1 – 19. Za vsa področja, ki jih SRS 33 ne obravnava, 
vrednoti in obravnava RKS-Zz  svoja sredstva ter obveznosti do virov sredstev v skladu s 
splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS ).   
 
Pri računovodskih usmeritvah in razkritjih je RKS-Zz upošteval temeljni računovodski 
predpostavki:  

- upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, 
- časovno neomejenost delovanja.  

 
Kakovostne značilnosti naših računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja 
so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. S tem smo podali 
zadostna zagotovila za točnost računovodskih izkazov, za spoštovanje oziroma izpolnjevanje 
zakonskih obveznosti in izločitev prevar.  
 
V obravnavanem obračunskem obdobju so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in 
metode kot v predhodnem letnem računovodskem izkazu. Sestavine sredstev in obveznosti 
do virov sredstev smo vrednotili posamično. 
 
Poslovne knjige vodimo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Računovodski izkazi so 
sestavljeni v evrih. 
 
Računovodske izkaze za poslovno leto 2009 je revidirala revizijska družba ABC Revizija, 
Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska 101. Izraženo je bilo 
pozitivno mnenje.  
 
Izpostavljenost in obvladovanje tveganj  
 
Valutno tveganje 
 
Valutno tveganje je tveganje, da bo poštena vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi 
spremembe deviznih tečajev. 
 
RKS-Zz praktično ne posluje z tujimi valutami. Promet poslovanja v tuji valuti je 
nepomemben in tako ne vpliva na uspešnost poslovanja.  
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Terminskih pogodb za potrebe zavarovanja tečajnih razlik društvo ni sklepalo. Preračun tujih 

valut v evro se izvaja po tečaju Evropske centralne banke8. 
 
Tveganje sprememb obrestne mere 
 
Tveganje sprememb obrestne mere je tveganje, da bo poštena vrednost prihodnjih denarnih 
tokov finančnega inštrumenta nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih mer.  
 
RKS-Zz se je v letu 2010 zadolžil  pri banki za dolgoročni kredit v znesku 2 milijonov EUR. 
Sklenil je pogodbo za dobo vračanja 15 let z 2-letnim moratorijem. Za obračun obresti velja 
1-mesečno obrestno obdobje. Za vsako obrestno obdobje velja letna obrestna mera, določena 
na osnovi ustreznega EURIBOR-ja in dogovorjene marže 2,55% letno.  
RKS-Zz je imel  tudi  prosta  likvidna sredstva, ki jih je vezal za čas do 31 dni oziroma samo 
na odpoklic. Obrestna mera za vezane depoziti se je gibala v skladu s trenutnimi tržnimi 
obrestnimi merami bank in sicer od 1,40 % do 1,70 %, odvisno od ročnosti in višine vezanih 
sredstev. Dolgoročnih pogodb RKS-Zz nima sklenjenih.  
Društvo bo v prihodnosti  izpostavljeno  obrestnemu tveganju, ob morebitnem povečanju ali 
zmanjšanju tržnih obrestnih mer iz naslova EURIBOR.  
 
 
Kreditno tveganje 
 
Kreditno tveganje je tveganje, da bo podjetje utrpelo finančno izgubo, če stranka ali 
pogodbenica, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne izpolni pogodbenih 
obveznosti. 
 
Društvo ni udeleženo v pogodbe pri katerih bi lahko nastala finančna izguba iz naslova 
neizpolnjenih obveznosti.  
 
Likvidnostno tveganje 
 
Likvidnostno tveganje je tveganje, da podjetje ne bo zmožno poravnati svojih finančnih 
obveznosti ob njihovi dospelosti.  
V letu 2010 RKS-Zz  ni imel blokiranih transakcijskih računov in je redno izpolnjeval svoje 
obveznosti.  
 
Tečaj in način preračuna v EUR 
 
Preračuni morebitnih tujih valut terjatev, obveznosti ter denarnih sredstev se vršijo po 
zakonsko določenih tečajih Banke Slovenije in poslovnih bank. Društvo izkazuje tečajne 
razlike med finančnimi prihodki  oziroma finančnimi odhodki.  
 
 
Spremembe računovodskih usmeritev in računovodskih ocen  
 
RKS-Zz v letu 2010 ni spreminjal računovodskih usmeritev in računovodskih ocen. 
Računovodske usmeritve in računovodske ocene so opredeljene v Pravilniku o 
računovodstvu RKS – Zveze združenj ter ostalih pomožnih pravilnikih. Glavni odbor RKS je 
sprejel Pravilnik o računovodstvu dne 23. 09. 2008, dopolnila in popravke pa 26. 05. 2009 ter 
                                                 
8 Evropske centralne banke – v nadaljevanju ECB 
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15. 12. 2009. Dopolnila in popravki so upoštevani v zaključnem računu za poslovno leto 
2010 ter letnem poročilu.   
 
Računovodske usmeritve 
 
Neopredmetena sredstva  
 
Neopredmeteno sredstvo se prepozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če: 

e) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim,  in 
f) je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Neopredmetena sredstva se 
vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih mora 
društvo plačati za pridobitev neopredmetenega sredstva. Nabavna vrednost podarjenih 
neopredmetenih sredstev, katerih nakupna cena oziroma tržna vrednost ni znana, se določi 
z ocenitvijo, pri čemer se upošteva nabavna vrednost enakih ali primerljivih 
neopredmetenih sredstev. Neopredmetena sredstva, ki jih društvo izdela samo, se 
vrednotijo po nastalih stroških, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo.  
g) Društvo samostojno določa amortizacijske stopnje, pri obračunu amortizacije pa je 
uporabilo metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava 
posamično. V letu 2010 se amortizacijske stopnje niso spreminjale in so ostale enake kot v 
letu 2009. Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se zmanjšuje posredno z letnimi 
popravki vrednosti, ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj. Amortizacijske 
stopnje se izračunajo na podlagi ocenjene dobe koristnosti.  

 
RKS-Zz po začetnem pripoznanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev le-te vrednoti po 
nabavni vrednosti.  
 
Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje RKS-Zz računalniške programe, druge premoženjske 
pravice in  druga neopredmetena sredstva. Morebitni predujmi, dani za nakup 
neopredmetenih sredstev, se v poslovnih knjigah društva izkazujejo med danimi predujmi za 
neopredmetana osnovna sredstva.  
 
Neopredmetena sredstva z vrednostjo do 500 EUR se obravnavajo in izkazujejo kot strošek v 
obdobju, v katerem se pojavijo.  
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po dokumentirani 
nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih mora društvo plačati za pridobitev 
opredmetenega osnovnega sredstva.  
 
Nabavno vrednost podarjenih opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nakupna cena oziroma 
tržna vrednost ni znana, se določi z ocenitvijo, pri čemer se upošteva nabavna vrednost 
enakih ali primerljivih opredmetenih osnovnih sredstev.  
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga je izdelalo društvo samo, se ovrednoti po nastalih 
stroških, ki jih je mogoče pripisati njegovi usposobitvi za uporabo.  
 
Stroški, ki nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, danim v uporabo, so 
stroški obračunskega obdobja, v katerem nastanejo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka ti 
stroški povečujejo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, če povečujejo ali 
izboljšujejo njegovo zmogljivost. Stroški velikih popravil opredmetenega osnovnega sredstva 
znižujejo popravek nabavne vrednosti tega opredmetenega osnovnega sredstva. 
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Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje posredno z letnimi 
popravki te vrednosti, ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo 
vnaprej izračuna na podlagi ocenjene dobe koristnosti. Metoda obračuna amortizacije je 
metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne 
amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. 
 
Društvo lahko ob prenosu poslovnih prostorov, ki so del zgradbe (etažna lastnina), v uporabo, 
če je v njihovi nabavni vrednosti zajeta tudi vrednost pridobitve solastniškega deleža na 
pripadajočem zemljišču, določi preostalo vrednost pridobljenih poslovnih prostorov v znesku, 
izračunanem na podlagi podatkov o ceni stavbnega zemljišča in odstotnega deleža površine 
ali vrednosti pridobljenih poslovnih prostorov glede na celotno površino oziroma vrednost 
zgradbe, v kateri so poslovni prostori.  
 
V primeru oslabitve se prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo 
tržno vrednost. Znesek prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo med drugimi odhodki. 
 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje RKS: 

- zemljišča, 
- zgradbe,  
- opremo,  
- drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne 

presega 500 EUR, življenjska doba pa je nad l leto,   
- dolgoletne nasade ter 
- usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva 
- druga opredmetena osnovna sredstva.  

 
RKS-Zz vrednoti zgradbe in opremo ter zemljišča po začetnem pripoznanju po modelu 
nabavne vrednosti.  
 
Naložbene nepremičnine 
 
 
Naložbene nepremičnine se izkazujejo po modelu poštene vrednosti, ki je bila določena na 
osnovi cenitve vrednosti teh nepremičnin.  
 
Med naložbenimi nepremičninami izkazuje RKS-Zz: 
 

- zemljišča, ki jih društvo ne uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti, 
- zemljišča, ki jih ima RKS za povečevanje vrednosti dolgoročnih naložb, ne pa za 

prodajo v bližnji prihodnosti ali njihova prihodnja uporaba še ni določena.  
 
Izkazane naložbene nepremičnine je RKS-Zz ponovno ovrednotili na dan 31.12.2010. V 
skladu z metodo vrednotenja je RKS prilagodil vrednosti svojih naložbenih nepremičnin. 
Spremembe vrednosti v letu 2010, ki so posledica tržnih cen nepremičnin, so vplivale na 
vrednost naložbenih nepremičnin na bilančni presečni dan,  kar je RKS ustrezno izkazal. 
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Amortizacija 
 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, osnovnih sredstev ter naložbenih 
nepremičnin vrednotene po modelu nabavne vrednosti se zmanjšuje posredno z letnimi 
popravki.   
Osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko so 
razpoložljiva za uporabo. 
 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva ter naložbene 
nepremičnine so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno 
obračunano amortizacijo.  
 
V nabavni vrednosti sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve 
sredstva za nameravano uporabo. 
 
Če kasneje nastali stroški, ki so povezani z sredstvom, povečujejo njegove bodoče koristi v 
primerjavi s prej ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost. Če pa stroški povečujejo 
dobo koristnosti tega sredstva, najprej zmanjšajo do takrat obračunani popravek vrednosti 
sredstva. 
 
V poslovnem obdobju 2010 se amortizacijske stopnje v primerjavi z letom 2009, niso 
spremenile prav tako tudi ne metode amortiziranja.  
 
V nadaljevanju so prikazane pomembnejše uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2010 in 
amortizacijske stopnje za leto 2009:  
 
 2010 2009 
Programska in računalniška oprema 30,00 % 30,00 % 
Neopredmetena sredstva 10,00 % 10,00 % 
Zgradbe iz betona 1,95 % 1,95 % 
Zgradbe iz lesa 1,95 % 1.95 % 
Specialna oprema in orodje 18,75 % 18,75 % 
Pisarniško pohištvo kovinsko in drugo 15,00 – 16,50 % 15,00- 16,50 % 
Telefonske naprave 15,00 % 15,00 % 
Pohištvo in ostala oprema 20,00 % 20,00 % 
Osebni avtomobili 20,00 % 20,00 % 
 Drobni inventar                                                                         20,00 %                        20,00 % 
 
RKS-Zz uporablja pri svojih obračunih amortizacije stopnje do višine najvišjih davčno  

priznanih  amortizacijskih stopenj  v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb9.  
 
Stroški amortizacije s finančnim najemom pridobljenih osnovnih sredstev se obračunajo 
posebej.  
 
Dolgoročno razmejeni stroški (stroški razvijanja in vnaprej plačani stroški) 
 
Dolgoročno razmejeni stroški so stroški, ki se nanašajo na več obračunskih obdobij. 
Vrednotijo se z zaračunanimi zneski, razen vnaprej plačanih stroškov, ki se vrednotijo s 
                                                 
9 Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – 2 – v nadaljevanju DDPO-2. 
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plačanimi zneski. Za znesek, ki se prenese v stroške, se vnaprej plačani stroški zmanjšajo 
neposredno, stroški razvijanja pa se zmanjšujejo posredno z letnimi popravki, ugotovljenimi 
na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih vnaprej določi društvo.  
 
 
Dolgoročne finančne naložbe 
 
Dolgoročne finančne naložbe  

 
So naložbe v obliki danih dolgoročnih posojil ter pridobljenih dolgoročnih vrednostnih 
papirjev in lastniških deležev (kapitala), ki bodo zapadle v plačilo čez več kot 12 mesecev.  
 
Dolgoročne finančne naložbe v posojila se vrednotijo z zneski, ki jih društvo na podlagi 
verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov.  
 
Naložbe v kapital, vrednostne papirje in terjatve, pridobljene z nakupom, se vrednotijo po 
nakupni ceni. 
 
RKS izkazuje in vrednoti dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje po tržni 
vrednosti za tiste, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Vrednostni papirji in deleži, ki ne 
kotirajo na borzi se ob prvem pripoznanju vodijo po nabavni vrednosti.   
 
Prevrednotovanje dolgoročnih finančnih naložb zaradi okrepitve se ne opravlja, se pa opravi 
prevrednotenje zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva, da ne bodo finančne naložbe 
izplačane v primeru unovčitve oziroma, da ne bodo izplačane v celoti.  
 
Zmanjšujejo se z oslabitvami, ki se oblikuje v breme finančnih odhodkov. Odpisi 
dolgoročnih finančnih naložb se  tedaj, ko so utemeljeni z ustreznimi listinami, pokrijejo v 
breme tako oblikovanih popravkov.  
 
Dolgoročne poslovne terjatve 
 
Predstavljajo poslovne terjatve, ki zapadejo v plačilo čez več kot 12 mesecev, Vrednotijo se z 
zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. 
 
Prevrednotenje dolgoročnih terjatev se zaradi okrepitve ne opravlja.  
 
Dvomljive, sporne in neizterljive dolgoročne terjatve se prevrednotijo zaradi oslabitve, če se 
utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma, da ne bodo poravnane v celoti. 
Zmanjšajo se s popravkom vrednosti, ki se oblikuje v breme drugih odhodkov. Odpisi 
dolgoročnih terjatev se tedaj, ko so utemeljeni z ustreznimi listinami, pokrijejo v breme tako 
oblikovanih popravkov vrednosti.  
 
Odložene terjatve za davek se vrednotijo v skladu s SRS 5. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne finančne naložbe  
 
Zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev, terjatve za plačane 
predujme dobaviteljem, terjatve iz naslova kratkoročnih finančnih naložb in kratkoročnih 
terjatev iz drugih naslovov.  
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V tej postavki se izkazujejo tudi tisti zneski drugih dolgoročnih terjatev in dolgoročnih 
finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v obračunskem obdobju ali so že zapadli oziroma so 
namenjene prodaji. Med kratkoročne finančne naložbe se uvrščajo tudi vrednostni papirji in 
menice, prejeti za poplačilo terjatev iz poslovanja. Kratkoročne terjatve in finančne naložbe, 
razen naložb v kapital, vrednostne papirje in terjatve, pridobljene z nakupom, se vrednotijo z 
zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov.  
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa 
ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen 
s pogodbo. 
 
Naložbe v kapital, vrednostne papirje in terjatve, pridobljene z nakupom, se ob pripoznanju 
vrednotijo po nakupni ceni. V kolikor vrednostni papirji kotirajo na borzi se njihova vrednost 
v primeru padca cen popravi na vrednost izkazano v borzni kotaciji na dan 31.12. ter se 
primerno oslabi. Vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi se ob pripoznanju vrednotijo po 
nakupni vrednosti.   
 
Prevrednotovanje kratkoročnih terjatev in finančnih naložb zaradi okrepitve se ne opravlja. 
 
Prevrednotenja – oslabitve vrednosti terjatev se oblikujejo na osnovi ocene izterljivosti vsake 
posamezne terjatve posebej.  
 
Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino (stečaj podjetja, sodna odločba), se pokrije v 
breme tako vzpostavljene oslabitve vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev. 
 
Zaloge materiala in trgovskega blaga 
 
Količinska enota zaloge materiala se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki 
jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni 
stroški nabave.  
 
Poraba materiala se vrednoti po metodi povprečnih cen. 
 
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po 
zadnjih dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah, presega njihovo tržno 
vrednost.  
 
Zaloge trgovskega blaga se na koncu obračunskega obdobja ovrednotijo po zadnjih 
dokumentiranih nabavnih cenah, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni 
stroški nabave. 
 
Zaloga nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov v založništvu se v RKS-Zz 
vrednotijo po proizvajalnih stroških. 
  
Za ugotovljene razlike se popravijo stroški porabljenega materiala ali prodanega trgovskega 
blaga oziroma materiala in storitev. 
 
Nekurantne zaloge materiala se prevrednotijo, če je njihova knjigovodska vrednost večja od 
njihove nadomestljive vrednosti, nekurantne zaloge trgovskega blaga in proizvodov pa, če je 
njihova knjigovodska vrednost večja od njihove iztržljive vrednosti.  
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Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina  
 
Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v 
blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih 
vrednostnih papirjev. Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni instituciji, 
ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga razpoložljiva denarna sredstva.  
 
Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni 
instituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.  
 
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, 
dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se 
prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema ter na dan zadnji dan 
poslovnega obdobja v skladu s tečaji ECB.  
 
Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih 
valutah, če se po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri 
tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja finančni prihodek 
oziroma finančni odhodek družbe. 
 
Kot denarna sredstva v blagajni se izkazuje le gotovina. Druge vrednotnice se obravnavajo 
kot kratkoročno odloženi stroški (časovne razmejitve). 
 
Aktivne časovne razmejitve 
 
Predstavljajo zneski obveznosti ali plačil, ki kot stroški oziroma odhodki še ne vplivajo na 
poslovni izid oziroma še ne povečujejo vrednosti sredstev, in zneski prihodkov, ki še niso 
zaračunani, a so že vključeni v poslovni izid obračunskega obdobja. 
 
 
Dolgovi  
 
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. 
 
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v 
primeru poslovnih dolgov pa v primeru dolgoročnih dolgov prejem praviloma opredmetenih 
osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali 
opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu. 
 
Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska 
vrednost dolgoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila 
glavnice in prenose med kratkoročne dolgove, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju 
dolgoročnih dolgov. 
 
Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni 
za njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi 
potreba po njihovem prevrednotenju. 
 



Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 
Letno poročilo za poslovno leto 2010 

Stran 65 od 96 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo 
iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se 
kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za katere obstaja 
sporazum z upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne 
poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki 
bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi. 
 
Dolgoročni dolgovi so posojila, dobljena pri bankah in drugih posojilodajalcih, pa tudi 
dobljeni blagovni krediti in druge obveznosti iz poslovanja, katerih rok vračila presega 12 
mesecev. Dolgoročni dolgovi se vrednotijo z zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih 
knjigovodskih listin dolguje upnikom. 
RKS-Zz se je v letu 2010 zadolžil  pri banki za dolgoročni kredit v višini 2 milijonov EUR. 
Sklenil je pogodbo za dobo vračanja 15 let z 2-letnim moratorijem. Prvi obrok zapade v 
plačilo dne 30. 8. 2012, zadnji pa 30. 7. 2025.  
 
Kratkoročni dolgovi  so obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do kupcev iz predujmov, 
obveznosti do posojilodajalcev, obveznosti do zaposlencev in obveznosti iz drugih naslovov, 
ki zapadejo v plačilo najpozneje v 12 mesecih. Kratkoročni dolgovi se vrednotijo z zneski, ki 
jih društvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin dolguje upnikom. 
 
Dolgoročne rezervacije  
 
Dolgoročne rezervacije oblikuje društvo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na 
podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih 
velikost je zanesljivo ocenjena. Obveznosti se nanašajo na pravne in fizične osebe, do katerih 
bo tedaj nastal dolg.  
 
Dolgoročne rezervacije so lahko dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno odloženih 
prihodkov ali dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 
oziroma odhodkov. 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in 
kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški sestavljajo stroški, ki so 
pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katerega se ugotavlja 
poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve podjetja že zaračunane, 
podjetje pa jih še ni opravilo. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost 
do priznanja prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva. 
 
Društveni sklad 
 
Društveni sklad je znesek razlike ved večjo vrednostjo sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi 
razmejitvami in vrednostjo dolgov skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami. 
 
Zajema znesek društvenega sklada za osnovna sredstva, presežek prihodkov, razporejen za 
določene namene, nerazporejeni presežek prihodkov, presežek iz prevrednotenja in nepokriti 
presežek odhodkov, ki se izkazuje kot odbitna postavka. Če je znesek nepokritega presežka 
odhodkov večji od zneska ostalih sestavin društvenega sklada, se razlika izkaže kot postavka, 
ki zmanjšuje obveznosti do virov sredstev. 
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Priznavanje prihodkov 
 
Prihodki iz dejavnosti: 
Prihodki od dejavnosti so članarine, prostovoljni prispevki članov, prejemki iz materialnih 
pravic, dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, zneski, prejeti iz sredstev ustanov 
(fundacij) ali drugih organizacij, ki zbirajo sredstva za delovanje društev, prejete donacije, 
prihodki od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in storitev, prihodki od odprave 
dolgoročnih rezervacij ter drugi prihodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti društva.  
 
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso 
uresničeni že ob nastanku. 
 
Pripoznajo se v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo, oziroma, ko so prejeti. 
Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju ugotovljeni prihodki iz prejšnjih let. 
 
Ne glede na zgornje navedbe se denarna sredstva, prejeta za plačilo izbranih stroškov 
oziroma odhodkov, pripoznavajo kot prihodki skladno z nastajanjem stroškov oziroma 
odhodkov, za katerih pokritje so bila prejeta. 
 
Finančni prihodki: 
Finančni prihodki so prihodki iz obresti, pozitivne tečajne razlike, prihodki od naložbenih 
nepremičnin, ki se vrednotijo po modelu poštene vrednosti, prihodki  od prodaje finančnih 
naložb, deleži v dobičku podjetij in zneski, ki izhajajo iz prevrednotovanja posojil, terjatev ali 
obveznosti zaradi ohranjanja njegove realne vrednosti. Znesek finančnih prihodkov se 
ugotovi v skladu s pogodbami ali predpisi. Pripoznajo se v obračunskem obdobju, na katero 
se nanašajo. Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju ugotovljeni finančni prihodki iz 
prejšnjih let. 
 
Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen 
dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in  poplačljivosti. 
 
Drugi prihodki: 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke kot npr. odškodnine zavarovalnic, popisni 
presežki, refundacije javnega dela ter druge podobne postavke. V ugotovljenih zneskih se 
pripoznajo v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. Pripoznajo se tudi v obračunskem 
obdobju ugotovljeni drugi prihodki iz prejšnjih let. Kot drugi prihodki se obravnavajo tudi v 
prejšnjih letih preveč zaračunani odhodki.  
 
Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 
 
Pripoznavanje odhodkov 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.  
 
Stroški porabljenega ali prodanega materiala in prodanega trgovskega blaga: 
Se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem se material porabi oziroma se material ali 
trgovsko blago proda. Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju ugotovljeni stroški 
porabljenega ali prodanega materiala in prodanega trgovskega blaga iz prejšnjih let. Stroški 
porabljenega ali prodanega materiala in prodanega trgovskega blaga, ki so se zadrževali v 
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zalogah, se ugotovijo po izbrani metodi, stroški porabljenega ali prodanega materiala in 
prodanega trgovskega blaga, ki se niso zadrževali v zalogah, pa se pripoznajo v nakupni 
vrednosti.  
 
Društvo lahko na kontih stroškov materiala in prodanega trgovskega blaga knjiži med 
obračunskim obdobjem nakupno vrednost tedaj kupljenih količin materiala in trgovskega 
blaga, na koncu obračunskega obdobja pa uskladi znesek stroškov porabljenega ali prodanega 
materiala in prodanega trgovskega blaga glede na spremembo vrednosti zalog, ugotovljeno s 
popisom količin in njihovim ovrednotenjem po zadnjih nakupnih cenah.  
 
Morebitni popusti, izkazani na računih, zmanjšujejo nakupno vrednost materiala in 
trgovskega blaga, pozneje odobreni popusti pa zmanjšujejo stroške porabljenega ali 
prodanega materiala in prodanega trgovskega blaga obračunskega obdobja, v katerem so bili 
odobreni. 
 
Stroški storitev: 
Stroški storitev so stroški storitev drugih pravnih in fizičnih oseb. Pripoznajo se v 
obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju 
ugotovljeni stroški storitev iz prejšnjih let. Ugotovijo se v znesku, ki ga je zaračunal 
dobavitelj storitve. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, avtorski 
honorarji, stroški službenih potovanj zaposlencev, nagrade za opravljeno delo, sejnine, 
povračila stroškov članom društva pri opravljanju njegove dejavnosti in podobno.  
 
Stroški dela: 
Predstavljajo stroške plač, nadomestila plač, ki bremenijo društvo, dajatve v naravi, vrednosti 
daril in nagrad zaposlencem, prejemke ali povračila, ki pripadajo zaposlencem na podlagi 
delovnega razmerja, ter dajatve, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo 
društvo. Znesek stroškov dela se ugotovi v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in 
notranjimi akti, ki se nanašajo na prejemke iz delovnega razmerja. Stroški dela se pripoznajo 
v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo.  
 
Dotacije drugim pravnim osebam: 
So zneski sredstev, ki jih društvo prenese drugim pravnim osebam skladno z nameni, za 
katere so ustanovljena 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki: 
Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki se izkazuje negativna razlika med čisto 
prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo prodanega osnovnega sredstva. Neodpisana 
vrednost sredstva, ki ni več koristno, se tako kot popisni primanjkljaj tudi obravnava kot 
prevrednotovalni poslovni odhodek. Če je nadomestljiva vrednost opredmetenega osnovnega 
sredstva manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost zmanjša na 
nadomestljivo. Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve. Izguba zaradi oslabitve 
neopredmetenega sredstva, opredmetenega osnovnega sredstva ter naložbenih nepremičnin, 
ki se meri po modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida.  
 
Stroški amortizacije: 
So zneski popravkov vrednosti, ki so nabrani z amortiziranjem  opredmetenih osnovnih 
sredstev,  neopredmetenih sredstev in drobnega inventarja v obračunskem obdobju.  
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Finančni odhodki:  
Finančni odhodki so odhodki za financiranje-obresti  in odhodki za naložbenje. V letu 2010 
je RKS najel dolgoročni kredit; iz tega naslova so finančni odhodki od finančne obveznosti-
posojila priznani po mesečnih obračunih.   
 
Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 
 
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi 
finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve ter v zvezi z okrepitvijo dolgoročnih in 
kratkoročnih dolgov. 
 
Drugi odhodki: 
Druge odhodke sestavljajo postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih. Gre za 
razne takse, vodno povračilo, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča in tudi druge 
neobičajne postavke.  
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9. Razčlenitve in pojasnila k računovodskim izkazom 
 

9.1 Bilanca stanja 
 

9.1.1 Neopredmetena sredstva      265.708  EUR 
 
Neopredmetena sredstva v višini 265.708 EUR so se v primerjavi z letom 2009 povečali za 
143.887 EUR. Neopredmetena sredstva predstavljajo sedanje vrednosti računalniških  
programov. 
RKS-Zz v stanju na bilančni presečni dan ne izkazuje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v 
pridobivanju.   
 
V nadaljevanju je prikazana tabela gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev: 
 
 
 
        
Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročno aktivnih časovnih razmejitev:   
        
      v EUR 
 Dobro 

ime 
Odloženi 
stroški 

razvijanja 

Premoženjske 
pravice 

Druga 
neopredmete
na sredstva 

Dolgoročn
o aktivne 
časovne 

razmejitve 

Kratkoročni 
predujmi 

Skupaj: 

NABAVNA VREDNOST      
Stanje 01/01-2010 0 0 178.312 0 0 0 178.312 
Pridobitve 0 0 446.952 0 0 0 446.952 
Odtujitve 0 0 -277.527 0 0 0 -277.527 
Prevrednotevanje 0 0 0 0 0 0 0 
Stanje 31/12-2010 0 0 347.736 0 0 0 347.736 
  0 0 347.736 0 0 0 347.736 
POPRAVEK VREDNOSTI      
Stanje 01/01-2010 0 56.490 0   56.490 
Pridobitve  0 0 0   0 
Odtujitve  0 0 0   0 
Amortizacija 0 25.539 0   25.539 
Prevrednotevanje 0 0 0   0 
Stanje 31/12-2010 0 82.029 0   82.029 
  0 0 82.029 0   82.029 
Neodpisana vrednost 
01/01-2010 0 0 121.822 0 0 0 121.822 
Neodpisana vrednost 
31/12-2010 0 0 265.708 0 0 0 265.708 
 
 
Neopredmetena osnovna sredstva so se povečala za nove računalniške programe.  
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9.1.2 Opredmetena osnovna sredstva                                        35.909.879 EUR 
 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
       
Zemljišča    21.998.264 21.998.264 100,00 
Poslovne stavbe in drugi 
objekti  10.585.420 5.324.690 198,80 
Oprema     3.326.195 379.831 875,70 
Investicije v teku   0 6.875.717 0,00 

Skupaj       35.909.879 34.578.502 103,85 

       
                                                                
 

• Zemljišča  
 

Novih pridobitev ali odtujitev zemljišč v letu 2010 ni bilo. 
V letu 2009 je bila ustanovljena stavbna pravica na dveh parcelah katastrske občine Oltra. 
Nad njima je s prevzemom zemljiško knjižnega dovolila prevzela posest Republika Slovenija 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  
 

• Poslovne stavbe in drugi objekti 
 

V letu 2010 je bilo iz postavke investicij v teku prenešenih 8.715.019 EUR med opredmetena 
osnovna sredstva.  
Na stavbo se iz tega naslova nanaša 5.464.100 EUR. Ta znesek vključuje vložek v stavbo, 
streho, notranje in zunanje stavbno pohištvo, dvigala, vodovod in kanalizacijo.  
Iz uporabe je bilo izločeno za 11.427 EUR objektov zaradi odprodaje stanovanja, ki ni  imelo 
več sedanje vrednosti.  
  

• Oprema 
 

Znesek opreme se je v letu 2010 povečal za 3.164.021 EUR novih nabav. Le slab procent 
tega zneska odpade na opremo na Mirju, ves preostali del predstavlja oprema na MZL Debeli 
rtič za hotel Arija. Glavne postavke te opreme so: klimatizacija,  bazenska tehnika, splošne 
elektro instalacije, sistem javljanja požara, centralni nadzorni sitem, video nadzor in kontrola 
pristopa. 
V letu 2010 je bilo tudi  za 28.864  EUR izločitev stare in izrabljene opreme.  
 

• Drobni inventar 
  

Drobnega inventarja, ki se vodi med osnovnimi sredstvi,  je bilo v letu 2010 nabavljenega za 
193.522 EUR. Nabavljeni drobni inventar  se nanaša pretežno na opremo enot prve pomoči. 
Ta oprema je bila v celoti odpisana, ker je bila oddana OZRK-jem. Izločitev drobnega 
inventarja je bilo le za 723 EUR. 
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V nadaljevanju prikazujemo tabelo gibanja osnovnih sredstev: 
 
 
 

Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:      
         
        v EUR 
 Zemljišča Zgradbe Oprema in 

nadomestn
i deli 

Drobni 
inventa
r 

Druga 
opredmeten
a osnovna 
sredstva 

Kratko
ročni 
preduj
mi 

Opredmeten
a osnovna 
sredstva v 
izdelavi 

Skupaj: 

NABAVNA 
VREDNOST 

        

Stanje 01/01-
2010 

21.998.264  7.457.417  3.076.005  375.828  6.073  0  6.875.717  39.789.304  

Pridobitve 0  5.464.100  3.164.021  193.522  0  0  1.839.302  10.660.945  
Odtujitve 0  (11.427) (28.864) (723) 0  0  (8.715.019) (8.756.033) 
Prevrednotenje 0  0  0  0  0  0  0  0  
Stanje 31/12-
2010 

21.998.264  12.910.09
0  

6.211.162  568.627  6.073  0  0  41.694.216  

        0  
        0  
POPRAVEK VREDNOSTI       0  
Stanje 01/01-
2010 

0  2.132.727  2.638.747  360.223  6.073  0  0  5.137.770  

Pridobitve  0  0  0  0    0  
Odtujitve  (11.427) (26.768) (383) 0    (38.578) 
Amortizacija 0  203.370  316.532  165.243  0    685.145  
Prevrednotenje  0  0  0  0    0  
Stanje 31/12-
2010 

0  2.324.670  2.928.511  525.083  6.073  0  0  5.784.337  

Neodpisana 
vrednost 
01/01-2010 

21.998.264  5.324.690  437.258  15.605  0  0  6.875.717  34.651.534  

Neodpisana 
vrednost 
31/12-2010 

21.998.264  10.585.42
0  

3.282.651  43.544  0  0  0  35.909.879  

 
 
 
 

9.1.3 Naložbene nepremičnine       11.825.237  EUR 
 
Naložbene nepremičnine RKS-Zz predstavljajo zemljišča, ki jih Mirje  ali MZL ne 
uporabljata za opravljanje svoje osnovne humanitarne dejavnosti. Pri vrednotenju naložbenih 
nepremičnin uporablja RKS-Zz model poštene vrednosti. Na osnovi tega modela je RKS-Zz 
ponovno vrednotil naložbene nepremičnine po stanju na dan 31.12.2010. Zaradi spremembe 
vrednosti – povečanja poštene vrednosti je RKS-Zz povečal  vrednost naložbenih 
nepremičnin za 138.967 EUR. Ostalih sprememb ali prenosov v letu 2010 ni bilo. 
Za zavarovanje poplačila vseh obveznost iz naslova dolgoročnega kredita, pridobljenega v 
letu 2010,  imamo zastavno pravico na naložbeni nepremičnini-zemljišču katastrske občine 
Olta  
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9.1.4 Dolgoročne finančne naložbe      1.361  EUR 

 
RKS na dan 31.12.2010 izkazuje za 1.361 EUR dolgoročnih naložb. Dolgoročno finančno 
naložbo predstavlja naložbeno zlato. Njegova vrednost  se je v letu 2010 zvišala, zato je 
RKS-Zz izkazal za 395 EUR povečanja na postavki presežka iz prevrednotenja.  
RKS ima v svojih knjigah tudi naložbo v delnice družbe Mostovna d.d., a brez vrednosti.  V 
preteklem letu izvedel oslabitev celotne dolgoročne naložbe v delnice družbe Mostovna d.d., 
ker je družba 02.07.2009 objavila stečaj. Verjetnost za izplačilo deleža v družbi je majhna, 
zato je RKS-Zz že v letu 2009 oblikoval ustrezne popravke v višini 41.729 EUR.  
Dne 11. 2. 2010 je Okrožno sodišče v Ljubljani sklenilo, da se iz sodnega registra izbriše 
Slork d.o.o., Ljubljana kot odvisna družba RKS-Zz. Že v preteklosti je bila opravljena 
oslabitev te naložbe, tako smo v letu 2010  na osnovi sklepa sodišča izločili naložbo in 
popravek naložbe iz knjigovodskih evidenc.   
 
 

9.1.5 Dolgoročne poslovne terjatve              12. 441  EUR 
 
Dolgoročne poslovne terjatve v višini 12.441 EUR predstavljajo terjatve za poplačilo  
stanovanjskih obrokov po pogodbah o nakupu stanovanj. Zmanjšanje dolgoročnih poslovnih 
terjatev v višini 1.956 EUR predstavlja odplačani znesek terjatev v letu 2010.  
 

9.1.6 Zaloge                                                                                                       324.463 EUR 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
       
Zaloge 
založništva    287.000 242.204 118,50 
Nedokončana proizvodnja   2.373 25.638 9,25 
Material za opravljanje dejavnosti  35.091 30.505 115,03 

Skupaj       324.463 298.347 108,75 
 
 
Zaloge RKS predstavljajo zaloge založniškega materiala, zaloge materiala v MZL Debeli rtič 
ter zaloge nedokončanih novih artiklov v založbi. 
V letu 2009 in 2010 RKS-Zz ni opravil prevrednotenja zalog, ker prevrednotenja niso bila 
potrebna. 
Popis zalog je bil opravljen po stanju na dan 31.12.2010. 
V MZL so bili ob letni inventuri ugotovljeni primanjkljaji blaga v baru Bor in baru Arija. 
Oba primanjkljaja v skupnem znesku 226  EUR bremenita vodjo strežbe. RKS Mirje je pri 
inventuri svojih zalog v založbi zabeležil in evidentiral za 6.676 EUR inventurnih viškov ter 
za 2.454 EUR inventurnih manjkov, ki bremenijo stroške prodanih materialov. 
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9.1.7 Kratkoročne finančne naložbe                                                                  1.574.759 EUR 
 
      v EUR  
         2010 2009 Ind. 2010/2009 
         

 
Dani depoziti pri 
bankah   1.574.759 1.128.759 139,51 

 Skupaj     1.574.759 1.128.759 139,51 
        
        

 
Dani depoziti pri 
bankah      

        
 Kratkoročni depozit -NLB d.d. 1.446.000 0 0,00 
 Kratkoročni depozit - SKB  128.759 128.759 100,00 
 Kratkoročni depozit - Probanka  0 1.000.000 0,00 
 Skupaj     1.574.759 1.128.759 139,51 
        
Obrestne mere za dane depozite so fiksne in vnaprej dogovorjene. Depoziti niso zavarovani s 
poroštvi, menicami ali drugimi oblikami zavarovanja.  
 
 
9.1.8 Kratkoročne poslovne terjatve                                                                 2.708.412 EUR 

 
      v EUR  
         2010 2009 Ind. 2010/2009 
        
 Terjatve do  kupcev  270.128 308.276 87,63 
 Kratkoročne terjatve za predujme 1.263 154.745 0,82 
 Kratkoročne terjatve po pogodbi za sredstva  1.009.651 1.710.164 59,04 
 za gradnjo-Ministrstvo za gospodarstvo    

 
Kratkoročne terjatve do države in drž 
institucij 174.238 93.072 187,21 

 Druge kratkoročne terjatve 1.253.132 4.996 0,00 

 Skupaj     2.708.412 2.271.253 119,25 
        
        
 Terjatve do kupcev      
      v EUR  
         2010 2009 Ind. 2010/2009 
        
 Terjatve do kupcev   270.128 308.276 87,63 

 Skupaj     270.128 308.276 87,63 
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• Kratkoročne terjatve do kupcev   
 
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve za letovanja, nočitve, bivanja in 
gostinske storitve ter vse ostale storitve v MZL Debeli rtič ter terjatev za prodane znamke v 
tednu solidarnosti in  izdane fakture za založbo ter drugo v RKS.  
Terjatve do kupcev  na zadnji dan leta po zapadlosti prikazuje spodnja tabela: 
 
        V EUR 

TERJATVE  DO KUPCEV PO 
ZAPADLOSTI MIRJE 

MZL DEBELI 
RTIČ SKUPAJ 

     
še nezapadlo  175.079 67.416 242.495 
zapadlo            0-30 dni  4.304 525 4.829 
zapadlo            31-60 dni  1.499 1.941 3.440 
zapadlo  nad    60 dni  6.344 13.020 19.364 

SKUPAJ   187.226 82.902 270.128 
 
Na bilančni presečni dan izkazujemo 270.128 EUR  terjatev do kupcev, ki so že zmanjšane za 
popravke vrednosti iz naslova toženih zneskov. 187.226 EUR terjatev se nanaša na Mirje 
preostalih 82.902 EUR na MZL Debeli rtič. 89,77% zneska vseh terjatev je bila konec 
poslovnega leta še ne zapadla. V stanju kupcev imamo tudi terjatve nad letom dni zapadlosti, 
vendar je bil za njih že oblikovan popravek vrednosti.  
 
• Kratkoročne terjatve za dane predujme  
 
Kratkoročne terjatve za dane predujme predstavljajo izplačani predujmi za material. V 
lanskem letu je predstavljal ta znesek poleg predhodno običajno izkazanega še  izplačilo 
predujma za gradnjo hotela Arije v višini 100.000 EUR in danega  predujma za potrebe 
opremljenosti  enot prve pomoči v višini 41.289 EUR. 
 
 
• Kratkoročne terjatve po pogodbi za sredstva za gradnjo  Ministrstva za 
gospodarstvo  
 
Preostala terjatev v višini 1.009.651 EUR izhaja iz sklenjene pogodbe z Ministrstvom za 
gospodarstvo. Predmet pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov operacije 
‘Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič – 
Hotel Arija’. Namen projekta je zagotoviti manjkajoče kapacitete, podaljšati sezono in s 
spremljajočo infrastrukturo dvigniti kakovost celotnega kompleksa. Višina upravičenih 
stroškov po pogodbi je 8.216.999 EUR, od tega je RKS upravičen do financiranja v 
višini 43,11%, tako, da znaša višina sofinanciranja 3.542.348 EUR. 
 
• Kratkoročne terjatve do države   
 
Kratkoročne terjatve do države znašajo konec leta 174.238 EUR. Največji znesek v višini 
61.862 EUR  predstavlja terjatev do Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
povračilo administrativnih in transportnih stroškov, ki smo jih imeli ob izvajanju Ukrepa 
dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženih v skupnosti v letu 2010. Pogodba z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila podpisana za leti 2009 in 2010.  
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Sledita mu terjatvi za DDV za meseca november in december v skupnem znesku 51.887 EUR 
ter terjatev zadnjega zahtevka v letu do Ministrstva za zdravje za krvodajalstvo v znesku 
41.457 EUR.  
 
• Druge kratkoročne terjatve  
 
 Med drugimi kratkoročnimi terjatvami je vknjižen največji znesek v višini 1.227.099 EUR 
kot terjatev do Vegrad d.d. Velenje za naš enostranski končni obračun pri izgradnji hotela 
Arije. Preostanek se nanaša na terjatev za sodelovanje v evropskem projektu  XH2O, terjatve 
iz naslova donacijskih pogodb, ki sta bili realizirani v januarju prihodnjega leta ter terjatve iz 
naslova plačilnih kartic.  
 
• Popravek vrednosti terjatev  
 
V letu 2010 je bilo evidentiranih za 1.276  EUR novih oslabitev neizterljivih ali težje 
izterljivih terjatev. Oslabitve so bile narejene za terjatve, kjer je  verjetnost poplačila majhna. 
 
9.1.9 Denarna sredstva                                                                                         562.791 EUR 

 
      v EUR  
         2010 2009 Ind. 2010/2009 
        
 Gotovina v blagajni   1.799 1.253 143,60 
 Transakcijski računi  560.992 599.054 93,65 

         562.791 600.307 93,75 
 
 
RKS ima več blagajn ter transakcijskih računov. V tem znesku so vključena tudi sredstva na 
odpoklic v višini  554.890 EUR.  
Vse blagajne in transakcijski računi so bili kontrolirani in popisani po stanju na dan 
31.12.2010. Odstopanja niso bila ugotovljena.   
 
 
9.1.10 Aktivne časovne razmejitve (AČR)                                                              11.158 EUR 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
Zavarovalne premije  304 964 31,52 
Kratkoročno nezaračunani 
prihodki 6.725 44.592 15,08 
Kratkoročno odloženi 
stroški  0 349 0,00 
Druge AČR   4.129 643 642,15 

Skupaj     11.158 46.548 23,97 
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V letu 2010 znašajo aktivne časovne razmejitve 11.158 EUR, kar pomeni za dobrih  76%  
manj kot v predhodnem letu. 
 

 

9.1.11 Društveni sklad                                                                                  19.675.625 EUR 
 
     v EUR  
        1.1.2010  promet 2010 31.12.2010 
Društveni sklad    21.445.609 -31.662 21.413.947 
Nerazporejen presežek prihodkov 32.577  32.577 
Nepokriti presežek odhodkov -1.097.476 -673.423 -1.770.899 

        20.380.710 -705.085 19.675.625 
       
 
Gibanje društvenega sklada ponazarja predstavljena tabela. Društveni sklad se je v letu 2010 
zmanjšal za sedanjo vrednost naložbene nepremičnine - zemljišča ob prodaji stanovanja. 
Presežek iz prevrednotenja te naložbene nepremičnine je bil ob prevrednotenju v letu 2007 
knjižen na društveni sklad, zato ga sedaj zmanjšujemo za sedanjo vrednost 17.220 EUR.  
Znesek 14.442 EUR predstavlja  zmanjšanje društvenega sklada za popravek stroškov 
izobraževanja v preteklem letu uporabnikov novega informacijskega sistema na MZL Debeli 
rtič. 
Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v znesku 673.423 pomeni analitično tudi 
zmanjšanje društvenega sklada.   
 
 

9.1.12  Presežek iz prevrednotenja     20.660.644 EUR 
 
Presežek iz prevrednotenja v višini 20.660.644 EUR predstavlja presežek iz prevrednotenja 
zemljišč v znesku 20.659.383 EUR, preostanek pa presežek iz prevrednotenja finančnih 
naložb.   
V letu 2010 je prišlo do manjše spremembe pri vrednotenju dolgoročnih finančnih naložb v 
višini 392 EUR. Povečanje presežka iz prevrednotenja za 394 EUR predstavlja razliko med 
izkazano in tržno ceno zlata, zmanjšanje za 2 EUR pa predstavlja prilagoditev na borzno ceno 
delnic na dan 31.12.2010. 
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9.1.13 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (PČR)            6.521.418 EUR 

 
      v EUR  

         2010 2009 Ind. 2010/2009 

        
 Donacije za Arijo-FIHO  1.020.053 1.060.000 96,23 
 Sred. za hotel Arijo - Ministrsto za gospodarstvo  2.437.235 2.181.768 111,71 
 Prejeta sredstva za gradno Arija -donacije Mirje 1.574.471 1.636.135 96,23 
 Sklad Hipokrat   355 9.922 3,57 

 
Potres JV Azija-
Širi Lanka   43.089 43.089 100,00 

 Akcija Nikoli sami 2004  0 458 0,00 
 Akcija Nikoli sami 2005  0 8.797 0,00 
 Potres Pakistan   0 1.043 0,00 
 Sklad plamen dobrote  919 100 919,06 
 Donacije - osebno vozilo, slike, zemljišče 429.541 9.728 0,00 
 Sredstva Teden solidarnosti 70 % 412.563 401.000 102,88 
 Sklad Teden solidarnosti 30 % 167.814 132.556 126,60 
 Stopimo skupaj pomoč brezposelnim 11.961 110.516 10,82 
 Sklad Ivana Krambergerja  21.873 29.574 73,96 
 Potres Italija   0 100 0,00 
 Druge dol. obvez.krvodajalstvo  19.490 21.423 90,98 
 Lepo je deliti - prehranski paketi 108.539 434.283 24,99 
 Ujma 2008   0 1.675 0,00 
 Materialna pomoč družinam  21.517 19.318 111,38 
 Darfur   0 4.462 0,00 
 Letovanje otrok   17.400 12.573 138,39 
 Ukrep dobave hrane iz inter. zalog 0 10.556 0,00 
 Akcija  Peljimo jih na morje 108.035 238.324 45,33 
 Potres Haiti   990 0 0,00 
 Prevent - pomoč brezposelnim  673 0 0,00 
 Poplave 2010 SLO   3.554 0 0,00 
 Pomoč delavcem Vegrada  570 0 0,00 
 Prejeta sredstva E-kaplja  21.764 0 0,00 
 Prejeta sredstva E-sociala  15.762 0 0,00 

 

Donacije-sklad 
osnovnih 
sredstev   26.306 478.355 5,50 

 Prejete donacije za bazen FIHO 56.943 86.079 66,15 
               
 Skupaj     6.521.418 6.931.834 94,08 

        
 
Prejeta sredstva za izgradnjo hotela Arija iz naslova FIHO, Ministrstva za gospodarstvo in 
doniranih sredstev so se v letu 2010 zmanjšala v znesku 197.073 EUR, to je za višino 
obračunane amortizacije v odstotnem deležu udeležbe teh sredstev v investiciji. Istočasno pa 
so se  po plačilu zahtevka Ministrstvu za gospodarstvo sredstva na tej postavki hkrati tudi 
zvišala za 350.929 EUR. 
Na postavki »Potres JV Azija« ostaja stanje nespremenjeno, saj še vedno potekajo dogovori z 
ministrstvom na Širi Lanki o končanju projekta izgradnje šole. 
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Postavki: donacije osebno vozilo,zemljišče.. ter donacije-sklad osnovnih sredstev se 
zmanjšujeta letno za obračunan znesek amortizacije. V letošnjem letu smo uredili tudi 
prenose doniranih sredstev na pravilne konte. 
Od letošnjega leta dalje ne vodimo več med dolgoročnimi rezervacijami sredstev Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje  Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih 
zalog najbolj ogroženih v skupnosti v letu 2010. Stroškovni in prihodkovni del izvajanja 
Ukrepa se izkazujeta med rednim poslovanjem.   
V sklopu dolgoročnih rezervacij od letos dalje vodimo soudeležbo OZRK-jev po zaračunanih 
zneskih za računalniške programe za krvodajalstvo (E-kaplja)in socialne programe (E-
Sociala). Te rezervacije se zmanjšujejo za obračunan znesek amortizacije v polovičnem 
deležu, preostali znesek pa je strošek RKS.  
 
Pojasnila posameznih akcij, ki so se izvajale v letu 2010 so natančneje predstavljena v točki 
6.4.9. Finančni viri za delovanje in pridobivanje sredstev RKS na Mirju. 
 

9.1.14 Dolgoročne  finančne obveznosti                                     2. 000.000 EUR  

 
V letu  2010 se je RKS-Zz dolgoročno zadolžil za 2.000.000 EUR za hotel Arijo pri 
UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana. Glavnico smo dolžni vrniti v 15 letih. Prvi obrok 
zapade v plačilo 30. 8. 2012, zadnji pa 30. 7. 2025.  
Obrestna mera za ta kredit znaša 1-mesečni EURIBOR + 2,55% letno. Obresti odplačujemo 
mesečno po obračunih. 
 

9.1.15 Kratkoročne poslovne obveznosti                                 1.985.962 EUR 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
       
Kratkoročne obv.do 
dobaviteljev 1.812.251 1.197.424 151,35 
Kratk.obv.do 
zaposlenih  122.882 110.346 111,36 
Krat.obv.za davke in 
prispevke 46.694 25.670 181,90 
Druge krat. poslovne 
obveznosti 4.135 13.380 30,90 

        1.985.962 1.346.820 147,46 
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti, ki jih ima RKS v stanju konec leta 2010 prikazuje zgornja 
tabela.  
Med njimi predstavlja največjo postavko obveznost do dobaviteljev, ki je v porastu kar za 
51,35 %. Obveznost je toliko večja iz naslova desetih  odstotkov zadržanih sredstev  pri 
investiciji Arija in sicer iz pogodbe Vegrad, kot izvajalca gradbenih del in iz pogodbe z GPG 
kot dobavitelja opreme. Vegradov neporavnana znesek predstavlja višino 886.929 EUR.  
Nanaša se na zadržana sredstva 738.540 EUR in neporavnano obveznost v znesku 148.389 
EUR po zadnji prejeti začasni situaciji. Iz naslova pogodbe z GPG predstavlja neporavnano 
obveznost višina 98.500 EUR.  
Največje dobavitelje po prometu prikazujeta spodnji tabeli tako za Mirje kot MZL Debeli rtič 
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Največji dobavitelji Mirje  po prometu v letu 2010 so:  
      v EUR 

              
Engrotuš Celje d.d.    985.666 
Avtorska agencija Slovenije    121.723 
Arex d.o.o. Šentjernej    114.783 
Net Informatika d.o.o.    84.806 
Pošta Slovenije d.o.o.    67.453 
Skupaj:         1.374.432 
 
Delež petih največjih dobaviteljev predstavlja 58,93 % celotnega prometa v letu 2010 
  
Največji dobavitelji MZL po prometu v letu 2010 so:  
      v EUR 

Duško Ilič s.p.      167.126 
OMV Slovenija      146.323 
Elektro Primorska     118.526 
Tec d.o.o.     97.782 
Istrabenz plini d.o.o.    76.417 
Skupaj:         606.174 
 
Delež petih  največjih dobaviteljev predstavlja 15,28 % celotnega prometa z dobavitelji v letu 
2010. 
 
RKS je v letu 2010 redno poravnaval svoje obveznosti do dobaviteljev materiala in storitev.  
 
Obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan leta po zapadlosti prikazuje spodnja tabela: 
 
        V EUR 

OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV  PO  
ZAPADLOSTI MIRJE 

MZL DEBELI 
RTIČ SKUPAJ 

     
še ne zapadlo  641.750 157.680 799.430 
zapadlo            0-30 dni  3.912 113.469 117.381 
zapadlo            31-60 dni  0 325 325 
zapadlo nad      60 dni  6.300 888.815 895.115 
SKUPAJ   651.962 1.160.289 1.812.251 
 
Dobrih 80% ne zapadlih obveznosti  predstavlja znesek obveznosti na Mirju. Največji znesek 
odpade na obveznost do dobavitelja za prehranske pakete. Ostale obveznosti so bile 
poravnane do izdelave letnega poročila, razen obveznosti do Vegrad in GPG, ki sta 
obrazloženi zgoraj. Zapadlih obveznosti do dobaviteljev v državi nad letom dni nimamo. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti zadnjega meseca v letu za 
neto plače in prispevke do višine bruto izplačil ter obveznosti za izplačila prehrane med 
delom in prevoza na in iz dela.  
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Kratkoročne obveznosti  za davke in prispevke se nanašajo na obveznost delodajalca za 
prispevke na bruto plače zadnjega meseca, obveznost za plačilo DDV  skupaj z obveznostjo 
za poračun spremenjenega odbitnega deleža DDV ter vse obveznosti po podjemnih 
pogodbah.  
 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti pa v največjem deležu predstavljajo obveznosti za 
prejete predujme. 
 
9.1.16 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (PČR)                                    2.352.560 EUR 
 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
PČR Arija   1.009.651 1.360.580 74,21 
PČR - turistična taksa  0 307 0,00 
Drugi vnaprej obrač. stroški oz. prihodki 5.612 9.985 56,20 
PČR -  FIHO   2.583 2.583 100,00 
Edicije zdravstvene vzgoje  867 867 100,00 
Obveznosti OZ RK krvodajalstvo -    
Ministrstvo za zdravje  48.377 93.990 51,47 
Obveznosti OZ RK krvodajalstvo - Zavod    
za transfuzijsko medicino  0 19.172 0,00 
Vkalk. stroški investicije FIHO-RCL 0 16.908 0,00 
Vkalk.stroški  program FIHO - izobraževanje 6.306 6.306 100,00 
Odloženi prihodki - Radio Hit 0 1.802 0,00 
PČR - oljčno 
olje   0 2.270 0,00 
Drugi kratkoročni odloženi prihodki 25.623 3.000 0,00 
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 265 0 0,00 
Odloženi prihodki - Center za otr.z dow.sindromom 122 0 0,00 
Kratkor. odloženi prihodki - Zahtevek Vegrad 1.227.099 0 0,00 
Kratkor. odloženi prihodki - Donac.pog.krvodajalstvo 
2011 3.780 0 0,00 
Kratkor. odloženi prihodki - EU projekt WAT/san 
XH2O  15.774 0 0,00 
Kratkor. odloženi prihodki - donacija Pošta Slovenije 
d.o.o. 6.500 0 0,00 
DDV od danih avansov   1 0 0,00 

        2.352.560 1.517.770 155,00 
 
 
Pasivne časovne razmejitve so glede na predhodno leto v porastu za 55%. Največji znesek 
med PČR  predstavlja enostranski končni obračun poslan Vegradu.  
 
Po velikosti mu sledijo razmejeni prihodki, ki izhajajo iz pogodbe z Ministrstvom za 
gospodarstvo za evropska sredstva za hotel Arijo. Predmet pogodbe sklenjene z 
Ministrstvom za gospodarstvo je sofinanciranje upravičenih stroškov operacije ‘Gradnja 
nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič – Hotel 
Arija’. Višina upravičenih stroškov po pogodbi je 8.216.999 EUR, od tega je RKS 



Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 
Letno poročilo za poslovno leto 2010 

Stran 81 od 96 

upravičen do financiranja v višini 43,11%, tako, da znaša višina sofinanciranja 
3.542.348 EUR. 
 
Obveznosti RKS do OZRK-jev iz naslova krvodajalstva so glede na predhodno obdobje  v 
padcu za 48,53%, saj smo jim letos dolgovali le za zadnji mesec leta.   
 
  
9.1.17 Zunajbilančne terjatve in obveznosti 

 
V letu 2010 smo med zunajbilančne terjatve in zunajbilančne obveznosti naknjižili zastavno 
pravico na naložbeni nepremični ob najemu dolgoročnega kredita v znesku 2 milijona EUR. 
Za zavarovanje poplačila vseh obveznosti po pogodbi z UniCredit Banka Slovenija d.d., 
Ljubljana je zemljišče katastrske občine Oltra parc. št. 671/3 obremenjeno z zastavno pravico 
v višini 4.572.912 EUR  po izkazani knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2010.  
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9.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01. – 31.12.2010 
 

9.2.1 Prihodki RKS                                                                       6.333.239 EUR 

 
    v EUR  

      2010 2009 Ind. 2010/2009 
Prihodki iz dejavnosti Mirje 3.169.157 3.598.894 88,06 
Prihodki - bolnični oddelek  841.308 838.111 100,38 
Prihodki iz opravlj. dejavnosti 
MZL  2.322.774 2.835.384 81,92 

Skupaj:   6.333.239 7.272.389 87,09 

 

 

 

 Prihodki iz dejavnosti Mirje 
    v EUR  

      2010 2009 Ind. 2010/2009 
      
Dotacije krvodajalstvo - 
Ministrstvo za zdravje  686.572 744.207 92,26 
Dotacija ZTM  0 147.618  
Dotacije - Ministrstva za 
obrambo 351.636 390.395 90,07 
Dotacije - Ministrstva za 
obrambo-za poplave 9.450   
Prihodki Ministrstva za zunanje 
zadeve  17.500 25.000 70,00 
Prihodki Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 5.600 0 0,00 

Dotacije FIHO  1.080.778 1.249.198 86,52 
Donacije pravnih in fizičnih 
oseb in blagovne 253.627 291.267 87,08 
Prihodki - tečaji  150.119 228.293 65,76 
Prihodki - založništvo  134.288 153.972 87,22 
Prihodki - TRK  in TS 321.211 330.639 97,15 
Prihodki najemnin  1.800 1.760 102,27 
EU projekt WAT/SAN XH2O 3.486 0 0,00 
Ukrep dobave hrane  62.283 0 0,00 
Drugi prihodki - sponzorstvo  20.100 0 0,00 
Drugi prihodki - dobrodelni 
koncert  16.275 0 0,00 
Drugi prihodki   54.433 36.545 148,95 

Skupaj:   3.169.157 3.598.894 88,06 
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Prihodki iz dejavnosti so bili v RKS v letu 2010 realizirani v višini 6.333.239 EUR. Glede na 
lansko leto je realizacija nižja za 12,91%, glede na planirane prihodke pa smo kar 17,62%   
pod planom.  
Tu je potrebno opozoriti na dejstvo, da smo letošnjem letu pričeli prikazovati prihodke s  
strani FIHO, ki se nanašajo na lokalno raven med kratkoročnimi pasivnimi  časovnimi  
razmejitvami, tako finančni priliv, kot finančni odliv na OZRK-je. Na osnovi predhodno  
razloženega, bi imel RKS tako več 269.477 EUR prihodkov za izvajanje programov, za 
delovanje in investicije na lokalni ravni. Ta znesek bi bil v enaki višini prikazan tudi med  
stroški. Učinka na rezultat ni, sta pa tako prihodkovna kot odhodkovna stran v letošnjem letu  
za ta znesek nižji. 
           
Med planiranimi sredstvi so bila tudi namenska sredstva Zavoda za transfuzijsko medicino  
(ZTM), ki niso bila realizirana. 
      
Na Mirju je bil v letošnjem letu realiziran prihodek v višini 3.169.157 EUR, kar je glede na  
predhodno obdobje za 11,94% manj, glede na plan pa dobrih 10% pod planom. V kolikor bi  
bil realiziran planiran znesek ZTM priliva in knjiženje FIHO prilivov za lokalno raven po  
obstoječem načinu, bi bil plan prihodkov dosežen v celoti.  
           
Prihodki za  posamezno dejavnost so prikazani v predhodni tabeli  za Mirje. Ugotovimo 
lahko, da so vsi, ki predstavljajo našo osnovno dejavnost v primerjavi z lanskim letom 
realizirani v nižjih zneskih. Največje odstopanje je pri FIHO dotacijah. Vzrok razhajanj je 
razložen že v prvem odstavku ob znesku 269.477 EUR, ob prihodkih RKS, ki se nanašajo na 
lokalno raven.  Prihodki FIHO v višini 1.080.778 EUR predstavljajo prihodke s strogo 
namensko porabo za sledeče programe, ki jih organizira RKS: 
 

- sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok v MZL Debeli rtič 
- oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin s prehranskimi paketi 
- socialna pomoč posameznikom in družinam v primeru naravnih nesreč, 
- sredstva namenjena za enotno usposabljanje prostovoljcev – vzgojiteljev na letovanjih 

otrok  
- sredstva namenjena za logistično podporo izvedbe Ukrepa dobave hrane  
- sredstva za delovanje na državni ravni  
 

Med prihodki iz dejavnosti od letošnjega leta dalje prikazujemo tudi prihodke iz naslova 
izvajanja Ukrepa. Med letošnje prihodke smo všteli 62.283 EUR na podlagi zahtevka 
naslovljenega na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta razlika je razložena 
tudi pri rezervacijah in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah.  
Med drugimi prihodki predstavlja največjo postavko prihodek od odprave dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev – odloženih prihodkov iz naslova prejetih donacij (SRS 10.2.). 
Gre za prihodke v višini obračunane amortizacije za osnovna sredstva, za katera smo prejeli 
namenska-nepovratna finančna sredstva za njihovo nabavo.  
 
V pridobitnem delu prihodkov, ki znaša 476.254 EUR, predstavljajo prihodki iz naslova 
tečajev prve pomoči v znesku 150.119 EUR, prevrednotenja naložbenih nepremičnin v 
znesku 138.967 EUR  in prodaja založniškega gradiva iz založbe v znesku 134.288 EUR,  
največje postavke.  
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 Prihodki - bolnišnični oddelek MZL 841.308 EUR 
      
    v EUR  
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
Boln. oddelek-napotnice -
BOD 355.851 389.382 91,39 
Boln. oddelek-napotnice -
točke 461.052 439.504 104,90 
Boln. oddelek - konvencija  6.715 6.927 96,94 
Bolnnišnični oddelek -
samoplačniki 17.690 1.128 0,00 
Bolniški oddelek - 
spremstvo  0 1.170 0,00 

Skupaj:   841.308 838.111 100,38 

 Prihodki iz dejavnosti MZL 2.322.774 EUR 
    v EUR  
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
      
Letoviški oddelek, 
koncesija 41.470 1.410.458 2,94 
Donacije in dotacije  65.014 78.457 82,87 
Gostinske storitve- prodaja 
hrane 224.033 245.508 91,25 
Nočitev individualni gosti,  
vzgojitelji, prodaja  
penzionskih obrokov 1.459.410 349.185 417,95 
Bazen   87.339 55.028 158,72 
Bife - iztržek, prodaja 
pijač 94.718 81.696 115,94 
Bife - plaža  0 111.092 0,00 
Telefonske storitve 35 3.152 1,10 
Prevozi, izleti  21.125 739 0,00 
Realizirani popusti  4.247 11.649 36,46 
Prejete najemnine 5.310 15.761 33,69 
Tenis   72 7 0,00 
Savna  10.438 2.498 0,00 
Fizioterapija, masaža 4.647 3.191 145,63 
Animacija  19.377 14.483 133,79 
Pranje  1.145 2.281 50,20 
Prihodki od nadomestil za 
ustanovitev stavbne 
pravice 0 337.337 0,00 
Drugi lastni prihodki, 
prev.pos.prih. 51.064 112.862 45,24 
Odprava dolgoročnih 
rezervacij 233.329 0  
Skupaj:   2.322.774 2.835.384 81,92 
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Na MZL Debeli rtič ugotavljamo največja odstopanja od primerljivih lanskih podatkov pri 
prihodkih iz dejavnosti na MZL z izvzemom bolnišničnega oddelka.  
Najprej je potrebno razložiti, da smo v letu 2010 obravnavali letoviški oddelek, ki je bil v 
predhodnih obdobjih kot samostojna postavka,  kot nočitve individualnih gostov in prodajo 
penzionskih storitev. 
Tudi prihodki bifeja na plaži so letos všteti v postavkah prodaja hrane, pijač, iz naslova 
prodaje trgovskega blaga pa v postavki drugi lastni prihodki. Iz obeh razlag pa lahko 
ugotovimo, da so v letošnjem letu realizirani prihodki nižji od lanskih. 
V preteklem letu so poslovni rezultat na MZL izboljšali prihodki iz naslova prodaje storitev 
od nadomestila za ustanovitev stavbne pravice. Ta znesek je v minulem letu predstavljal kar 
90 % celotnega presežka prihodkov nad odhodki na Debelem rtiču. 
Iz naslova odprave dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev – odloženih prihodkov za 
prejeta plačila donacij imamo realiziranih 233.329 EUR prihodkov.  Gre za prihodke iz 
naslova obračunane amortizacije za osnovna sredstva, za katera smo prejeli namenska-
nepovratna finančna sredstva za njihovo nabavo. Znesek iz te postavke se nanaša predvsem 
na namenska sredstva za gradnjo hotela Arija iz naslova evropskih sredstev, FIHO sredstev in 
donacij. Obrazložitev povečanj virov sredstev in njihovih zmanjšanj je podana in razvidna pri 
tabeli dolgoročnih rezervacij in PČR. 
 
9.2.2 Odhodki iz dejavnosti RKS                                                                       7.090.410 EUR 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga RKS 
 

    v EUR  
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
Stroški materiala  100.522 98.055 102,52 
Stroški delovnih oblek  20.330 2.712 749,61 
Stroški 
energije   340.636 248.100 137,30 
Stroški vzdrževanja 41.970 22.894 183,33 
Odpis drobnega inventarja 97.654 9.087 1.074,66 
Stroški pis. materiala in 
literature 34.529 24.465 141,14 
Stroški prodanih zalog 
proizvodov 537.637 634.029 84,80 
Drugi materialni stroški 123.635 101.971 121,24 
      1.296.913 1.141.313 113,63 

    v EUR  
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
      
Stroški materiala in blaga 1.296.913 1.141.313 114 
Stroški storitev  3.365.939 3.981.678 85 
Stroški dela, solidarnostna 
pomoč 1.730.773 1.575.279 110 
Dotacije  3.744 3.200 117 
Odpisi vrednosti  677.384 450.320 150 
Drugi odhodki iz 
dejavnosti  15.658 8.976 174 

Skupaj:   7.090.410 7.160.766 99,02 
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Odhodki iz dejavnosti RKS-Zz  v znesku 7.090.410 EUR so glede na lansko obdobje nižji za 
0,8%. Bistvene postavke v odstopanju glede na predhodno obdobje so: povečanje stroškov 
materiala in blaga za 14 %, zmanjšanje stroškov storitev za 15,46%, povečanje stroškov dela 
za  9,87%  ter povečanje stroškov odpisov vrednosti  za 50 %. 
 
Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga znašajo 1.296.913 EUR in 
predstavljajo višjo postavko kot v minulem letu. Iz gornje tabele so razvidne vrste 
porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga in njihove primerjave z minulim 
letom. Pri vseh postavkah lahko pridemo do ugotovitve, da največji del povečanja stroškov 
odpade na MZL, kar je razvidno tudi iz spodnjih tabel, kjer sta prikazani porabi materiala  
posebej za Mirje in posebej za MZL. Gre za nabave drobnega inventarja, delovnih oblek, 
pisarniškega materiala. V velikem porastu je tudi strošek energije. Vsi navedeni stroški so bili 
nujni ob odprtju hotela Arije in tudi za njegovo nemoteno poslovanje.   
  
Stroški prodanih zalog proizvodov se tako na RKS kot na MZL nanašajo na stroške porabe 
materiala in surovin pri izdelavi proizvodov ali tiskovin in strokovne literature. Ker društvo 
ne vodi proizvodno evidenco, kar tudi ni potrebno, se knjigovodski stroški povezani s 
opravljanjem dejavnosti evidentirajo na kontu – stroški prodanih zalog proizvodov.  
 
9.2.3 Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga Mirje 
 
    v EUR  
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
Stroški materiala  1.939 16.010 12,11 
Stroški 
energije   21.435 19.420 110,38 
Odpis drobnega inventarja 1.680 764 219,83 
Stroški pis. materiala in 
literature 11.206 13.071 85,73 
Materialni strošek vaj 
prve pomoči in CZ  41.222 32.140 128,26 
Materialni stroške 
stacionarijev 26.255 2.142 0,00 
Stroški prodanih zalog 
proizvodov 74.920 84.836 88,31 
Drugi materialni stroški 6.891 27.856 24,74 
Skupaj   185.548 196.239 94,55 
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Stroški storitev RKS-Zz so v letu 2010 znašali 3.365.938 EUR in so po posameznih vrstah 
prikazani v naslednji tabeli: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    v EUR  
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
Stroški materiala  98.595 82.045 120,17 
Stroški delovnih oblek in 
zaščitnih sredstev 20.319 2.712 749,22 
Stroški 
energije   319.201 228.680 139,58 
Strošek vode  26.454 31.385 84,29 
Strošek nadomestnih 
delov za vzdrževanje 41.959 22.894 183,28 
Odpis drobnega inventarja 95.974 8.323 1.153,12 
Stroški pis. materiala in 
literature 23.322 11.394 204,69 
Stroški prodanih zalog 
proizvodov 462.717 549.193 84,25 
Drugi materialni stroški 22.824 8.448 270,17 
Skupaj   1.111.365 945.074 117,60 

 Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga MZL 
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9.2.4 Stroški storitev RKS                                                                             3.365.938 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroški posredovanja in najemanja delavcev v višini 313.548 EUR zajemajo tudi stroške 
CenterKonture, za namene izpolnitve invalidskih kvot. Te so predpisane z zakonom in jih 
RKS sicer ne bi izpolnjeval. V letu 2010 je strošek posredovanja delovne sile za nadomestno 
invalidsko kvoto znašal 98.712 EUR. Razlika predstavlja druge stroške najete delovne sile 
kot npr.: sobarice, čistilke. Ti stroški se ne štejejo v invalidske kvote.  
 
 
 
 
 
 
 

   v EUR  
    2010 2009 Ind. 2010/2009 
Stroški storitev pri 
opravljanju dejavnosti  725.340 660.450 109,83 
Stroški vzdrževanja 117.774 156.320 75,34 
Stroški najemnin  1.509 2.910 51,84 
Povračilo stroškov 
zaposlenim v zvezi z 
delom  24.911 26.110 95,41 
Povračilo stroškov 
drugim fiz. osebam 20.553 16.344 125,75 
Stroški storitev 
plačilnega prometa 13.426 11.780 113,98 
Stroški zavarovanj 40.637 37.757 107,63 
Stroški reprezentance 15.630 20.919 74,72 
Stroški promocije, 
komisije  18.748 25.002 74,99 
Stroški oglaševanja  105.762 143.753 73,57 
Stroški povezani s 
prerazporeditvijo 
sredstev FIHO 1.172.103 1.557.548 75,25 
in doniranih sredstev 
pomoči potrebnim     
Stroški posredovanja 
delavcev  313.548 424.272 73,90 
Stroški podjemnih 
pogodb in avtorskih 
pogodb 86.831 84.523 102,73 
Stroški krvodajalstva za 
transfer  551.937 580.684 95,05 
Stroški krvodajalstva za 
ZTM 0 118.084 0,00 
Stroški drugih storitev 157.229 115.222 136,46 
Skupaj 
  3.365.938 3.981.678 84,54 
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Posebej  smo v spodnjih tabelah izpostavili večje skupine stroškov storitev 
 
9.2.4 Stroški storitev RKS Mirje-večji     

     v EUR  

        2010 2009 Ind. 2010/2009 
Intelektualne storitve  23.028 45.332 50,80 
Računalniške storitve   40.861 44.646 91,52 
Komunalne storitve  1.982 1.434 138,20 
Avtorske storitve  113.512 161.784 70,16 
Storitve študentskega servisa 35.476 17.838 198,88 
Poštne in telefonske storitve   24.401 25.190 96,87 
Stroški izobraževanja  1.940 820 236,57 
Stroški tiska in razmnoževanja 5.597 10.404 53,80 
Prevozne storitve  10.284 14.077 73,06 
Storitve varovanja  512 871 58,81 
Zdravstvene storitve  780 1.325 58,88 
Storitve pravnih oseb in zasebnikov za     
opravljanje dejavnosti   340.400 203.685 167 
Posredovanje delavcev-inv. kvote  26.980 86.399 31 
Stroški krvodajalstva-OZRK  551.977 580.684 95 
Stroški najema delavcev-čiščenje 6.190 7.181 86 
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 10.885 10.707 102 
Povračila stroškov udeležb na sejah GO in komisijah 17.167 15.816 109 

Skupaj     1.211.973 1.228.192 99 

 
Predstavljene večje postavke stroškov na Mirju so v zmanjšanju glede na lansko isto obdobje. 
V kolikor gledamo analizirane postavke  posamično,  so stroški študentskega servisa v 
velikem porastu. To izhaja predvsem iz naslova potrebe ureditve zbirk podatkov pogrešanih 
oseb v Službi za iskanje pogrešanih. Za te namene smo zaposlili študentsko delovno silo. 
Znižanje stroškov avtorskih honorarjev je predvsem posledica dejstva,  da so določeni avtorji 
postali samostojni podjetniki in se povišanja  odražajo tako na postavki storitev pravnih oseb. 
 
 
9.2.4 Stroški povezani s sredstvi FIHO, TRK, ENGROTUŠ-večji 

     v EUR  LETO 2010 

        2010 2009 
Ind. 

2010/2009 razred 5* 

        
FIHO - oskrbovanje socialno ogroženih  576.110 492.739 116,92  
posameznikov       
FIHO letovanje  socialno ogroženih otrok 3.873 144.300 2,68  
FIHO letovanje  socialno ogroženih otrok 146.127   146.127 
FIHO - socialno pomoč v primeru naravnih nesreč 56.000 55.500 100,90  
FIHO - usposabljanje prostovoljcev -za letovanje otrok  5.703 0  4.917 
FIHO- logistična podpora izvedbe ukrepa      
dobave hrane   14.100 15.910 88,62  
ENGROTUŠ - letovanje otrok   0 107.089 0,00 112.156 
Sredstva za delitev OZ RK - TRK 181.609 193.334 93,94   

Skupaj       983.523 1.008.872 97,49   
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Predstavljeni največji stroški v tej tabeli se nanašajo na Teden Rdečega križa (TRK), 
stroškovni del realizacije FIHO programov na državni ravni  in stroškovni del donacijo 
Engrotuš. 
Kot je bilo že predhodno razloženo, se v letošnjem letu prikazuje med prihodki samo 
prihodek FIHO za državno raven. Programi se izvajajo na MZL Debeli rtič. Z letom  2010 se 
te storitve tako za FIHO kot za Engrotuš več ne fakturirajo, temveč samo obračunajo, kar je 
prikazano preko obračunskih kontov razreda 5 (zneski razloženi v skrajno desnem stolpcu 
tabele).  
 
 Stroški storitev  MZL-večji   
      2010 2009 Ind. 2010/2009 
Intelektualne storitve  117.492 42.830 274,32 
Računalniške storitve  84.580 38.876 217,56 
Komunalne storitve 25.280 33.670 75,08 
Avtorske storitve 2.039 3.309 61,62 
Poštne in telefonske storitve  31.877 19.757 161,34 
Stroški izobraževanja 4.003 3.421 117,02 
Prevozne storitve 51.174 7.229 707,89 
Storitve varovanja 2.495 1.051 237,43 
Zdravstvene storitve 6.268 1.492 420,11 
Posred. zaposlitve-invalid. kvote  71.732 54.827 130,83 
Stroški študentskih servisov 227.613 161.531 140,91 
Storitve najema delavcev 208.647 283.046 73,71 
Stroški vzdrževanja 67.644 61.564 109,88 
Druge storitve 30.014 23.563 127,38 
Stroški zavarovalnih premij 32.710 28.443 115,00 
Stroški podjemnih pogodb 81.097 76.357 106,21 
Stroški promocije 17.558 24.902 70,51 
Skupaj 1.062.222 736.166 144,29 

 
Stroški storitev na MZL so v velikem porastu. Ob največjih izpostavljenih skupinah stroškov 
ugotavljamo njihov porast glede na lansko leto kar za 44%.  
Med intelektualnimi storitvami ne moremo mimo pogodbenega zneska 94.072 EUR (z 
vključenim DDV) za svetovanja ob nadzoru »slabe« izvedbe gradbenih del izvajalca  Vegrad 
pri hotelu Arija, za kar je sklep za  zunanjega izvajalca sprejel glavni  odbor. 
Zaradi uvajanja novega računalniškega sistema in raznih povezav na novem objektu Arije so 
tako v porastu tudi stroški računalniških in telefonskih storitev.  
Prevozne storitve za letovanje otrok so v celoti od letošnjega leta dalje  knjižene na MZL , saj 
se vkalkulirajo v ceno prevozov otrok na letovanje. Prihodki iz naslova letovanja se beležijo 
na Debelem rtiču in se  med Mirjem in MZL od letošnjega leta dalje medsebojno več ne 
zaračunavajo.  
Zmanjšali smo stroške najema delovne sile pri zunanjih delodajalcih, povečali pa stroške 
študentskih servisov in stroške podjemnih pogodb. 
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9.2.5 Stroški dela RKS                                                                       1.730.773 EUR 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
       
Bruto plače, regres in nadomestila 
zaposlenim 1.323.056 1.205.428 109,76 
Prispevki in davki   205.773 187.577 109,70 
Prevoz in prehrana   192.015 164.573 116,67 
Odpravnine, jubilejne nagrade,solid. 
pomoč  9.930 17.701 56,10 
        1.730.773 1.575.279 109,87 

 
Stroški dela prikazujejo tako stroške dela Mirje kot MZL. Povečanje izhaja iz naslova 
povečanja minimalne plače, vrnitve delavk s porodniškega dopusta ter zaposlitve delavcev 
preko javnih del. Izkazane so plače zaposlencem v bruto zneskih. Iz tabele je razvidno, da 
smo v letošnjem letu izplačali manj odpravnin in jubilejnih nagrad.   
 

9.2.6 Odpisi vrednosti                                                                                  677.384 EUR 
 
     v EUR  

        2010 2009 
Ind. 

2010/2009 
Amortizacija neopredmetenih  dol. osnovnih  
sredstev 36.754 14.996 245,09 
Amortizacija zgradb   203.370 111.325 182,68 
Amortizacija opreme   305.316 114.049 267,71 
Amortizacija drobnega inventarja 112.487 175.417 64,13 
Prevrednotovalni poslovni odhodki-OS in obr.s.  19.456 34.532 56,34 
        677.384 450.320 150,42 

 
Odpisi vrednosti predstavljajo v letošnjem letu 50 % višji strošek kot v enakem lanskem 
obdobju.  
Strošek amortizacije predstavlja povečanje iz naslova aktiviranja hotela Arije. Stroškovno to 
pomeni obračun amortizacije tako za objekt, kot vso pripadajočo opremo. Hkrati smo v tem 
letu prenesli v uporabo tudi nov informacijski sistem. Zato tudi na postavki amortizacije 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev ugotavljamo povišan strošek.  
Nižja sta le strošek amortizacije drobnega inventarja, ki se vodi med osnovnimi sredstvi in 
prevrednotovalni poslovni odhodki. Pri slednjih odpade najvišji znesek na prevrednotovalne 
odhodke neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 8.899 EUR. Ta višina predstavlja 
odpisan star program za socialno dejavnost, ki smo ga še vedno vodili med sredstvi v 
pridobivanju. V letu 2010 smo aktivirali sodobnejši program E-sociale.  
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9.2.7  Drugi odhodki iz dejavnosti      15.658 EUR  
 
Drugi odhodki iz dejavnosti predstavljajo višino  15.658 EUR. Najvišji znesek te postavke 
odpade na stroške pogodbe o poslovodenju predsednika RKS-Zz.  
 
  

9.2.8   Finančni prihodki                                                                           154.439 EUR 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
       
Prihodki od obresti - poslovne terjatve  782 615 127,17 
Prihodki od financiranja   14.690 87.352 16,82 
Prihodki od naložbenih nepremičnin 138.967 0 0,00 
        154.439 87.967 175,56 

 
Finančni prihodki so sicer v porastu za dobrih 75%. Ta postavka je iz naslova obresti občutno 
nižja. 
Največji delež finančnih prihodkov v višini 138.967 EUR predstavljajo prihodki iz naslova 
prevrednotenja naložbenih nepremičnin po ocenjeni vrednosti z dne 31. 12. 2010. Naložbene  
nepremičnine imamo vodene po modelu prevrednotovanja. 
 
 

9.2.9  Finančni odhodki                                                                                     27.007 EUR 
 
     v EUR  

        2010 2009 
Ind. 

2010/2009 
       
Zamudni obresti po tožbi MOL   15.387  
Druge zamudne obresti   11 13 88,28 
Odhodki iz naslova oslabitev finančnih 
naložb 0 41.730  
Plačilo obresti po dolgoročnem kreditu 26.996   
        27.007 57.130  47,27 

 
Finančni odhodki so letos nižji kot v lanskem primerljivem obdobju. Hkrati ugotavljamo tudi 
njihovo drugačno strukturo. V preteklem letu smo med finančnimi odhodki  izkazovali 
zamudne obresti po tožbi in odpis dolgoročne finančne naložbe. Letos pa prvič prikazujemo 
obresti iz naslova dolgoročnega kredita, ki smo ga pridobili meseca avgusta.  
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9.2.10        Drugi prihodki                                                                      85.163 EUR 
 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
       
Prejete odškodnine  39.100 7.626 512,71 
Prejemki od vstopnic za dobrodelni 
koncert  0 37.542 0,00 
Drugi  prihodki izredni  3.136 26.823 11,69 
Drugi prejemki iz naslova prefakturiranih 0 37.052 0,00 
stroškov izvajalcem del (Vegrad)    
Drugi prihodki    42.928 11.699 366,93 
        85.163 120.742 70,53 
       

Največji delež drugih prihodkov predstavljajo prejete odškodnine zavarovalnic v znesku 
39.100 EUR. V zadnji postavki tabele predstavlja največji delež v znesku 19.390 EUR  
refundacijo javnega dela v letu 2010 v povprečju za 1,5 osebe, ostanek  se nanaša na plačane 
terjatve, ki so bile v preteklosti oslabljene ter na provizijo avtomatov, povračilo stroškov 
upravljanja stanovanj.  
 

9.2.11 Drugi odhodki                                                                       128.847 EUR 
 
     v EUR  
        2010 2009 Ind. 2010/2009 
Prispevek za stavbno zemljišče  99.521 98.987 100,54 
Druge dajatve - DDV stavbna pravica   67.360  
Odškodnina in rušenje objekta (Jovotove 
oljke)  50.407  
Izplačilo po sodni odločbi - MOL  22.742  
Vodno 
povračilo    6.932   
Članarine    3.728 3500  
Drugi odhodki   18.665 22.441 83,17 
        128.847 261.937 49,19 

 
Drugi odhodki so kar za 50% nižji v primerjali z lanskim letom. Lani smo bili obremenjeni za 
DDV iz naslova prejete stavbne pravice in smo plačali odškodnino ter odstranitev objekta na 
naložbeni nepremičnini-zemljišču »Jovotove oljke«.  
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10. Revizijsko poročilo 
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