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I. POSLOVNO POROČILO za leto 2014
1. Poročilo zakonite zastopnice in podpredsednice Rdečega križa
Slovenije
Tudi preteklo leto se je žal nadaljevala gospodarska kriza, ki je še globlje zarezala v vse pore
našega življenja in dela in tako narekovala prioritetne naloge naše humanitarne organizacije. Vsi
napori so bili usmerjeni v en sam skupni cilj, to je pomagati najbolj ranljivim skupinam ljudi,
predvsem na področju splošno humanitarnih programov. Kljub temu smo v naši organizaciji
uspeli obvladati težko situacijo, z razdeljevanjem pomoči vsem, ki so zanjo prosili in bili do nje
upravičeni. Največ našega dela je bilo usmerjeno prav v napore, da bi pomagali najbolj
ogroženim skupinam prebivalstva v stiski.
V lanskem letu se je nekoliko zmanjšalo

število naših uporabnikov prehranskih paketov na

154.981 zaradi časovnih zamikov dobave hrane.

Kljub velikim težavam smo s pomočjo

območnih združenj uspeli priskrbeti in razdeliti več hrane kot v preteklem letu in sicer 3.162
ton hrane, 216,2 ton higienskih pripomočkov ter 497 ton oblačil. Pri tem je sodelovalo 7.666
prostovoljcev. Zaradi nezadostnega števila prehranskih paketov ministrstva smo tudi lansko
leto razdeljevali tudi hrano iz Ukrepa intervencijskih zalog in sadje ter zelenjavo iz ruskega
embarga.
Zbirali smo sredstva za prizadete v snežni ujmi z žledom pri nas in poplavah v Srbiji, na
Hrvaškem in v Bosni.
Prav tako smo nadaljevali z vsemi dobrodelnimi akcijami, s katerimi zbiramo sredstva za
različne namene:
- Peljimo jih na morje
- Lepo je deliti
- Pričarajmo nasmeh
- Drobtinica
- Prostovoljstvo
- Dobrodelni koncert
Posebno pozornost kot vsako leto doslej smo namenili Tednu RK in Tednu Solidarnosti.
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2. Poročilo Nadzornega odbora RKS
Nadzorni odbor Rdečega križa Slovenije – zveze združenj je v letu 2014 deloval v sestavi Marta
Marija Šmalc kot predsednica, Lidija Apohal Vučkovič, Ivanka Zupančič, Stanka Drešček in Petra
Hojnik kot članice. Na vseh sejah Glavnega odbora RKS-ZZ sta bili prisotni najmanj dve članici
NO RKS-ZZ.
V letu 2014 se je NO RKS-ZZ sestal na osmih rednih sejah in imel dve dopisni seji. Pretežni del
delovanja je bil namenjen nadzoru nad finančno-materialnim poslovanjem RKS-ZZ, pripravi in
spremljanju finančnega načrta za leto 2014 in 2015, sanacijskega programa MZL Debeli rtič in
pripravi planskih dokumentov za leto 2015.
NO RKS-ZZ je v skladu s pristojnostmi, določenimi v 49. členu Statuta RKS-ZZ v letu 2014
Glavnemu odboru RKS-ZZ dajal ustne pripombe in priporočila za izboljšanje poslovanja in
doseganje planskih ciljev, dopolnitve internih aktov ter pripombe na predložene predloge pri
pripravi finančnega načrta za leto 2014 in 2015. Tekom celega leta smo vlagale veliko naporov
in usklajevanj, da so se spoštovali sprejeti sklepi organov in določila veljavnih aktov RKS-ZZ.

Kljub vloženim naporom pa nismo uspele dokončati sprejetih sklepov za sledeče: v zvezi z:
1. Pri obravnavi primerjalnega pregleda višine plač in drugih prejemkov zaposlenih v
strokovni službi RKS-ZZ in OZ RK, ki temeljijo na novi kolektivni pogodbi RKS-ZZ z višino
plač in drugih prejemkov na primerljivih delovnih mestih v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva, so bila ugotovljena odstopanja, zato smo članice NO RKS-ZZ naložile
vodstvu, da zaprosi Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti za mnenje. Tega še
nismo pridobili.
2. Optimizacija in racionalizacija založniške dejavnosti se ne pelje skladno z načrtovanim
programom.
3. Vodstvo s strokovnimi službami ni v celoti uvedlo stroškovnega knjigovodstva, ki bi
omogočalo vpogled v poslovanje in profitabilnost posameznih stroškovnih nosilcev.
4. Strokovna služba še ni realizirala priprave in sprejema pravil, ki bodo določala, pod
katerimi pogoji in kdaj se lahko opravi in prerazporedi sredstva, zbrana v namenskih
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akcijah in koliko teh sredstev se lahko porabi za kritje stroškov dela strokovnih služb
RKS-ZZ.
5. V obravnavo nismo dobile Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih RKS – sedeža
in RKS-OZ. Na osnovi le-te bi preverjale delitvene obveznosti pogodbenic.

Obravnave po sejah:

19. redna seja NO RKS 14. januarja 2014
Na tej seji smo sprejele Program dela NO RKS-ZZ za leto 2014.
V nadaljevanju smo se seznanile z informacijo o oceni poslovanja RKS-ZZ za obdobje januar –
november 2013.
Pri preverjanju stanja zalog in realizaciji sklepa, s katerim smo vodstvo zadolžile, da načrt
aktivnosti za zmanjšanje zalog in racionalizacijo založniške dejavnosti predloži v obravnavo in
sprejem GO RKS-ZZ smo ugotovile, da sklep ni realiziran. Vodstvu smo naložile, da zagotovi
realizacijo tega sklepa.
Seznanile smo se s sklepom Letnega finančnega plana RKS-ZZ za leto 2014 in vodstvu
predlagale, da pripravi novo projekcijo poslovanja ter jo predloži GO RKS-ZZ.
Članice nismo soglašale s predlaganim izkazom poslovnega uspeha plana za leto 2014,
predloženim na 19. sejo NO RKS-ZZ, ker predlagani presežek odhodkov nad prihodki (izguba) na
enoti MZL ni skladen s sprejetim rebalansom sanacijskega programa na 14. seji GO RKS-ZZ.
Glavnemu odboru smo predlagale, da novo projekcijo za MZL in plan za leto 2014 obravnava in
sprejme.

Po sklepu NO RKS-ZZ št. 6.1/18-13 smo prejele in se seznanile s pisnim in ustnim pojasnilom
anonimke. Seznanile smo se tudi s posredovanim dopisom g. Kovačiča. Članice NO RKS-ZZ smo
sprejele pojasnila in ugotovile, da je z njimi razprava in sklepanje o tej zadevi zaključeno.

2O. redna NO RKS 1. aprila 2014
Obravnavale smo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2013 in s sklepom ugotovile, da so
rezultati dobri kljub negativnemu izidu v primerjavi s prejšnjimi obdobji in projekcijo od
načrtovane. Ker nismo dobile pojasnila glede zalog smo s sklepom zadolžile vodstvo, da se to
pripravi do naslednje seje.
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Seznanile smo se s poročilom o izvedenih humanitarnih akcijah v letu 2013 z dopolnitvami.
Zaradi nejasnosti delitev stroškov smo sprejele sklep, da GORKS-ZZ dopolni sklep sklepa akcij
Peljimo jih na morje in Lepo je deliti. Iz sklepa mora izhajati, da se iz sredstev, zbranih v akciji,
krijejo nujno potrebni materialni stroški in stroški dela največ v višini 15 % zbranih sredstev v
akciji.
Obravnavale smo pobudo Gorenjske regije in sprejele sklep, da ko bo osnutek pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih pripravljen, ga je potrebno predložiti NO RKS-ZZ v
obravnavo. Osnutek pogodbe nam ni bil posredovan v obravnavo.

3. dopisna seja NO RKS 13. aprila 2014
Na tej seji smo obravnavale in potrdile poročilo Nadzornega odbora RKS-ZZ za leto 2013 in ga
posredovale zboru članov RKS.

21. redna seja NO RKS 24. aprila 2014
Na tej seji smo obravnavale poročila inventurnih komisij za popis v letu 2013. Strokovni službi
smo naložile, da mora uskladiti bruto bilanco in zapisnik za popis založniškega materiala za leto
2013. Podale smo priporočilo, da se evidenca sredstev v RKS-ZZ vodi tako, da se določi smiseln
namen in razumna meja vrednosti osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Priporočale smo
tudi, kjer je možno, da se uporabi skupinsko vodenje teh sredstev. Za vse spremembe naj se
pripravi predlog sprememb pravilnika o računovodstvu. Menile smo tudi, da pri pripravi teh
sprememb strokovne službe določijo nižjo mejo vrednosti, kot jo dopuščajo slovenski
računovodski standardi. Strokovnim službam smo naložile ločeno vodenje (knjigovodsko in
fizično) in skladiščenje odpisanih nekurantnih in nelikvidiranih zalog, kot to nalagajo veljavni
predpisi.
Obravnavale smo letno poslovno poročilo RKS-ZZ za leto 2013 z revizijskim poročilom in
revidiranimi računovodskimi izkazi. Nanj nismo imele pripomb.
Ponovno smo dale pobudo GO RKS-ZZ, da se v bodoče zbor članov RKS-ZZ sklicuje tako, da se
zagotovi nemoteno delo, spoštovanje rokov in postopkov, predpisanih z akti pri pripravi in
sprejemanju letnega poročila z revizijskim poročilom in revidiranimi računovodskimi izkazi za
predhodno leto, ali pa da se ustrezno spremenijo določila Statuta RKS-ZZ.
Seznanile smo se s poročilom o namenski in upravičeni porabi sredstev RKS o sklenjenih
pogodbah za intelektualne storitve, storitve pravnih oseb, pogodbah o delu in avtorskih
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pogodbah za leto 2013. Pri tem smo naložile vodstvu in strokovni službi, da preverijo pravilnost
in skladnost povračil potnih stroškov v letu 2013 z veljavnimi predpisi in računovodskimi
standardi ter ugotovljene eventualne nepravilnosti odpravi. Ugotovile smo, da so strokovne
službe RKS-ZZ uravnotežile stroške storitev s prihodki v letu 2013 in vodstvu predlagale, da
nadaljuje z racionalnim sklepanjem novih pogodb za storitve.
Na tej seji smo se seznanile z možnimi razpleti odprtih situacij in nastajajočih posledicah (MZL,
sredstva EU in tožbah podizvajalcev). Vodstvu smo predlagale, da jih dokončno izoblikuje in
posreduje GO RKS-ZZ v obravnavo. Prav tako smo predlagale, da je glede na težo zadev
potrebno v RKS-ZZ določiti težo zaupnih informacij ter razmejiti pristojnosti z naslova
upravljanja, vodenja in nadzora.

22. redna seja NO RKS 3. junija 2014
Seja je bila namenjena obravnavi poslovanja RKS-ZZ v obdobju januar-april 2014 primerjalno s
planom 2014 in enakim obdobjem preteklega leta – ločeno za Mirje in MZL glede na pridobitno
in nepridobitno dejavnost. Ugotovile smo, da še ni preglednice po stroškovnih mestih za MZL,
zato skladno s predlogom vodstva pričakujemo, da preglednico po stroškovnih mestih (prihodkiodhodki) prejmemo skupaj s poročilom in prilogami za poslovanje I-IV/14.
Obravnavale smo poslovanje o namenski in upravičeni porabi sredstev RKS-ZZ po sklenjenih
pogodbah za intelektualne storitve, storitve pravnih oseb, pogodbah o delu in avtorskih
pogodbah za obdobje januar-april 2014 in vodstvo RKS-ZZ zadolžile, da se organizira
izplačevanje potnih stroškov delavcem in drugim članom organov, ter da se o izvedenem poroča
v mesecu avgustu na 23. seji NO RKS-ZZ. Vodstvu smo predlagale, da tudi za enoto MZL prouči
možnost za sodelovanje zunanjih institucij za spremljanje poslovanja in ukrepov na MZL.
Na tej seji smo se seznanile s pisanjem G. Alojza Kovačiča – vprašanja za razpravo za Zbor članov
RKS-ZZ dne 10.6. 2014. Informacijo glede 1. točke pisanja je podal g. gen. sekretar. NO RKS-ZZ je
dajal pobude GO RKS-ZZ, ki je organ vodenje med dvema zboroma. Ocenile smo, da bi bilo
dajanje pobud in predlogov enkrat letno premalo. Javna pooblastila so kontrolirana tudi s
strani drugih organov, ki se pojavljajo v zvezi z javnimi pooblastili. V zvezi s tem dopisom NO
RKS-ZZ nalaga vodstvu, da pobude g. Kovačiča prouči in jih po potrebi vključi v svoje delovanje.
Prav tako smo se na tej seji seznanile z informacijo o tožbah podizvajalcev.

23. redna seja NO RKS 28. avgusta 2014
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Poglavitna naloga za sklic seje v navedenem času je obravnava polletnih rezultatov poslovanja v
obeh enotah RKS-ZZ in sklepi predhodnih sej NO RKS-ZZ.
Obravnavale smo poslovanje RKS-ZZ v obdobju januar-junij 2014 primerjalno s planom 2014 in
enakim obdobjem preteklega leta – ločeno za Mirje in MZL glede na pridobitno in nepridobitno
dejavnost. Na osnovi napovedi za izdelavo rebalansa plana na osnovi 8-mesečnega poslovanja
tekočega leta smo sklenile, da se bo NO RKS-ZZ sestal do konca meseca septembra in
obravnaval sanacijski program RKS-ZZ s poudarkom na MZL.
Na osnovi obravnavane predložene informacije o pregledu stroškov intelektualnih storite,
podjemnih in avtorskih pogodb za obdobje 1-6/2014 smo dale pobudo, da se pri sklepanju
pogodb za sezonska dela uporabi najugodnejša varianta (npr. s.p., zaposlitev. . .).
Seznanile smo se s pregledom oblikovanja in porabe namenskih skladov oz. virov in zadolžile
vodstvo, da pripravi obrazložitev neporabljenih sredstev po posameznih skladih na dan 30. 6.
2014 do 24. seje NO RKS-ZZ. Predlagale smo, da se za prerazporeditev sredstev namenskih
sredstev do konca leta 2014 pripravijo pravila, pod katerimi pogoji se lahko prerazporeditev
opravi in kdaj.
Generalni sekretar nas je seznanil o poteku izbire predlogov za izbiro imenovanja revizorja, o
likvidnostnih težavah RKS-ZZ ter o obisku Mednarodne federacije RK v Budimpešti, ki jo
namerava obiskati. Seznanjene smo bile tudi o investicijah, ki se bodo izvajale na MZL.

24. redna seja NO RKS 23. septembra 2014
Na predlog gen. sekretarja smo točko dnevnega reda: Sanacijski program RKS s poudarkom na
MZL skladno z obrazložitvijo vodstva umaknile z dnevnega reda in tako obravnavale samo
predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2014 za obravnavo na GO RKS-ZZ z oceno
poslovnega izida za leto 2014. Sklenile smo, da je za potrebe strokovnih služb in članic NO RKSZZ potrebno pripraviti časovni plan sej zaradi finančnega plana za leto 2015, skladno s sklepi
zbora članov RKS-ZZ junija 2014 in spoštovanja vseh določil aktov. Prav tako smo sklenile, da je
za leto 2014 potrebno pripraviti program ukrepov za izboljšanje doseganja rezultatov, ki naj bo
podlaga za pripravo plana za 2015.

25. redna seja NO RKS 3. novembra 2014
Pri pregledu realizacije sklepov preteklih sej smo ponovno zahtevale od vodstva, da se
realizirata sklepa iz 23. redne seje NO RKS-ZZ, ki govorita o pripravi obrazložitve neporabljenih
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sredstev po posameznih skladih na dan 30.6.2014 in pripravi pravil, ki bi urejala, pod katerimi
pogoji se lahko prerazporeditev opravi in kdaj.
Ugotavljamo, da pri pripravi osnutka »Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih« nismo
sodelovale. V postopku javne razprave je bil NO RKS-ZZ izpuščen. Če se bo pokazala potreba, ga
bomo obravnavale.
Na tej seji smo se seznanile z ukrepi za uravnoteženje poslovanja MZL Debeli rtič 2014 z
dodatnimi pojasnili in podprle dodatne ukrepe. Nadaljevale smo z obravnavo predloženega
poslovnega izida januar-september 2014. Ugotovile smo, da so na Mirju porastli stroški storitev
glede na planirano. Sklenile smo, da se nam naknadno dostavi tabela – pregled stroškov po
pogodbah za intelektualne storitve, storitve pravnih oseb, pogodbe o delu in avtorske pogodbe
za III. kvartal.
V nadaljevanju smo se seznanile s finančnim načrtom za leto 2015, ki je bil pripravljen na osnovi
ukrepov in trenutno znanih finančnih virov oz. prihodkov. GO RKS-ZZ smo predlagale, da se
osnutek plana 2015 da v obravnavo. GO RKS-ZZ naj zadolži vodstvo in strokovne službe, da v
času sprejemanja plana na zboru članov RKS-ZZ pripravi spremembe osnutka finančnega plana
na podlagi dejanskih podatkov oz. novih dejstev ter spremenjen finančni plan predloži v
obravnavo in sprejem. Prav tako je bil sprejet sklep, da v kolikor bo plan za leto 2015
spremenjen, se ga posreduje NO RKS-ZZ v pregled, obravnavo in sklepanje na dopisno sejo.
Seznanile smo se tudi z informacijo o porabi finančnih sredstev za programe RKS-ZZ (javna
pooblastila) za obdobje I-IX/14.

26. redna seja NO RKS 9. december 2014
Pri obravnavi sklepov preteklih sej smo članice NO RKS-ZZ dale pobudo strokovnim službam, da
glede na nerealiziran sklep 5.2/17-13, ki govori o obravnavi primerjalnega pregleda višine plač
in drugih prejemkov zaposlenih v strokovni službi RKS-ZZ in OZ RK, da zaprosi Ministrstvo za
delo, družino in enake možnosti za mnenje ( le- tega še nismo dobili ), da pošlje na Ministrstvo
urgenco za zaprošeno mnenje.
Prav tako od strokovne službe nismo prejele zahtevane realizacije sklepov v zvezi z
prerazporeditvijo namenskih sredstev.
Seznanile smo se z avtorskimi in podjemnimi pogodbami za obdobje januar-september 2014 ter
vmesnim poročilom o izvedbi humanitarnih akcij v letu 2014. Strokovnim službam smo naložile,
da se sredstva, zbrana v humanitarnih akcijah, sproti nakazujejo nacionalnim društvom oz.
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tistim, za katere se zbirajo. Na tej seji smo se seznanile tudi z informacijo o neporabljenih
sredstvih po posameznih skladih. Zbrana sredstva se morajo prenakazati do konca leta.

4 .dopisna seja NO RKS 22. december 2014
Na navedeni seji smo soglašale s predlogom vodstva RKS-ZZ, da se za leto 2015 ugotovita in
uporabljata dva odbitna deleža za odbitek vstopnega davka na dodano vrednost (DDV) in sicer
ločeno za enoto Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič in ločeno za enoto Mirje.

27. redna seja NO RKS 10. februarja 2015
Članice NO RKS-ZZ smo se seznanile z vsebino pisma poslovodstvu revizijske družbe Audit & Co
d.o.o. Murska Sobota po opravljeni I. fazi revidiranja poslovanja za leto 2014.
Seznanile smo se z oceno računovodskih izkazov RKS-ZZ za leto 2014 (ločeno za Mirje in MZL).
Članice NO RKS-ZZ smo bile soglasne, da se pri poslovanju za leto 2014 upoštevajo vse
postavke, ki bodo vplivale na poslovni izid RKS-ZZ za leto 2014 in v predloženi oceni poslovanja
za leto 2014 niso zajete in jih je za izdelavo poslovnih izkazov 2014 v pismu poslovodstvu
priporočila tudi revizijska družba Audit ˛& Co d.o.o. Murska Sobota. Nerevidirane računovodske
izkaze bo obravnaval NO RKS-ZZ na 28. redni seji 3.3. 2015.
Pri pregledu realizacije sklepov NO RKS-ZZ ugotavlja, da strokovne službe še vedno niso
pripravile akt s pravili za prerazporeditev sredstev namenskih skladov GO RKS-ZZ – ponovni rok:
najkasneje do konca aprila 2015.
Seznanile smo se s poročilom o namenski in upravičeni porabi sredstev RKS-ZZ po sklenjenih
pogodbah za intelektualne storitve, storitve pravnih oseb, pogodbah o delu in avtorskih
pogodbah za obdobje januar-december 2014. Sprejele smo dopolnitev sklepa 4.2/23-14, s
katerim vodstvu nalagamo, da v letu 2015 zmanjša število avtorskih in podjemnih pogodb v
vseh enotah RKS-ZZ na način, da se zagotovi izvedba del na najbolj racionalen način (npr. s.p.,
zaposlitev, drugo).
Članice NO RKS-ZZ smo se seznanile s porabo finančnih sredstev za programe RKS- javna
pooblastila. Pri tem smo ugotovile, da so v preglednicah upoštevani le prihodki in direktni
stroški posameznega stroškovnega mesta in ne zajemajo prenesenih stroškov. Za celovito in
realno oceno poslovanja posameznih programov zahtevamo dokončno realizacijo sklepa
8.2/17-13 (nadaljevanje reorganizacije stroškovnega knjigovodstva na obeh enotah – Mirje in
MZL) z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2014. Rok: 30. 4. 2015. Nato smo obravnavale
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kvalitetno pripravljeno poročilo namenskih skladov, poročilo o zbranih sredstvih v okviru
vseslovenskih akcij PJM, LJD, Koncert, Drobtinica), Sklad solidarnosti, naravne nesreče (žled,
poplave Slovenija, Bosna, Srbija, Hrvaška, Filipini). Nadzorni odbor RKS-ZZ je naložil vodstvu in
strokovni službi, da pripravi pravilnik za delno porabo posameznih namenskih skladov za kritje
stroškov strokovnih služb s pričetkom uporabe od leta 2015 dalje in ga predloži v obravnavo in
sprejem GO RKS-ZZ najkasneje do konca aprila 2015.
Seznanile smo se s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o računovodstvu in soglašale z
predlaganimi spremembami.
Na tej seji smo sprejele tudi naslednji Program dela NO RKS-ZZ za I. polletje 2015, s katerim
bomo izvajale nadzor nad:
1. Oceno poslovanja RKS-ZZ za leto 2014 na 27. redni seji
2. Poročilo o delu NO RKS-ZZ za leto 2014, rok: 15/3-2015
3. Obravnava poročila za poslovno leto 2014 z revizijskim mnenjem – april 2015
4. Poslovanje RKS-ZZ za I. kvartal 2015 - ločeno za Mirje in MZL v primerjavi s sprejetim
finančnim načrtom 2015; rok: 20. do 30. april 2015
5. Nazor nad namenom in upravičenostjo porabe sredstev RKS-ZZ po sklenjenih pogodbah
za intelektualne storitve, storitve fizičnih in pravnih oseb, pogodbah o delu in avtorskih
pogodbah za I. kvartal
6. Nadzor nad namensko porabo sredstev, pridobljenih iz izvedenih humanitarnih
aktivnosti, ki se bodo izvajale v I. kvartalu
7. Izvajanje sklepov članov zbora in sklepov GO do poteka mandata
8. NO RKS-ZZ bo obravnaval kvartalno poslovanje RKS-ZZ za leto 2015: I. kvartal: med 14.

in 21. 4. 2015.
Nadzorni odbor RKS
Predsednica
Marija Marta Šmalc
Ljubljana, 3.4.2015
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3. Predstavitev RKS
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 Slovenije je pravna oseba zasebnega prava.

3.1 Organi društva
Za zagotavljanje javnosti dela so odgovorni:
- predsednik RKS:
- podpredsednica in zakonita zastopnica RKS:
- podpredsednica RKS:
- generalna sekretarka RKS:

/
gospa Irena Nečemer
gospa Nataša Pirc Musar
Renata Brunskole

Organi RKS so:
- zbor članov
- glavni odbor2
- nadzorni odbor3
- častno razsodišče
- arbitraža.
Operativno izvršilni organ GO:
- upravni odbor4
Zbor članov je najvišji organ RKS. Sestavljajo jo zastopniki območnih združenj Rdečega križa 5.
Vsako območno združenje ima enega zastopnika. Območno združenje, ki ima več kot 5000
članov, ima dva zastopnika.

Pristojnosti zbora članov so:
1. sprejema statut RKS ter njegove spremembe in dopolnitve;
2. odloča o prenehanju RKS v primerih, kot to določa ta statut;
3. odloča o spremembah načina organiziranja in delovanja RKS;

1 Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj – v nadaljevanju RKS
2 Glavni odbor – v nadaljevanju GO
3 Nadzorni odbor – v nadaljevanju NO
4 Upravni odbor – v nadaljevanju UO
5 Območna združenja Rdečega križa – v nadaljevanju RKS-OZ
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4. določa srednjeročne programske usmeritve RKS;
5. sprejema letni program dela RKS in letni finančni načrt RKS;
6. odloča o letnem poročilu RKS;
7. odloča o delu in poročilih organov RKS;
8. odloča o politiki razpolaganja z vsem nepremičnim premoženjem RKS;
9.

odloča o pobudah zoper sklepe glavnega odbora in nadzornega odbora ter o
pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča;

10. odloča o ustanavljanju podjetij in družb v skladu s tem statutom in z Zakonom o društvih
dopuščene pridobitne dejavnosti;
11. voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika RKS ter druge člane glavnega
odbora, člane nadzornega odbora, častnega razsodišča ter potrjuje in razrešuje zastopnike
ministrstev;
12. imenuje in razrešuje generalnega sekretarja RKS na predlog glavnega odbora ter
ocenjuje njegovo delo;
13. imenuje častne člane RKS;
14. določa višino članarine na predlog glavnega odbora RKS;
15. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, izdanimi na
podlagi statuta.

Glavni odbor - GO ima v okviru sklepov in splošnih smernic, ki jih sprejema Zbor članov, vsa
pooblastila, potrebna za uresničitev nalog in ciljev RKS.

Nadzorni odbor – NO je odgovoren zboru članov za stalni nadzor nad finančno materialnim
poslovanjem RKS in 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 zboru članov. Obravnava in razsoja o kršitvah članov
tako posameznikov kot RKS-OZ in KORK. Kršitve so lahko povezane s kršitvijo določil Zakona o
RKS, tega statuta, Etičnega kodeksa, temeljnih načel ter uporabe znaka in imena.
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Upravni odbor je operativno izvršilni organi glavnega odbora in je njemu odgovoren. O vseh
zadevah sprejema odločitve v obliki pisnih sklepov in tekoče poroča glavnemu odboru.

Predsednik RKS vodi RKS, skrbi za zakonitost in javnost delovanja organov RKS ter zastopa in
predstavlja RKS v javnosti.

Podpredsednika pomagata predsedniku pri delu in ga nadomešča kadar je predsednik odsoten,
pri čemer ima enake pristojnosti kot predsednik.

Generalni sekretar je vodstveno izvršni delavec RKS in je odgovoren za uresničevanje smernic in
sklepov zbora članov, glavnega, upravnega in nadzornega odbora RKS.

3.2 Ostali podatki
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Dejavnost po SKD:

5147778
SI62922475
85.323 (01.01. - 19. 2. 2008)
88.991 (od 20. 2. 2008 dalje)
Mirje 19,1000 Ljubljana
Jadranska 73, 6280 Ankaran

Naslov društva:
Naslov MZL Debeli rtič:

Transakcijski računi:
UniCredit Bank d.d., Ljubljana
NLB d.d.
SKB d.d.

št.: 2900 0000 3377 785
št.: 0292 2001 9831 742
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:

68 po stanju na dan 31.12.2014 (v letu 2013:
69);

Povprečno število zaposlenih v obračunskem obdobju: 73
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Povprečno število zaposlenih oz. zaposlenih konec leta po skupinah glede na izobrazbo:
-

IX. stopnja:
/
VIII. stopnja: 1
VII. stopnja: 13
VI. stopnja:
6
V. stopnja:
25
IV. stopnja:
12
III. stopnja:
3
II. stopnja:
8

Revidiranje letnih izkazov in predložitev letnega poročila:
RKS 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).

4. Vizija, poslanstvo in usmeritve
Rdeči križ Slovenije-Zz je s sprejetjem programa za leto 2014 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 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 veliko pozornost tudi v
letu 2014. Tudi v tem letu bo pozornost namenjena pomoči socialno ogroženim družinam in
posameznikom.

Nadaljevali bomo z dobro prakso oziroma akcijami pomoči razdeljevanja prehranskih paketov.
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Rdeči križ Slovenije-Zz se zaveda svojega poslanstva na področju javnih pooblastil: izvajal bo
programe krvodajalstva in pri tem nagovarjal tudi mlade, programe 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 2014 terja, da se bomo v okviru splošno humanitarnih programov izdatneje posvečali
aktivnemu reševanju socialnih stisk nemočnih in opozarjanju na zadostno dostopnost
zdravstvene oskrbe za vse državljane.

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič bo deležno posebne skrbi. 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.

Kratek pregled dosežkov minulega leta
Socialna dejavnost
Med večje dosežke preteklega leta sodi uspešna organizacija brezplačnih letovanja za 1.359
socialno ogroženih otrok v MZL RKS Debeli rtič in MPD Frankopan Punat z namenskimi sredstvi
akcije PJM, sredstev FIHO in donatorskih sredstev podjetja Engrotuš. Organizirali in distribuirali
smo materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam in sicer 1601 ton in
1054,7 ton hrane, ki jo je RKS prejel iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj
ogroženih v Skupnosti, poleg tega pa so območna združenja še sama zbrala in razdelila dodatnih
507,1 ton prehranskih izdelkov, 84,2 ton različnih higienskih pripomočkov ter 497,9 ton pomoči
v obliki oblačil in obutve. Nacionalno društvo je v letu 2014 pomagalo s šolskimi potrebščinami
5.656 otrokom iz socialno ogroženih družin. Celotno materialno pomoč nacionalnega društva tj.
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prehranske izdelke, higienske pripomočke, oblačila, obutev je v letu 2014 prejelo 154.981
prejemnikov tj. socialno ogroženih oseb. V letu 2014 so območna združenja Rdečega križa z
denarnimi sredstvi pomagala 11.426 osebam ter v ta namen razdelila 677.598,00 EUR.

Krvodajalstvo
Statistika obiska krvodajalcev v letu 2014 je zelo dobra, saj smo ponovno uspeli poskrbeti za
samozadostno preskrbo s krvjo.
Modernizacija računalniškega programa E-Kaplja, ki ga območna združenja aktivno uporabljajo,
je organizatorjem krvodajalstva v pomoč pri izvajanju tega javnega pooblastila. RKS-OZ
internetno aplikacijo zelo dobro uporabljajo, kar se pozna tudi skozi izvedbo krvodajalskih akcij
ter manjšega pozivanja krvodajalcev na izredne krvodajalske akcije.

Prva pomoč
V letu 2014 smo nadaljevali z izvajanjem določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč v delu organiziranja, ustanavljanja in
opremljanja lastnih ekip prve pomočil in v okviru nacionalnega društva zagotovili 91 ekip prve
pomoči. ki so usposobljene za nudenje prve pomoči v izrednih razmerah. Izvedli smo regijska
preverjanja v 13 regijah, na katerih je sodelovalo kar 130 ekip, od tega 51 ekip Rdečega križa
Slovenije.
XX. državno preverjanje je uspešno potekalo v Mestni občini Koper. Na državnem preverjanju je
sodelovalo 6 ekip Rdečega križa in 6 ekip Civilne zaščite in različnih organizacij in dve ekipi
gasilske organizacije.
Organizirano je bilo tudi 8. državno preverjanje OŠ ekip PP, na katerem je sodelovalo več kot
100 OŠ ekip PP. Njihovo usposobljenost smo preverjali na lokalnih in osmih regijskih
preverjanjih, zaključno preverjanje pa je potekalo v MZL RKD Debeli rtič.

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.
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Služba RKS za iskanje pogrešanih
Osnovno poslanstvo službe je preprečevanje stisk oseb, ki so ločeni od svojcev zaradi vojne,
oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij. V skladu z navedenim so
bile izvedene aktivnosti povezane z urejanjem zbirk podatkov, izdajanjem potrdil, iskanjem
pogrešanih oseb, prenašanjem družinskih sporočil in sodelovanjem pri obnavljanju družinskih
vezi.

Nacionalne akcije
RKS je v preteklem letu uspešno izvedel večje nacionalne akcije, Lepo je deliti, Peljimo jih na
morje, Drobtinica. Vsa zbrana sredstva so bila namenjena za izvajanje programov pomoči.

Dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije
Rdeči križ Slovenije je 20. septembra 2014, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, priredil
»Dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije«, ki ga je neposredno prenašala TV Slovenija in
prvič tudi Radio Slovenija.
Pokrovitelji koncerta so bili: RTV Slovenija, NLB Vita, NLB-kontaktni center in ZTM.
V času neposrednega televizijskega prenosa je smo preko kontaktnega centra NLB zbrali
61.810,00 € za dodatne prehranske pakete »Lepo je deliti« in za brezplačne počitnice otrok in
starostnikov iz socialno ogroženih okolij »Peljimo jih na morje«.

Rehabilitacija ukrajinskih in beloruskih otrok
V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, je v času od 24. julija
do 2. avgusta 2014, potekal projekt "Rehabilitacija otrok iz Ukrajine", v katera je bilo iz Ukrajine
vključenih 45 otrok in 5 mentorjev.

Varovanje in krepitev zdravja
Naše tradicionalne programske aktivnosti so tudi v letu 2014 potekale na področjih:
-

preprečevanje kroničnih nenalezljivih (civilizacijskih) bolezni s prizadevanji za zmanjševanje
delovanja rizičnih faktorjev za njihov nastanek (tobak, alkohol, nezdrava in neuravnotežena
prehrana, prekomerna telesna teža, telesne aktivnosti za zdravje)
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-

priložnostne aktivnosti ob vseh pomembnejših z zdravjem povezanih dogodkih kot so:
Svetovni dan brez tobaka, Svetovni dan hrane, Svetovni dan boja proti aidsu, Svetovni dan
gibanja, mesec boja proti zasvojenostim…)

-

ozaveščanje prebivalstva skozi zdravstveno vzgojo ter pripravo, tisk in distribucijo
ustreznega števila preventivnih in zdravstveno-vzgojnih gradiv med ciljno prebivalstvo.

MZL Debeli rtič
MZL je dosegel enako število nočitev kot v 2013, to je 76.600. Ker je bila ZZZS pogodba
realizirana le 65%, so se prihodki zmanjšali za 9%, saj izpada medicinskih storitev ni bilo moč v
celoti nadoknaditi z drugimi socialnimi in tržnimi programi zdravilišča.
Število gostov se je povečalo za 9% napram 2013, doba bivanja se je skrajšala za 9% iz 5 dni na
4,6 dni.
Pomembnejši dogodki po koncu poslovnega leta
Po končanem poslovnem letu ni prišlo do pomembnejših dogodkov, ki bi bistveno vplivali na
poslovanje društva. Nadaljujemo z delom, ki smo ga končali v lanskem letu, po aktivnostih, ki so
navedene pod pomembne dogodke v lanskem letu, kar bomo izvajali z enako ali še večjo
intenziteto.
Pričakovan razvoj RKS
Najpomembnejša prednostna naloga nacionalnega društva s 56 območnimi združenji Rdečega
križa Slovenije (RKS-OZ) v letu 2015 ostaja poleg vseh javnih pooblastil predvsem uresničevanje
programov pomoči najranljivejšim skupinam prebivalstva.
V letu 2015 bomo v MZL Debeli rtič skušali je ugotoviti, v kakšnem obsegu lahko s sedanjim
stanjem namestitvenih kapacitet nadomestimo izpadle nočitve iz zdraviliškega zdravljenja ter
izpadle vrednosti medicinskih storitev.
Za poslovanje MZL bi bilo tudi nujno glede na ekonomsko situacijo v Sloveniji v sklopu delovanja
RKS povečati vire financiranja za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin.
Prednostna naloga nedvomno ostaja dosledno in odgovorno uresničevanje ter ohranjanje vseh
javnih pooblastil, ki jih je država Slovenija zaupala našemu nacionalnemu društvu: pomoč ob
nesrečah; zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev in s tem nemoteno preskrbo s krvjo;
usposabljanje in izobraževanje iz prve pomoči in opravljanje nalog službe za iskanje pogrešanih
ter obnovo družinskih vezi.
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Prizadevali si bomo za boljše in tvorno sodelovanje med sedežem in območnimi združenji RKS
pri uresničevanju nacionalnih programov (med drugim tudi sklenitve pogodb o medsebojnih
pravicah in obveznostih…), redno izmenjavo informacij, izkušenj in primerov dobrih praks ter
skrbeli za dosledno izvajanje Zakona o Rdečem križu Slovenije. Prizadevali si bomo za boljše
pogoje sodelovanja z lokalno skupnostjo, zagotavljanje materialne baze, učinkovite logistične
pogoje, primerne skladiščne prostore in si, glede na zapletene okoliščine in vsesplošno slabše
materialne pogoje, prizadevali predvsem za ohranjanje nivoja dosedanjega delovanja tako v
metodološkem kot vsebinskem smislu.
Družbena odgovornost
Rdeči križ Slovenije se zaveda pomembnosti družbene odgovornosti tako do zaposlenih,
lokalnih skupnosti in okolja.
Zaposlenim na Rdečem križu Slovenije je bil ves čas omogočen dostop do vseh gradiv in
dokumentacije ter do razgovorov z vodstvom. Skupaj smo reševali težave. Prav tako so imeli
zaposleni dostop do vseh podatkov organizacije. Za ohranjanje dobre klime in še izboljšanja lete, so potekali tedenski kolegiji, kjer se je razpravljalo o težavah tako med zaposlenimi kot tudi
na drugih področjih, predvsem o načrtih dela v tekočem tednu in realizaciji opravljenih nalog.
Zaposlene smo spodbujali k družbeno odgovornemu ravnanju, na vsakem koraku. Zavedamo se
pomembnosti družbene odgovornosti in se zato trudimo prispevati k družbeno odgovornemu
ravnanju.

5. Poročilo o delu glavnega odbora RKS (v nadaljevanju: GO RKS)
1) Število sej
V letu 2014 je bilo 22 sej GO RKS. Od tega:
8 rednih sej GO RKS
14 dopisnih sej GO RKS
Vse seje GO RKS so bile sklepčne.
2) Sprejeti sklepi v letu 2014
Redne seje: 147 sklepov
Dopisne seje: 19 sklepov
SKUPAJ: 166
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3) Realizacija sklepov
138 (od 147) realiziranih sklepov rednih sej GO RKS
19 (od 19) realiziranih sklepov dopisnih sej GO RKS
SKUPAJ: 157 (od 166) realiziranih sklepov GO RKS v letu 2014

4) Obravnava tem na GO RKS v letu 2014
-

skrb za poslovanje MZL Debeli rtič
skrb za družine, otroke in starostnike iz socialno ogroženih skupin
pridobivanje finančnih sredstev za delovanje RKS (Akcije: Peljimo jih na morje, Lepo je
deliti, dobrodelni koncert, Drobtinica)
skrb za založniški program RKS
spremljanje izvajanja sanacijskega programa
OCAC
Obravnava in predlog sprememb in dopolnitev Statuta RKS
Kadrovski postopki za izbiro nove generalne sekretarke
Nadomestne volitve

6. Poročilo o delu RKS
6.1 Javna pooblastila
Krvodajalstvo
Lani smo na krvodajalske akcije po podatkih iz računalniškega programa RKS E-Kaplja na
krvodajalskih akcijah zabeležili 101.148 prijav krvodajalk in krvodajalcev. Statistično beležimo v
letu 2014 za 4,71% manj prijavljenih krvodajalcev kot preteklo leto, kar je bilo glede na potrebe
po krvnih derivatih v državi popolnoma dovolj in ustrezno.

V letu 2014 sta bili v Žireh celo dve terenski krvodajalski akciji odpovedani zaradi naravnih ujm
(žled pozimi ter poplave jeseni). Poleg tega so bile zaradi uravnavanja zalog krvi ponekod po
državi odpovedane ali celo prestavljene manjše krvodajalske akcije različnih interesnih skupin,
kot so prometni policisti, razna športna društva itd. v prihodnje leto 2015.

Skupna statistika prijavljenih krvodajalcev je še vedno visoka glede na leta izvajanja programa
pred tem, kar pomeni, da se krvodajalstvo, ki ga izvajamo v sodelovanju s transfuzijsko službo
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sproti prilagaja glede na dejanske potrebe po krvi, s tem pa tudi naša organiziranost glede na
vsakodnevne informacije o nihanju in stanju zalog v sistemu preskrbe s krvjo.

V zadnjih letih opažamo, da se potrebe po krvi (eritrociti) zaradi vse večje racionalne uporabe
krvi in novih terapevtskih kirurških pristopov nekoliko zmanjšujejo (upadajo za slabe 5 % na
leto), medtem, ko potrebe po preskrbi bolnikov s trombociti naraščajo.
Krvodajalstvo je proces, ki zahteva stalne spremembe in hitre prilagoditve vseh sodelujočih v
sistemu preskrbe s krvjo, zato ocenjujemo, da smo program v celoti uspešno izpeljali kljub
verjetno v nekaterih obdobjih rahlo povečanim potrebam po krvi, ki so nastale iz naslova
prometnih nesreč ter s tem povečanega transplantacijskega in drugega operativnega programa.
Na manjše število krvodajalcev so v letu 2014 nedvomno prispevali tudi izrazito povečane
vremenske ujme zlasti v zimskem času ter v pozni jeseni, ko so večji del države prizadele
poplave.

Rdeči križ Slovenije se za vključevanje v krvodajalstvo iskreno zahvaljuje vsem krvodajalcem,
krvodajalkam, ki darujejo kri za potrebe slovenskih bolnikov. Pohvala in iskrena zahvala gre tudi
v sem prostovoljcem RK, območnim združenjem RK, poslovnim partnerjem RKS, strokovnjakom
in sodelavcem iz transfuzijske dejavnosti za dobro sodelovanje pri realizaciji nacionalnega
programa krvodajalstva. Zahvaljujemo se medijem in vsem, ki podpirajo krvodajalsko tradicijo
ter tvorno prispevajo k uspešni izvedbi nacionalnega programa krvodajalstva.

Nekaj dejstev:


Izvedli smo približno 1.150 krvodajalskih akcij za potrebe zdravstva v Sloveniji od tega je
bilo 350 terenskih krvodajalskih akcij.



Na darovanje krvi smo privabili 101.148 prijavljenih krvodajalcev, kar pomeni, da smo
zbrali 83.675 uspešnih odvzemov krvi ter s tem ohranjali nacionalno samozadostnost s
krvjo in krvnimi pripravki;



Vseh aktivnih krvodajalcev je bilo 62.718;



Pri realizaciji programa je aktivno sodelovalo 2.449 prostovoljcev, ki so opravili več kot
41.996 prostovoljnih delovnih ur;



Izpeljali smo 372 predavanj na temo krvodajalstva in na krvodajalske akcije privabili
9.273 krvodajalcev, ki so se prvič vpisali med krvodajalce;
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Izpeljali smo 257 predavanj na temo pomena transplantacije in darovanja organov in
sprejeli 367 izjav posameznik, ki so se opredelili za darovalca organov po smrti.



Organizirali smo 323 srečanj za krvodajalce, med katerimi je bilo največje že 25.
tradicionalno srečanje krvodajalcev Slovenije v Veržeju. Na srečanjih smo skupno
podelili več kot 6.488 najrazličnejših priznanj Rdečega križa Slovenije

Prva pomoč, zaščita in reševanje
Področje prve pomoči sodi v sklop nalog, h katerim Rdeči križ Slovenije pristopa z največjo
mero odgovornosti. Gre za javno pooblastilo, ki nam ga je država zaupala in ga Rdeči križ
Slovenije izvaja skladno z Zakonom o RKS (Uradni list RS, št. 7/93, 79/10). Glede na pritiske in
nenehne poskuse, da bi posamezne organizacije izvajale to pooblastilo poleg nas, je to za nas še
posebno odgovorna naloga. Zavedamo se, da bomo le s kvaliteto, spoštovanjem doktrinarnih
smernic in enotnosti v okviru nacionalnega društva kos nalogam.
V okviru zakonskih podlag pa ima Rdeči križ Slovenije tudi pomembno mesto 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 v skladu z Merili za organiziranje, usposabljanje
in opremljanje ekip prve pomoči RKS ustanovili, usposobili in opremili prvih 20 ekip prve
pomoči. Skupno je v okviru Rdečega križa Slovenije ustanovljenih, usposobljenih in opremljenih
91 ekip prve pomoči, ki delujejo v okviru območnih združenj RKS.

Sredstva za usposabljanje prostovoljcev, članov ekip in osebno opremo (enotne uniforme RKS)
zagotavljajo Rdeči križ Slovenije in ustanovitelji ekip, to so območna združenja RKS. Sredstva za
skupno opremo pa na osnovi pogodbe o medsebojnem sodelovanju zagotavlja Uprava RS za
zaščito in reševanje.
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Preverjanja usposobljenosti ekip PP
Regijska preverjanja
V letu 2014 so bila izvedena na podlagi razpisa XX. državnega preverjanja usposobljenosti ekip
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v 13 regijah.
Regijska preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči so namenjena obnavljanju teoretičnega
in praktičnega znanja,vzdrževanju usposobljenosti znanja in pripravam za delovanje v različnih
okoliščinah. Člane ekip na ta način vzpodbujamo k kvalitetnejšemu izvajanju prve pomoči,
javnost pa želimo seznaniti in predstaviti vlogo in pomen znanja prve pomoči in poslanstvo ekip
prve pomoči, ki ga imajo v sistemu zaščite in reševanja. V ta namen so tudi regijska preverjanja
umeščena v prostor, kjer je velika pretočnost občanov.
V letu 2014 je na regijskih preverjanjih sodelovalo 125 ekip prve pomoči.
Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
XX. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v Mestni
občini Koper. Otvoritev državnega preverjanja je bila v petek, 26.9.2014, v Mladinskem
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. Preverjanje pa je bilo izvedeno v soboto, 27.9.2014, v
središču mesta Koper. Organizirali so ga Mestna občina Koper, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje in Rdeči križ Slovenije.
Sodelovalo je 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na regijskih preverjanjih
v trinajstih izpostavah URSZR oziroma trinajstih Območnih združenjih Rdečega križa dosegle
prvo mesto. V skladu s Pravili za preverjanje ekipe prve pomoči CZ in RK, ima pravico
sodelovanja na državnem preverjanju tudi najboljša drugo uvrščena ekipa iz regijskih preverjanj.
Skupaj je torej sodelovalo 14 ekip prve pomoči.
Poškodbe so bile na vsakem delovnem mestu prikazane realistično. Za realističen prikaz
poškodb in psihosomatskih stanj je poskrbelo 12 maskerjev RKS, ki so na poškodovancih manekenih izdelali poškodbe in stanja na osnovi pripravljenih situacijah. Od enega do drugega
delovnega mesta je ekipe vodilo 14 spremljevalcev ekip.
Pri pripravi in izvedbi državnega preverjanja, delovnih in prikaznih točk ter učnih delavnic je
sodelovalo 493 oseb/pripadnikov enot, služb, organizacij in društev.
Zmagovalna ekipa je bila ekipa prve pomoči RKS-OZ Grosuplje.
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Tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol
V letu 2014 je RKS v sodelovanju z RKS-OZ pripravil, organiziral in izvedel že 8. državno
preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Vključenih je bilo več kot 100 OŠ ekip PP, ki so se
usposabljale pod vodstvom učiteljev/mentorjev prve pomoči. Njihovo usposobljenost smo
preverjali v okviru lokalnih in 10 regijskih preverjanj ter na zaključnem preverjanju, ki je bilo 10.
maja 2014, v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

Na 5 delovnih točkah je bilo realistično prikazanih 15 poškodovancev. Delo ekip je ocenjevalo
10 licenciranih predavateljev RKS po sistemu, da vsak ocenjuje delo na enemu poškodovancu.
Vsaka delovna točka je imela tudi vodjo, ki nadzoruje in usklajuje delo ocenjevalcev, ekipi
predstavi vsebinske predpostavke na delovni točki, ocenjuje vodenje in usklajenost ekipe,
sprejema prvo in drugo poročilo vodje ekipe (klic 112), skrbi za časovni nadzor celotne oskrbe
na delovni točki, sprejema morebitne pisne pritožbe in jih preda spremljevalcem ekip ter zbere
vse ocenjevalne pole ocenjevalcev, ki so sodelovali na delovni točki.
Zmagovalna ekipa je bila ekipa OŠ Šmarjeta iz RKS- OZ Novo mesto.
Za kvalitetno tehnično pripravo posameznih delovnih točk je poskrbel RKS – Zveza združenj in
sodelavci MZL Debeli rtič.

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.
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
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in je stanje opreme zadovoljivo. V skladu s programom je bilo dokupljene tudi nekaj nove,
manjše opreme, za potrebe stacionarija in nastanitvenih enot.

Usposabljanja
Območna združenja Rdečega križa Maribor, Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto so izvedla
enodnevna usposabljanja za člane stacionarija in nastanitvenih enot po naslednjih programskih
sklopih:


Pregled kadrovske sestave in ažuriranje podatkov za člane nastanitvene enote



Pregled meril in načrta za delovanja nastanitvene enote



Pregled opreme nastanitvene enote



Dogovor o aktivnostih za nadaljnje delo enote

Pripravljenost in ukrepanje
Pregledani 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

Naravne nesreče v 2014
Žled
Rdeči križ Slovenije je konec meseca januarja zaradi posledic snežne ujme z žledom začel izvajati
nacionalno akcijo zbiranja prostovoljnih denarnih prispevkov "Zima 2014".
V okviru akcije »Zima 2014« so operativne naloge izvajali: sedež RKS, 18 RKS-OZ (Ajdovščina,
Cerknica, Domžale, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Logatec, Maribor, Mozirje,
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Nova Gorica, Postojna, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Velenje, Zagorje), 45 KORK in preko 650
zaposlenih ter prostovoljcev RK.
Zagotovljena je bila naslednja materialna pomoč: osnovna materialna pomoč (1.830
prehranskih paketov, 6,3 ton hrane, 106 palet vode, oblačila, obutev…), 120 agregatov, 120
posod z gorivom (20 l), 250 peči na petrolej, 250 posod s petrolejem (20 l), 150 peči na plin, 150
jeklenk s plinom (10 kg), 200 ročnih svetilk, 100 razvlaževalcev zraka in 1.000 dek.
Poleg materialne pomoči je RKS zagotovil tudi finančno pomoč za 59 najbolj ogroženih družin, v
višini 95.050,00 €. Skupno število prejemnikov pomoči je bilo 1.395 oseb.
Rdeči križ Slovenije je vsa zbrana sredstva namensko porabil za zagotavljanje pomoči prizadetim
prebivalcem.

Poplave BiH
Rdeči križ Slovenije je meseca maja zaradi posledic deževja, ki je povzročilo poplave začel
izvajati nacionalno akcijo zbiranja prostovoljnih denarnih prispevkov "Poplave BiH 2014".
Nujne potrebe po materialni pomoči so bile naslednje: spalne vreče, zložljive postelje,
posteljnina, ležalne podloge, dežna oblačila, gumijasti škornji, plenice, ustekleničena voda,
konzervirana hrana, žepne svetilke, deke, zaščitne maske za obraz, zaščitne rokavice in
dezinfekcijska sredstva za roke.
Zagotovljena materialna pomoč nacionalnemu društvu RK BiH s strani RKS in RKS-OZ:
Število pošiljk s kamioni = 218
Število palet na teh kamionih = 2.077
Število škatel na teh kamionih = 13.640
Kilogrami na teh kamionih = 619.084
Poleg materialne pomoči je RKS nakazal RK BiH tudi finančno pomoč za izvajanje programov
pomoči najbolj ogroženim prebivalcem.

Poplave Srbija
Rdeči križ Slovenije je meseca maja zaradi posledic deževja, ki je povzročilo poplave začel
izvajati nacionalno akcijo zbiranja prostovoljnih denarnih prispevkov "Poplave Srbija 2014".
Nujne potrebe po materialni pomoči so bile naslednje: spalne vreče, zložljive postelje,
posteljnina, ležalne podloge, dežna oblačila, gumijasti škornji, plenice, ustekleničena voda,
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konzervirana hrana, žepne svetilke, deke, zaščitne maske za obraz, zaščitne rokavice in
dezinfekcijska sredstva za roke.
Zagotovljena materialna pomoč nacionalnemu društvu RK Srbije s strani RKS in RKS-OZ:
Število pošiljk s kamioni = 41
Število palet na teh kamionih = 427
Število škatel na teh kamionih = 2.342
Kilogrami na teh kamionih = 99.643
Poleg materialne pomoči je RKS nakazal RK Srbije tudi finančno pomoč za izvajanje programov
pomoči najbolj ogroženim prebivalcem.

Poplave Slovenija
Rdeči križ Slovenije je sredi meseca septembra zaradi posledic hudega deževja, ki je prizadelo
določena področja in povzročilo poplave, začel izvajati nacionalno akcijo zbiranja prostovoljnih
denarnih prispevkov "Poplave 2014".
V okviru akcije »Poplave 2014« so operativne naloge izvajali: sedež RKS, 21 RKS-OZ (Radlje ob
Dravi, Krško, Zagorje ob Savi, Trebnje, Ormož, Novo mesto, Piran, Lendava, Murska Sobota,
Tolmin, Idrija, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Sevnica, Laško, Ljubljana, Trbovlje, Grosuplje, Ilirska
Bistrica, Novo mesto in Cerknica), 35 KORK in preko 350 zaposlenih ter prostovoljcev RK
Zagotovljena je bila osnovna materialna pomoč v prehranskih paketih, vodi, oblačilih in obutvi.
Poleg materialne pomoči je RKS zagotovil tudi finančno pomoč za 389 najbolj ogroženih družin.
Rdeči križ Slovenije je vsa zbrana sredstva namensko porabil za zagotavljanje pomoči prizadetim
prebivalcem.

Mednarodni projekt WASH BiH Floods 2014
Zaradi posledice obsežnih poplav, ki so konec maja zajele Hrvaško, Srbijo in Bosno je imel
precejšen del prebivalstva severne Bosne, ki ni bil priključen na javno vodovodno infrastrukturo,
omejen dostop do pitne vode.
IFRC in Avstrijski Rdeči križ sta zato organizirala mednarodno misijo WASH za najbolj prizadeti
del v okrožju Brčko in tja poslala mednarodno ekipo usposobljenih strokovnjakov za
prečiščevanje vode, ki je od julija do oktobra 2014 izvajala naslednje aktivnosti:
 postavljanje laboratorija za fizikalne, kemijske in mikrobiološke analize vode,
 vzorčenje (Domaljevac),
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 delitev tablet za čiščenje vode prizadetim prebivalcem
 čiščenje vodnjakov
 usposabljanje prostovoljcev BiH za osveščanje prebivalcev

V mednarodni ekipi strokovnjakov so sodelovali predstavniki IFRC, RK Avstrije, RK Hrvaške in RK
Slovenije.
RKS je v tem obdobju zagotovil 6 usposobljenih prostovoljcev za delo v laboratoriju in za
promocijske aktivnosti povezane z higienskimi ukrepi. V sodelovanju z RK Hrvaške je bil
pripravljen program usposabljanja za prostovoljce RK BiH in organiziran sistem delitve tablet za
čiščenje vode in za ozaveščanje prebivalstva.
RKS je za čas trajanja misije zagotovil tudi službeno vozilo in zavarovanje za svoje delegate.

Služba RKS za iskanje pogrešanih
Osnovno poslanstvo službe je preprečevanje stisk oseb, ki so ločeni od svojcev zaradi vojne,
oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij. V skladu z navedenim so
bile izvedene aktivnosti povezane z urejanjem zbirk podatkov, izdajanjem potrdil, iskanjem
pogrešanih oseb, prenašanjem družinskih sporočil in sodelovanjem pri obnavljanju družinskih
vezi.
Na osnovi oddane dokumentacije iz RKS-OZ je v enotni zbirki podatkov več kot 106.000 oseb s
statusom begunca.
Urejanje zbirk podatkov o beguncih omogoča spletna aplikacija ePogrešani, ki zagotavlja:
vodenje, dostop 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.
V letu 2014 je bilo na RKS naslovljenih preko 70 prošenj, vlog, zahtevkov in vprašanj fizičnih
oseb, nacionalnih društev RK, MORK, ITS Arolsen, državnih organov oz. služb in drugih ustanov.
Od tega je RKS obravnaval 29 vlog za iskanje pogrešanih oseb, pridobivanje dokumentacije
glede obnavljanja družinskih vezi in 30 zahtevkov za izdajo potrdil.
Izvedene so bile tudi aktivnosti glede reševanja nekaterih še nezaključenih zadev iz preteklosti,
za katere bodo aktivnosti v smeri razreševanja potekale tudi v prihodnje.
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Na nacionalnem nivoju je sodelovanje potekalo z arhivskimi ustanovami (Arhiv RS in
regionalni/pokrajinski oz. mestni arhivi), Inštitutom za novejšo zgodovino ter muzejskimi
ustanovami, Službo za vojna grobišča pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, z
nekaterimi Upravnimi enotami, Ministrstvom za notranje zadeve (OKC, Direktorat za migracije
in integracijo), Ministrstvom za zunanje zadeve (konzularna služba), Slovensko Filantropijo in
seveda z območnimi združenji Rdečega križa.

Na mednarodnem nivoju je v skladu s Strategijo mreže za obnavljanje družinskih vezi 2008–
2018 sodelovanje potekalo tako z Regionalno delegacijo Mednarodnega odbora Rdečega križa v
Beogradu, kakor tudi z Mednarodnim odborom Rdečega križa v Ženevi in posameznimi
nacionalnimi društvi Rdečega križa. Pomemben pripomoček pri tekočem delu so predstavljala
obvestila in strokovna gradiva objavljena na extranetu Mednarodnega odbora Rdečega križa.

Zaradi obravnave vlog povezanih z iskanjem pogrešanih v drugi svetovni vojni je sodelovanje
potekalo tudi z ITS Arolsen (sedež mednarodne službe za iskanje pogrešanih v II SV).

6.2 Splošno humanitarni programi
Socialna dejavnost
Rdeči križ Slovenije je tudi v letu 2014 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 2014 je Rdeči križ Slovenije-Zz, skupaj s 56 območnimi združenji RK ter krajevnimi
organizacijami izvajal številne programe 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 številnih izvedenih
aktivnosti.
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.
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Humanitarna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč manjšega obsega
Za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah oz. izredno težkih družinskih stanjih, kjer je bil
ogrožen eksistenčni obstoj družine ali posameznika, so območna združenja poleg različnih oblik
nudenja materialne pomoči, v izjemnih primerih namenjala socialno ogroženim posameznikom
in družinam tudi enkratne denarne pomoči. V letu 2014 so območna združenja Rdečega križa z
denarnimi sredstvi pomagala 11.426 osebam ter v ta namen razdelila 677.598,00 EUR.
Iz Tedna Rdečega križa je RKS, na osnovi sodelovanja z RKS-OZ, namenil sredstva v višini
50.877,99 EUR za finančne in materialne pomoči socialno ogroženim posameznikom in
družinam

RKS-OZ-ji so sredstva za konkretno pomoč prizadeti družini ali posamezniku zbirala tudi prek
namensko vodenih akcij, ki so bile največkrat medijsko podprte.
Iz namenskih sredstev Sklada solidarnosti, smo na nacionalnem nivoju, na pobudo RKS-OZ za
primere manjših nesreč (požari, poplave, ..) ali izjemno težkih družinskih stanj, namenili
sredstva v skupnem znesku 84.185,55 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.
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Skozi celo leto se je RKS srečeval z izzivi, kako zaradi sprememb na evropskem kot tudi
nacionalnem nivoju zagotoviti hrano, ki jo je v preteklosti, v prvi polovici leta, prejel v okviru t.i.
Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženih v Skupnosti. Prav zaradi
sprememb, ki so se zgodile zaradi prenosa in preoblikovanja programa je namreč prišlo do
zamikov pri oblikovanju in sprejemanju Operativnega programa pomoči za obdobje od leta
2014 do 2020 ter s tem do težav pri nudenju in oskrbovanju socialno ogroženih z osnovnimi
prehranskimi izdelki.

Vse do meseca novembra je RKS, v sodelovanju z RKS-OZ, nastalo pomanjkanje hrane reševal z
nakupi hrane iz namenskih sredstev FIHO, Lepo je deliti, s hrano iz Blagovnih rezerv, z akcijo
zbiranja hrane »Moj trenutek za dobrodelnost«, ki smo jo vodili v sodelovanju s Poslovnih
sistemom Mercator ter Tuš, akcijo zbiranja hrane v Lidlovih prodajalnah ter akcijami, ki so jih
vodila RKS-OZ oz. sredstvi in donacijami, ki so jih dodatno zagotovila RKS-OZ.

Na sam obseg, predvsem pa kvalitetnejšo oskrbo socialno ogroženih pa smo bistveno prispevali
tudi s sodelovanjem v projektu, ki ga je vodilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, pomembno vlogo pa so imeli lokalni pridelovalci sadja in zelenjave. Do sodelovanja je
prišlo na osnovi Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, in
sicer z namenom preprečevanja in obvladovanja krize, ki je nastala kot posledica prepovedi
uvoza kmetijskih proizvodov iz EU v Rusko federacijo. Območna združenja so na osnovi tega
prejela ter razdelila 519,9 ton lokalno pridelanih jabolk, 3 tone hrušk in 10 ton paradižnika.
Nakupi prehranskih paketov in pralnega praška z namenskimi sredstvi:
V letu 2014 je RKS z namenskimi sredstvi FIHO, sredstvi akcije Lepo je deliti in dobrodelnega
koncerta zagotovil in organiziral distribucijo 44.108 enotnih prehranskih paketov (441,1 ton
hrane) in 132 ton pralnega praška, z namenskimi sredstvi Dref pa dodatnih 2.700 paketov.

Hrana iz Blagovnih rezerv:
Zaradi pomanjkanja hrane in zamika pri dobavah hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj
ogroženim, je RKS, skupaj s Slovensko Karitas, dal pobudo na pristojno ministrstvo, da se
zagotovi hrana iz Blagovnih rezerv. RKS je iz tega naslova prejel 600 ton hrane. Hrano je prejel v
logistične centre RKS ter jo iz logističnih centrov distribuiral na 56 RKS-OZ.
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Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim:
V letu 2014 je pristojen za izvedbo programa Sklada za evropsko pomoč postalo Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. RKS je za obdobje enega leta pridobil, na
osnovi javnega razpisa, status partnerske organizacije za izvajanje spremljevalnih ukrepov in
razdeljevanje hrane socialno ogroženim. Prve količine hrane je RKS prejel v logistične centre v
mesecu decembru 2014. Pri razdeljevanju hrane iz omenjenega programa, pa je žal prišlo do
težav, saj je RKS, na zahtevo MDDSZ že konec meseca prenehal razdeljevati testenine, ker
slednje, niso bile v skladu z razpisanimi pogoji. Ker so testenine vsebovale tudi sledi alergenov,
ki pa niso bili zapisani na embalaži (jajčnih beljakovin) je RKS nemudoma in z vso resnostjo, v
sodelovanju z RKS-OZ ter predanimi prostovoljci, pričel z obveščanjem prejemnikov testenin, o
vsebnosti alergenov.
Hrano iz Sklada za evropsko pomoč smo prejeli v tri logistične centre RKS tj. Logistični center
RKS- OZ Maribor, Logistični center RKS-OZ Postojna in Centralni logistični center RKS Ljubljana
Dovjež. RKS je iz omenjenega programa prejel 1.054,7 ton hrane.
Distribucija hrane na 10 območnih združenj RK je bila vodena iz Logističnega centra RKS-OZ
Postojna, 17 območnih združenj iz Logističnega centra OZ RK Maribor in preostalih 29 (vključen
MZL RKS) območnih združenj RK iz Centralnega logističnega centra RKS Ljubljana Dovjež.

Območna združenja Rdečega križa Slovenije so hrano, ki smo jo prejeli okviru Sklada za
evropsko pomoč razdeljevala, v skladu z merili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Zaradi spremenjenih zahtev po vodenju evidenc o prejeti in razdeljeni pomoči, pa je RKS
dogradil računalniški program e-sociala, ki ustreza vsem predpisanim zahtevam MDDSZ.

Pomoč RKS-OZ:
Območna združenja so s pomočjo krajevnih organizacij, različnih donatorjev, namenskih
sredstev ter lastnih sredstev zagotovila in razdelila dodatnih 507,1 ton prehranskih izdelkov,
84,2 ton različnih higienskih pripomočkov ter 497,9 ton pomoči v obliki oblačil in obutve.
Celotno materialno pomoč nacionalnega društva tj. prehranske izdelke, higienske pripomočke,
oblačila, obutev pa je prejelo 154.981 prejemnikov tj. socialno ogroženih oseb.
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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. 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 Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, pa
smo kot kriterij za nivo RKS OZ upoštevali podatke o številu uporabnikov materialne pomoči za
preteklo leto.

Pri razdeljevanju hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, 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. RKS OZ so se pri razdeljevanju materialne pomoči povezovala s KO RK, prostovoljci,
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 in/ali za denarno socialno pomoč ali varstveni
dodatek niso zaprosili, vendar je RKS OZ/KO RK ocenil, da potrebujejo pomoč oziroma jih je na
sedež RKS OZ napotil pristojni CSD, zaposleni, ki dalj časa niso prejemali plač oz. so prejemali
minimalne plače, brezposelne, osebe, 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.

Za vso materialno pomoč, ki so jo prejela ter razdelila RKS OZ socialno ogroženim
posameznikom in družinam, so vodila evidence.

Poleg navedenega je RKS namenil iz sredstev zbranih v Tednu RK, sredstva v višini 76.316,99
EUR, kot pomoč družinam z otroki pri nakupu različnih šolskih potrebščin, območna združenja
Rdečega križa Slovenije pa so za omenjeni program dodatno namenila 73.430,01 EUR. V letu
2014 je tako pomoč v obliki šolskih potrebščin prejelo 5.656 otrok.
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Letovanje socialno ogroženih otrok
Tudi v letu 2014 je Rdeči križ Slovenije nadaljeval z izvajanjem programa letovanja socialno
ogroženih otrok, tako v MZL RKS Debeli rtič kot tudi v MPD Frankopan Punat.
RKS je organiziral v sodelovanju z RKS OZ letovanja v MZL z namenskimi sredstvi FIHO ter
donatorskimi sredstvi podjetja Tuš oz. akcije »Pričarajmo nasmeh«, s pomočjo sredstev zbranih
v vseslovenski humanitarni akciji »Peljimo jih na morje!« pa tako v MZL RKS Debeli rtič, kot tudi
v MPD Frankopan Punat.

V letu 2014 je 27 RKS OZ organiziralo zdravstvene kolonije oz. zdravstvena letovanja s pomočjo
sredstev pridobljenih na javnem razpisu ZZZS.
Območna združenja so tako omogočila zdravstvene kolonije 1.955 bolnim otrokom.
Prav na področju zdravstvenega letovanja pa je v preteklem letu prišlo do velikega zmanjšanja
števila vključenih otrok (v primerjavi z letom 2013 je letovalo 1.000 otrok manj). Razlog za
takšno zmanjšanje pa nikakor ne pomeni, da je v Sloveniji več zdravih otrok, pač pa v merilih oz.
kriterijih, ki jih je zapisal ZZZS, kdo je upravičen do vključitve v program zdravstvenih kolonij.

S sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je RKS, v sodelovanju
z RKS OZ omogočil brezplačno tedensko letovanje 580 socialno ogroženim otrokom v MZL RKS
Debeli rtič.
Socialno ogroženi otroci so letovali v štirih terminih, in sicer v času zimskih, prvomajskih in
jesenskih šolskih počitnic.

S sredstvi akcije »Peljimo jih na morje!« je v MZL RKS Debeli rtič ter v MPD Frankopan Punat
letovalo 279 socialno ogroženih otrok. Otroci so letovali v času zimskih, prvomajskih, poletnih in
jesenskih šolskih počitnic. Z namenskimi sredstvi akcije smo sofinancirali tudi 12 socialno
ogroženim osebam (običajno materam) spremstvo mlajšega otroka, ki je bil vključen v
zdraviliško zdravljenje v MZL RKS Debeli rtič.

Tudi v letu 2014 smo s pomočjo donatorskih sredstev podjetja Tuš popeljali na morje 500
socialno ogroženih otrok. Otroci so letovali v času poletnih šolskih počitnic v MZL RKS Debeli
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rtič. Na osnovi dvanajstletnega sodelovanja je tako s pomočjo donatorskih sredstev oz. akcije
»Pričarajmo nasmeh« že letovalo 6.100 otrok.

Pri pripravi nacionalnih programov letovanja, je RKS na nivoju zveze, pripravil enoten razdelilnik
ter določil termine letovanja otrok iz posameznih RKS OZ. Območna združenja pa so pri
vključevanju otrok v letovanje 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.

Letovanje socialno ogroženih starejših oseb
Program letovanja socialno ogroženih starejših smo v letu 2014 izvedli že trinajsto leto zapored.
S programom smo tistim starostnikom, ki so socialno ogroženi in živijo izolirano, omogočili
tedensko brezplačno zdraviliško letovanje v MZL RKS Debeli rtič ter MPD Frankopan Punat.
Z izvedbo programa smo prispevati k večji socialni vključenosti socialno ogroženih starejših,
prispevali k dvigovanju

kvalitete njihovega življenja, krepili moč uporabnikov programa,

prispevati k medgeneracijskemu povezovanju,… . .

V MZL RKS Debeli rtič so za udeležence poleg osnovne oskrbe tj. nastanitve in prehrane,
pripravili tudi pester animacijski program, številne delavnice in prostočasne aktivnosti,
udeleženci programa so spoznali bližnjo okolico, se kopali v zaprtem ogrevanem bazenu z
morsko vodo, sodelovali pri vodeni telovadbi v vodi in telovadnici, ter se udeležili programov s
področja zdravstvene preventive (organizirana predavanja o zdravem načinu življenja, merjenje
krvnega tlaka, sladkorja, kisika v krvi, učenje nordiske hoje,…).

V okviru akcije »Peljimo jih na morje« smo v letu 2014 omogočili tedensko brezplačno letovanje
175 socialno ogroženim starejšim osebam.
Z namenskimi sredstvi FIHO pa smo omogočili letovanje dodatnemu številu 73 socialno
ogroženih starejših v MZL RKS Debeli rtič.
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Izbor socialno ogroženih starejših, ki so bili vključeni v program letovanja, so opravila RKS OZ, v
sodelovanju s KO RK, prostovoljci ter pristojnimi socialnimi službami, ki delujejo na lokalnem
nivoju.

Ranljive skupine prebivalstva
Programski sklop » Ranljive skupine« je obsežen in obsega številne programe in projekte, ki so
se na eni strani izvajali v večini območnih združenj Rdečega križa, posamezni programi pa le v
določenih RKS OZ (npr. programi dela z Romi, delo z odvisniki/zasvojenimi, delo z brezdomci,
javne kuhinje).

V omenjenem programskem sklopu smo udeleženim v posameznih programih pomagali v
skladu z načeli socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja, izenačevanja možnosti
in spoštovanja njihovih pravic.

Najbolj prepoznavni programi v omenjenem programskem sklopu so: delovanje javnih kuhinj za
brezdomce in socialno ogrožene, delo z brezdomci, delavnice in programi namenjeni Romom
ter delo z odvisnimi/zasvojenimi.

Brezdomci: 24 RKS OZ - jev je nudilo različne oblike materialne pomoči (oblačila, obutev,
konzervirana hrana) 357 brezdomcem, posamezna območna združenj RK, zlasti tista, kjer je
izražena večja potreba po oblikovanju programov za brezdomce oz. se brezdomci v večjem
številu obračajo po pomoč, pa so nadgradila obstoječo obliko dela. Tako so območna združenja
Rdečega križa Domžale, Kočevje, Koper, Ljubljana, Novo Mesto, Trbovlje, Škofja Loka) razvila
programe namenjene brezdomcem bodisi v smislu zagotavljanja toplega obroka, nastanitve ali
»javne kopalnice«.

V letu 2014 je imela Komisija za socialno dejavnost eno sejo, Komisija sklada solidarnosti pa 19
sej.

Romi: 12 RKS-OZ je nudilo pomoč 2.317 osebam romskega porekla. Te oblike pomoči so, poleg
oskrbovanja z oblačili, hrano in higienskimi pripomočki psihosocialna pomoč, organizacija
različnih delavnic (na temo nenasilne komunikacije, prijateljstev, solidarnosti), zdravstvena
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preventiva, vzgoja in promocija zdravja; nudenje informacij; skupno iskanje izhoda iz nastalih
življenjskih situacij; svetovanje in napotitev v ustrezne ustanove; svetovanja v družini, razgovor
o problematiki in zaznanih vzrokih ter identifikacijo možnih rešitev s strani uporabnikov.

Zasvojeni: 11 RKS-OZ je nudilo pomoč 501 zasvojenim osebam. Poleg materialne pomoči,
zasvojenim pomagamo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči, svetovanja, informiranja o
možnostih obravnave in vključitve v različne programe, v treh primerih pa delujejo v OZRK tudi
lokalne akcijske skupine. Zasvojenim s kopico osebnih, osebnostnih, zaposlitvenih, socialnih
problemov/težav nudimo tudi pomoč pri pisanju prošenj in sodelujemo pri ponovni vključitvi v
vsakdanji način in ritem življenja.
Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb 2014
Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb je namenjena krepitvi njihove socialne varnosti
in upoštevanju človeškega dostojanstva ter preprečevanju revščine in socialne izključenosti. V
ta namen v okviru RKS obravnavamo starejše ljudi kot pomemben človeški vir, pomagamo
graditi njihovo pozitivno podobo staranja/ v družbi; se zavzemamo za aktivno staranje;si
prizadevamo za njihovo socialno vključenost; za krepitev solidarnost med mlajšimi in starejšimi
in a njim primerne življenjske in bivalne pogoje.

Postaje RK s svojo dejavnostjo dopolnjujejo javno socialno mrežo za starejše in socialno
ogrožene. Postaje delujejo kot informacijske pisarne, kjer starejši, bolni, invalidni in osamljeni
pridobijo informacije o uveljavljanju socialno varstvenih pravic, različne oblike materialne
pomoči, se vključujejo v različne organizirane programe oz. dejavnosti med katere sodijo tudi
meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola.
V letu 2014 je v okviru 56 RKS-OZ delovalo 547 postaj, različnih dejavnosti v okviru postaj pa se
je udeležilo 62.828 starejših oseb.
V okviru organizacije in izvajanje sosedske pomoči, oziroma pomoči na domu je bilo v letu
2014 deležnih različnih oblik pomoči na domu 26.339 oseb, od tega 1.736 pomoči pri vsakdanjih
opravilih.
Organizirana srečanja starejših, so redna oblika dela območnih združenjih RK oz. krajevnih
organizacijah RK, ki se izvajajo v sedežih RK, krajevnih skupnostih, domov ostarelih, v gostinskih
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lokalih itd. Srečanja predstavljajo obliko generacijskega in medgeneracijskega druženja z
mlajšimi prostovoljci, otroki in drugimi, ki sodelujejo v programu.
V letu 2014 je 56 OZ RK-jev organiziralo 883 srečanj na katerih je sodelovalo 47.927 starejših
oseb.
Obiskovanje starejših je prav tako redna oblika dela območnih združenjih RK oz. krajevnih
organizacijah RK. Ob osebnih praznikih in visokih jubilejih ter ob novem letu jih naše
prostovoljke obiščejo ter obdarijo, ob tem pa še velikokrat pomagajo pri urejanju zadev kot so:
obisk patronažne službe, sprejem v dom starostnikov in socialna pomoč.

V letu 2014 so prostovoljke OZ RK ob različnih priložnostih obiskale 40.916 oseb.
Skupine za samopomoč sestavljajo predvsem ljudje iz tretjega življenjskega obdobja. Vanje je
vključenih 5 do 15 članov. Sestajajo se redno (običajno tedensko) z namenom zadovoljevanja
potrebe po samopomoči.
V letu 2014 je v 28 RKS-OZ delovalo 90 različnih skupin za samopomoč, v katere je vključenih
2.160 uporabnikov.

Varovanje in krepitev zdravja
Čez vse leto 2014 smo izvajali programske aktivnosti na ustaljenih področjih varovanja in
krepitve zdravja kot so:
-

preprečevanje kroničnih nenalezljivih (civilizacijskih) bolezni s prizadevanji za zmanjševanje
delovanja rizičnih faktorjev za njihov nastanek (tobak, alkohol, nezdrava in neuravnotežena
prehrana, prekomerna telesna teža, telesne aktivnosti za zdravje)

-

priložnostne aktivnosti ob vseh pomembnejših z zdravjem povezanih dogodkih kot so:
Svetovni dan brez tobaka, Svetovni dan hrane, Svetovni dan boja proti aidsu, Svetovni dan
gibanja, mesec boja proti zasvojenostim…)

-

ozaveščanje prebivalstva skozi zdravstveno vzgojo ter pripravo, tisk in distribucijo
ustreznega števila preventivnih in zdravstveno-vzgojnih gradiv med ciljno prebivalstvo.

Te aktivnosti je izvajalo 1.193 prostovoljcev, ki so za to porabili 22.334 prostovoljskih ur dela.
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V sodelovanju z Inštitutom Utrip smo ter združenjem Brez izgovora smo v okviru evropskih
sredstev, oziroma javnega razpisa MJU nadaljevali drugo fazo projekta 'Vzpostavitev
preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju preprečevanja zasvojenosti.
Opravili smo vrsto posvetovalnih in priložnostnih aktivnosti v okviru preventivne mreže NVO in
bili soizvajalec 3. Slovenskih preventivnih dni v Bohinjski Bistrici. S konkretno implementacijo
programa Efekt nadaljujemo v letu 2015.

V okviru 444 postaj RK in 2.460 dni je bilo opravljenih 40.439 meritev krvnega tlaka; v okviru
423 postaj in 2.163 dni izvedenih 35.680 meritev krvnega sladkorja in v okviru 383 postaj
opravljenih 30.571 meritev holesterola. Te meritve dopolnjujejo svetovanja o različnih vidikih
varovanja in krepitve zdravja in o zdravem življenjskem slogu, glede na konkretne meritve.

Na področju preprečevanja uporabe tobaka je bilo opravljenih 278 predavanj/delavnic, 21
tekmovanj/kvizov ter 37 različnih drugih aktivnosti/prireditev; pripravljenih 22 prispevkov za
tisk, 22 za radio in 4 za TV ter razdeljenih 7.506 različnih zdravstveno-vzgojnih gradiv.

Na področju preprečevanja zlorabe alkohola je bilo izvedenih 324 predavanj/delavnic, 31
kvizov/tekmovanj, in 25 različnih drugih aktivnosti/ prireditev; pripravljenih 27 prispevkov za
tisk, 27 za radio in 5 za TV ter razdeljenih 7.950 različnih zdravstveno-vzgojnih gradiv.

Na področju preprečevanja zlorabe drog je bilo izvedenih 339 predavanj/delavnic, 27
tekmovanj/kvizov, 43 drugih različnih aktivnosti/prireditev; pripravljenih 33 prispevkov za tisk,
22 za radio in 7 za TV ter razdeljenih 9.397 različnih zdravstveno-vzgojnih gradiv.

Na področju preprečevanja širjenja HIV/aidsa je bilo izvedenih 290 predavanj/delavnic, 27
tekmovanj/kvizov, 533 različnih drugih aktivnosti/prireditev; pripravljenih 25 prispevkov za tisk,
24 za radio in 9 za TV ter razdeljenih 9.075 različnih zdravstveno-vzgojnih gradiv.

Na področju spodbujanja zdrave prehrane je bilo izvedenih 404 predavanj/delavnic, 520
kvizov/tekmovanj, 36 različnih drugih aktivnosti/prireditev; pripravljenih 30 prispevkov za tisk,
26 za radio in 8 za TV ter razdeljenih 6.827 različnih zdravstveno-vzgojnih gradiv.
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Na področju spodbujanja telesnih aktivnosti za zdravje je bilo organiziranih 293
predavanj/delavnic, 23 tekmovanj/kvizov, 43 drugih aktivnosti in prireditev; pripravljenih 20
prispevkov za tisk, 17 za radio in 3 za TV ter razdeljenih 4.798 različnih zdravstveno-vzgojnih
gradiv.

Na področju skrbi za varnost v cestnem prometu je bilo izvedenih 267 predavanj/delavnic,151
tekmovanj/kvizov, 100 različnih drugih aktivnosti: pripravljenih 406 prispevkov za tisk, 127 za
radio in 71 za TV ter razdeljenih 12.364 različnih zdravstveno-vzgojnih gradiv.

Prostovoljci in mladi
Prostovoljci

V letu 2014 je Rdeči križ Slovenije nadaljeval z vključevanjem prostovoljcev tako v procese
vodenja, načrtovanja, zbiranja, analiziranja, kakor seveda tudi v izvajanje neposrednih
dejavnosti v prid najbolj ogroženim v skupnosti. Poslanstvo Gibanja Rdečega križa in Rdečega
polmeseca je namreč 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 izvrševanje našega poslanstva tako zahteva tudi vse večje število človeških virov,
predvsem prostovoljcev. Pri tovrstnem udejstvovanju sledimo našim temeljnim načelom in
uresničujemo načelo prostovoljnost, ki pravi, da je Gibanje prostovoljno in ga kot takega ne
žene želja po dobičku.

Iz poročil območnih združenj je razvidno, da je v uresničevanje poslanstva in izvajanje letnega
programa dela (širjenja znanj o Rdečem križu in mednarodnem humanitarnem pravu, prve
pomoči in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, krvodajalstva, zdravstvene preventive,
zdravstvena vzgoje in promocija zdravja, na področju zbiranja, skladiščenja in delitve materialne
pomoči in skrbi za kakovost življenja starejših, bolnim in drugim pomoči potrebnim ter dela z
mladimi) bilo v lanskem letu vključenih približno številčno nekaj manj prostovoljcev kot leto
poprej; natančneje 13 979 prostovoljcev, od tega 10.401 prostovoljk in 3.578 prostovoljcev. Ti
so skupaj, na letni ravni, skupno opravili 578.300 prostovoljskih ur.
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Tudi v letu 2014 je strokovna služba RKS aktivno sodelovala 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. Prav tako so, strokovna služba RKS,
posamezni prostovoljci in sekretarji OZ RKS, tudi lani uspešno sodelovali s sorodnimi
organizacijami, še posebej s Slovensko filantropijo, ki si prizadeva za vseslovensko promocijo
prostovoljskega dela in za učinkovito implementacijo Zakona o prostovoljstvu ter promocijo
prostovoljstva kot družbene vrednote ter se aktivno udeleževali različnih promocijskoedukativnih dogodkov.
Mladi
Osnovna oblika aktivnosti, znotraj katere se mladi običajno prvič srečajo z Rdečim križem, še
vedno ostajajo krožki RK.

V letu 2014 v Rdečem križu Slovenije beležimo kar 14.584 mladih, ki se v okviru 51 RKS OZ
udeležujejo krožkov na osnovnih in srednjih šolah (351). Krožki RK, ki krepijo humane vrednote
med najmlajšimi, so strokovno vodeni s strani 499 mentorjev. Izredno nas veseli, da je tudi v
letu 2014 poleg krožkov RK kar v 13 OZ RK-jih delovalo tudi 16 klubov mladih, v katerih se
prostovoljsko udejstvujejo pretežno srednješolci.

Zahvaljujoč dobrim in sočutnim ljudem, ki so pripravljeni deliti del svojega blagostanja z tistimi v
stiski in družbeno odgovornim podjetjem, ki nas tudi v teh težkih časih podpirajo s svojimi
donacijami, se je letos v okviru 14. Drobtinice nabralo rekordnih 81.000 EUR. Sredstva so v
celoti namenjena za subvencioniranje toplega obroka osnovnošolskih otrok, ki prihajajo iz
socialno šibkih okolij v krajih, kjer je akcija tudi dejansko potekala.

Rdeči križ Slovenije nadaljuje z delom v okviru mednarodne iniciative 'Youth as Agents of
Behavioural Change' ali t.i. YABC oz. poslovenjeni verziji 'Mladi za boljši svet'. Ker želimo mladi
s svojim humanitarnim delovanjem znotraj organizacije Rdečega križa narediti več, delovati
bolje in seči dlje je tovrstna iniciativa izredno pomembna za pridobivanje veščin prostovoljstva
mladih v Rdečem križu. YABC preko spreminjanja miselnosti, odnosov in vedenja, mlade
prostovoljce opremi s socialnimi veščinami, ki so potrebne za aktivno udejanjanje temeljnih
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načel in vrednot Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Izobraževanje v okviru YABC-a poteka po
metodi vrstnik vrstniku (peer education), pri kateri se skozi izvajanje delavnic pridobiva veščine
učinkovitega poučevanja mladih o različnih temah kot so nenasilje, strpnost in druge. Pomeni
tudi prepletanje teoretičnega znanja s prakso, spodbujanje osebnostne rasti ter utrjevanje
sposobnosti empatije ter medsebojnega sprejemanja. Posebna zahvala gre predsedniku in
predanim članicam komisije GO RKS za mlade, brez katerih pilotni projekt ne bi zaživel in
dosegel takšnih močnih učinkov ter predvsem omogočil priporočila za učinkovitejšo
implementacijo v prihodnje.

'Mladi za boljši svet' so gonilo sprememb v lokalnih okoljih ter najboljši promotorji poslanstva
ter dela Rdečega križa, zato je bilo v letu 2014, ko je bilo izvedeno tudi zaključno srečanje vseh
sodelujočih v pilotni fazi projekta, namenjeno predvsem pripravi vizije in strateškega načrta na
področju pridobivanja in vzdrževanja mladih prostovoljcev. Strokovne službe v sodelovanju s
pristojno službo so preteklo leto intenzivno delale tudi na ustreznem priročniku in pa
metodologiji usposabljanj za 'nove', mlade prostovoljce v starostni skupini od 15 – 30 let.

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 2014 uspešno nadaljevala z usposabljanjem kandidatov
policije in civilnih strokovnjakov za delo v mednarodnih mirovnih operacijah. Izredno nas veseli,
da se pripadniki mirovnih misij obračajo na nas s potrebo po dodatnih informacijah, pojasnilih
ter materialih, kar vsekakor kaže na prepoznavnost in pomembnost naše organizacije v svetu
oziroma na tako imenovanih kriznih področjih.

Jeseni 2014 (27. november) je RKS v sodelovanju s pristojnim ministrstvom za šolstvo in
Zavodom RS za šolstvo organiziral zaključno konferenco vseh ključnih deležnikov pri uvajanju
vsebin mednarodnega humanitarnega prava v šolski prostor preko izobraževalnega programa
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'Raziskovanje humanitarnega prava ali RHP.' 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 ter tudi tako
prispevati k izobraževanju o svetovnem državljanstvu, spoštovanju pravic in razvoju življenjskih
veščin. Prisotni na zaključni konferenci so bili enotnega mnenja, da je potrebno z delom na
projektu nadaljevati, širiti mrežo profesorjev, kakor tudi multiplikatorjev projekta, posodobiti
obstoječi priročnik, ki ga je s pomočjo aktualnih primerov (Sirija) potrebno še dodatno približati
slovenskemu učencu in s skupnimi močmi iskati razpoložljive finančne vire v okviru EU
mehanizmov.
Delovna skupina RHP, imenovana s strani šolskega ministrstva, je nadaljevala svoje delo in
pripravila podroben načrt uvajanja vsebin humanitarnega prava v šolske učne načrte, za
obdobje naslednjega leta.

Strokovna služba RKS je tudi v letu 2014 skrbela za dobre partnerske odnose z vsemi
relevantnimi institucijami, organizacijami in/ali posamezniki, ki se ukvarjajo s področjem
mednarodnega humanitarnega prava in širjenju organizacijske kulture Gibanja, tako doma
(Stalna koordinacijska skupina za MHP pri Ministrstvu za zunanje zadeve) kot v tujini.
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6.3 Mladinsko zdravilišče in letovišče MZL Debeli rtič
Uvod
Leto 2014 so najbolj zaznamovali naslednji dogodki:
a) Maja 2014 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije čez noč nenapovedano ukinil
blage oblike astme kot indikacijo za zdraviliško zdravljenje. Otroci z astmo v MZL
predstavljajo 70% vseh pacientov na zdraviliškem zdravljenju, zato je ta sprememba za
377.183 € zmanjšala prihodke v celem letu. Pogodba z ZZZS je bila le 65% realizirana.
Izpada prihodkov nismo mogli nadomestiti, saj smo za ZZZS dolžni rezervirati kapacitete
v času poletnih počitnic, kjer je dosedaj potekala večina zdraviliškega zdravljenja.
Nočitve so se zmanjšale za 20%, kar znaša 2.896 nočitev manj kot v 2013. Spremenila se
je struktura pacientov, skoraj polovica je bila mlajša od 7 let, vsi pa so zahtevali
individualne fizioterapije.
b) Pri zdravstvenih letovanjih so se zaradi zaostritev napotitev ZZZS nočitve zmanjšale za
20% glede na 2013, to znaša 2.837 nočitev.
c) Zmanjšanje sredstev sklada FIHO za letovanje socialno ogroženih otrok za 15%.
d) Izjemno deževno vreme julija in avgusta, ki je povzročilo izpad prodaje vstopnic za
zunanji bazen ter prodajo hrane in pijače na plaži v skupni vrednosti 35.000 €.
e) Izjemno močno neurje je 23.9.2014 in 15.10.2014 povzročilo veliko škodo in sicer:
-

vdor meteornih voda v MZL objekte Arija, Veverička, Natura in Rakovica,

-

močno je bilo poškodovano parkirišče,

-

uničena je bila cesta med objektom Natura in morjem

-

na naravnem kopališču se je vsul zemeljskih plaz iz klifa

f) Zaradi izgube ZZZS pacientov smo takoj vzpostavili sodelovanje s portalom Booking.com
in iskali individualne goste, ki pa smo jim prodajali nočitve in hrano, zato izpada
vrednosti medicinskih storitev nismo mogli nadoknaditi. Nočitve individualnih gostov so
se povečale za 30%, kar znaša 3.696 nočitev več kot v 2013.
g) Nogometna zveza Slovenije je donacijsko postavila nogometno igrišče z umetno travo v
velikosti 20 x 40 m in s tem omogočila razvoj športnega turizma v segmentu priprav
nogometnih ekip otrok in mladostnikov.
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h) Prodajna služba je intenzivno delala na razvoju programov in pridobivanju gostov v
tržnem segmentu za leto 2016.
i) Donacije – blagovne in za letovanje otrok so se zmanjšale za 19%, povečale pa so se
donacije za investicije, kar je razvidno iz priložene tabele o donacijah in sponzorstvih.

Poslovni izid MZL 2014
Prihodki iz dejavnosti
MZL je dosegel enako število nočitev kot v 2013, to je 76.600. Ker je bila ZZZS pogodba
realizirana le 65%, so se prihodki zmanjšali za 9%, saj izpada medicinskih storitev nismo mogli
nadoknaditi z drugimi socialnimi in tržnimi programi zdravilišča.
Število gostov se je povečalo za 9% napram 2013, doba bivanja se je skrajšala za 9% iz 5 dni na
4,6 dni.
Gibanje prihodkov po vrstah prihodkov napram 2013:
-

zmanjšanje prihodkov FIHO za 15%,

-

zmanjšanje prihodkov ZZZS za 35%,

-

zmanjšanje donacij pravnih in fizičnih oseb za 19%,

-

povečanje prihodkov iz prodaje storitev in blaga za 4%,

-

povečanje prihodkov iz odprave dolgoročnih rezervacij za 3%.

Skupni donosi iz dejavnosti znašajo 3.420.844 € in so 9% manjši kot v 2013.
Odhodki iz dejavnosti
Odhodki iz dejavnosti so znašali 3.782.317 € in so bili 1% višji kot v letu 2013, pri čemer pri
stroški materiala beležimo zmanjšanje za 6%, stroški storitev pa so se povečali za 6%.
Najpomembnejši vzrok za rast stroškov storitev je investicijsko vzdrževanje po poplavah, ki je
bilo financirano s strani zavarovalnice (indeks 189).
Stroški plač so višji za 3%, pri čemer pa so stroški vseh oblik dela (podjemne pogodbe,
študentski servis, delo preko s.p. pogodb, Centerkontura) skupaj narasli za 1%, kar podrobneje
opisujemo s poglavju o kadrih.
Amortizacija je enaka kot v 2013, to je 688.000 €.

47

Rezultat iz dejavnosti
Rezultat iz dejavnosti se je predvsem zaradi upada prihodkov v segmentu zdraviliškega
zdravljenja poslabšal in je negative v v višini 361.474 €.

Finančni prihodki in odhodki
Finančni odhodki za plačilo obresti na najete kredite so se zmanjšali za 5%, skupaj znašajo
87.984 €

Drugi prihodki in odhodki
Drugi prihodki in odhodki se nanašajo na izplačane odškodnine zavarovalnice, prispevek za
stavbno zemljišče ter druge dajatve in posledice tožb iz preteklih let.

Presežek prihodkov / odhodki
Presežek odhodkov je bil oblikovan v višini 175.852 €.
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6.4 Finančni viri za delovanje in pridobivanje sredstev RKS na Mirju

Tabela 2: Finančni viri programov RKS v letu 2014
PROGRAMI - VIRI

Program i ozirom a
drugi prihodki
RKS in RKS-OZ

Vir financiranja

DRŽAVNA RAVEN

Višina
sredstev v
Višina prejetih EUR, ki jih je
sredstev v EUR RKS porabil za
svoje
delovanje

LOKALNA RAVEN

Višina
sredstev v
EUR, ki jih je
RKS porabill za
izvajanje
program ov na
državni ravni

Višina
Višina
sredstev v
sredstev v
EUR, ki jih je
EUR, ki so jih
RKS nakazal
RKS-OZ
RKS-OZ za
pridobila na
izvajanje
lokalni ravni za
program ov na
delovanje in
lokalnem
izvajanje
nivoju in
program ov
naložbe

Višina
sredstev v
EUR, ki jih je
RKS nakazal
RKS-OZ za
njihovo
delovanje

Krvodajalstvo

Ministrstvo za zdravje

542.159

43.589

62.674

0

435.896

0

Prva pom oč
Pripravljenost in
ukrepanje v
prim eru nesreč
Služba za iskanje
pogrešanih

Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za obrambo

407.778

0

232.491

0

175.287

0

71.071

0

15.241

0

55.830

0

8.949

0

8.949

0

0

0

Socialna
dejavnost

Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih
organizacioj

1.154.314

195.055

651.108

73.333

234.818

0

281.377

41.170

240.207

0

0

0

385.414

109.024

22.000

0

254.390

0

236.098

41.676

194.422

0

0

0

218.550

5.000

213.550

0

0

0

172.122

63.059

89.063

0

20.000

0

114.969

35.138

79.831

0

0

0

prostovoljni prispevki
(članarina)
donacije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

626.668

občinski proračun

0

0

0

0

0

2.239.636

0

0

0

0

0

353.234

0

0

0

0

0

1.703.254

0

0

0

0

0

590.779

Založništvo,
tečaji
Drugi prihodki
RKS

Ministrstvo za obrambo

prodaja

prodaja poštnih znamk
(Teden RK)
prodaja poštnih znamk
(Teden solidarnosti)
Donacije
Prihodki od projektov in akcij
Ostali prihodki

Drugi prihodki
RKS-OZ

pristojna ministrstva na
osnovi prijav na javne
razpise
izvajanje tečajev in izpitov
prve pomoči
akcije zbiranja sredstev

SKUPA J

/

3.592.801

533.711

1.809.536

73.333

1.176.221

S K U P A J - VIŠINA PREJETIH SREDSTEV RKS NA DRŽAVNI RAVNI IN VIŠINA SREDSTEV, KI SO JIH PRIDOBILA OZRK
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520.188

6.033.759

9.626.560

6.4.2. Mednarodni projekt
»Rehabilitacija otrok iz Ukrajine v Sloveniji«
V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, je v času od 24.julija
do 2. avgusta 2014, potekal projekt "Psihosocialno terapevtsko letovanje ukrajinskih otrok", v
katera je bilo iz Ukrajine vključenih 45 otrok in 5 mentorjev.
Osnovni namen projekta je omogočiti ukrajinskim otrokom, ki imajo zdravstvene težave zaradi
posledic jederske nesreče v Černobilu, primerno rehabilitacijo in na ta način prispevati k
izboljšanju njihovega zdravja. Posebnost – dodana vrednost so bili programi individualne
psihoterapije in program skupinske psihoterapije, ki sem jih je s pomočjo treh psihosocialnih
terapevtov iz Zavoda za razvoj družine pod okriljem dr. Erzar Katarine in soc. del. Gabrijela
Kukovec Pribac izvajala skozi počitnikovanje otrok.
Sočasno so bili izvedeni programi; Začaran gozdiček, Axle igrišče, Čutno pot ki jih ob podpori
pedagoške službe v zdravilišču eno leto redno izvajamo in so se pokazali kot primerni tudi za
tovrstne projekte. Poudarek je bil na strokovnem vodenju in še pomembneje na opazovanju
socialne dinamike in blažitev stisk, ki so nastale po travmatični izkušnji v otrocih.
Republika Slovenija - Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije že
od leta 2005 omogoča rehabilitacijo otrokom iz Ukrajine, ki imajo zdravstvene težave zaradi
posledic jedrske nesreče v Černobilu. Na ta način Slovenija prispeva k izboljšanju njihovega
zdravja. Ciljna skupina so predvsem otroci z boleznimi dihal, kožnimi obolenji ter poškodbami
gibal.
Za izvedbo projekta "Rehabilitacija otrok iz Ukrajine in Belorusije" je Ministrstvo za zunanje
zadeve, na osnovi uspešne prijave Rdečega križa Slovenije na javni razpis, zagotovilo
financiranje v skupnem znesku 24.341,00 €.
6.4.3 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
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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 2014 nadaljevalo brez večji akcij zbiranja sredstev.
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 2014
nadaljevalo brez večjih akcij zbiranja sredstev.

6.5 Podpora za izvajanje programov
Založniška dejavnost
Založniška dejavnost Rdečega križa Slovenije je v letu 2014 potekala po utečenih smernicah, v
podporo posameznim programom RKS, s poudarkom na programih prve pomoči, krvodajalstvu
in širjenju znanj o organizacijski kulturi.
Založniško dejavnost smo izvajali skladno z usmeritvami Strategije Rdečega križa Slovenije,
Strategije 2020 in Programa založbe RKS za leto 2014.

V okviru založniške dejavnosti smo v letu 2014:
-

izdajali publikacije in gradiva v okviru posameznih programov,

-

izdajali publikacije in gradiva za izvajanje raznih aktivnosti,

-

izdajali promocijske tiskovine in artikle,

-

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.
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Predvideni program ponatisov smo realizirali in ga, glede na potrebe in povpraševanje, sproti in
dodatno dopolnjevali.

Pri pripravi gradiv in izdaji edicij iz založniškega programa RKS smo, tako kot v preteklih letih,
sodelovali s strokovnjaki iz različnih področij in oblikovalskimi agencijami.

V letu 2014 smo v založbi RKS izdali in založili nove publikacije:
-

doplačilna znamka in vozovnica, plakati in letaki Tedna RKS,

-

komplete za mentorje krožkov ob Tednu RKS,

-

doplačilna znamka in vozovnica, plakati in letaki Tedna solidarnosti,

-

gradiva za XX. državno preverjanje ekip PP CZ in RKS.

Za promocijske aktivnosti sedeža in Območnih združenj RKS, promocijo založniške dejavnosti in
predstavitev drugih programov smo namenili in brezplačno razdelili skoraj 10.000 zloženk in
brošur, 10 priročnikov, 120 plakatov, 1.539 zastavic, nalepk in artiklov z znakom RKS ter 2.338
kos drobnih promocijskih artiklov.

Ob tradicionalnem Tednu RKS 2014 od 8. do 15. maja smo izdali 2.800.000 doplačilnih poštnih
znamk in 25.000 doplačilnih vozovnic, 9.800 letakov, 2.200 plakatov ter za Območna združenja
pripravili 367 kompletov za mentorje krožkov mladih članov.

V Tednu solidarnosti RKS 2014 od 1. do 7. novembra je bilo natisnjenih 1.700.000 doplačilnih
poštnih znamk in 25.000 doplačilnih vozovnic oz. nalepk, 9.800 letakov in 2.200 plakatov.

Z založniškimi edicijami in publikacijami smo se predstavili tudi na različnih dogodkih:
-

XX. Državno preverjanje ekip prve pomoči CZ in RKS v Kopru,

-

VIV. Državno preverjanje OŠ ekip PP na Debelem rtiču,

-

Otroški bazar na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,

-

Likovni natečaj na OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas,

-

Drobtinica 2014,

-

Mirovniški festival 2014.
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Publikacije Rdečega križa Slovenije so bile v prodaji v Založbi RKS, spletnih straneh RKS ter v
Območnih združenjih RKS. Na voljo so tudi na Fakulteti za zdravstvo v Ljubljani.

Založniške edicije so bile v preteklem na voljo tudi v nekaterih večjih knjigarnah, npr. Cankarjevi
založbi v Ljubljani, Mladinski knjigi v vseh poslovalnicah, DZS v vseh poslovalnicah, Lektoriranje
iz Ljubljane, Pomurski založbi iz Murske sobote, Založbi Modrijan, Antiki v Celju ter v nekaterih
manjših knjigarnah in papirnicah.

Tudi nekatera Območna združenja RKS (Ajdovščina, Cerknica, Gornja Radgona, Laško, Litija,
Ljutomer, Maribor, Metlika, Ormož, Piran, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenska
Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje) navajajo lastno založniško dejavnost, ki se nanaša predvsem
na publikacije in tiskovine, kot so vabila, letaki, brošure, bilteni, informatorji in zloženke o
specifični dejavnosti v RKS - OZ, najpogosteje pa navajajo izdajo koledarjev. Skupna naklada
edicij oz. gradiva znaša 52.726 izvodov (Tabela 17: Založniška in informativna dejavnost).

Informativno promocijska dejavnost
Z informativno promocijsko dejavnostjo v letu 2014 smo interno in širšo javnost seznanjali z
uresničevanjem programskih nalog in ciljev ter aktivnostmi v okviru dejavnosti Rdečega križa
Slovenije.

Ključna sporočila strateškim javnostim smo posredovali na novinarskih konferencah s sporočili
za javnost, obveščanjem javnosti o uresničevanju rednih programskih ciljev in obeleževanjem
posebnih dogodkov.

Poleg spletne strani www.rks.si se je okrepil tudi vpliv Facebook profila Rdeči križ
Slovenije/Slovenian Red Cross.

V letu 2014 spletnih objav nismo sistematično spremljali, vendar dejstvo, da je od 4187 objav v
tiskanih in elektronskih medijih pripravilo kar 947 različnih avtorjev, med prioritetne naloge na
tem področju v letu 2015 postavlja identifikacijo novinarjev, ki spremljajo delo RKS in utrjevanje
odnosov z njimi.
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2911 ali skoraj 70 odstotkov medijskih objav je bilo v tisku, televizije so pripravile 372
prispevkov, kar je manj kot devet odstotkov, preostalih nekaj več kot 21 odstotkov (904) objav
so pripravile radijske postaje.

Informativno promocijska dejavnost poteka v sodelovanju z uredniškimi hišami televizij,
radijskih postaj, revij in časopisov. Pri organizaciji in izvedbi pomembnejših dogodkov je
vzpostavljeno tradicionalno sodelovanje z nacionalno televizijo (tradicionalni humanitarni
koncert v veliki dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, organizacija vseslovenskega srečanja
krvodajalcev v Veržeju, organizacija proslave ob 60. obletnici krvodajalstva v Zagorju, …).

Veliko aktivnost na področju informativno promocijske dejavnosti lahko ugotovimo na lokalnem
nivoju, kjer sodelovanje z lokalnimi uredniškimi hišami poteka zelo dobro, na kar kaže veliko
število objav in brezplačnih oglasov.
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.
V okviru obveščanja Krajevnih organizacij RKS in prostovoljcev je 8 Območnih združenj RKS
(Kranj, Laško, Maribor, Metlika, Novo mesto, Piran, Slovenska Bistrica, Škofja Loka) izdajalo
svoja interna gasila oz. jih tiskalo v okviru občinskih glasil (glej tabelo 17) v skupni nakladi
35.505 izvodov.
Na nivoju sedeža RKS smo v preteklem letu notranjo in zunanjo javnost obveščali preko objav
na spletih straneh, intraneta in Facebook spletne strani.

Posebno pozornost v okviru informativno promocijske dejavnosti RKS smo v letu 2014
posvečali:
-

Zboru članov Rdečega križa Slovenije,

-

VIII. državnemu tekmovanju OŠ ekip PP,

-

XX. državnemu tekmovanju ekip prve pomoči CZ in RKS,

-

aktivnostim ob svetovnemu dnevu hrane »Drobtinica«,

-

vseslovenski akciji zbiranja finančnih prispevkov »Lepo je deliti«,
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-

vseslovenski akciji zbiranja finančnih prispevkov za brezplačno letovanje otrok in
starostnikov iz socialno ogroženih okolij »Peljimo jih na morje«,

-

dobrodelnemu koncertu v veliki dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani,

-

vseslovenskemu srečanju krvodajalcev v Veržeju,

-

letovanju otrok iz socialno ogroženih družin,

-

zdraviliškemu oddihu starostnikov,

-

razdeljevanju materialne pomoči,

-

skupščinam, prireditvam in raznim dogodkom v RKS - OZ.

Preko elektronske pošte smo bili v stalnem stiku z informativnim oddelkom Regionalne
delegacije MFRK iz Budimpešte in Mednarodnega odbora RK iz Budimpešte in tako skrbeli za
pretok informacij.

V območnih združenjih so ob različnih priložnostih sodelovali oz. pripravili skupno 105 razstav.

V letu 2014 so naravne nesreče, v Sloveniji žled, v soseščini pa poplave, zahtevale posebne
komunikacijske aktivnosti, ob tem pa smo strateško pomembne javnosti seznanjali tudi z
aktivnostmi:
-

Začetek vseslovenske akcije "Lepo je deliti"

-

Teden Rdečega križa Slovenije 2014 – 70. obletnici ustanovnega zbora RKS in s tem
ponovne vzpostavitve RKS

-

VIII. državno tekmovanje osnovnošolskih ekip PP,

-

Svetovni dan krvodajalstva in Dan slovenskih krvodajalcev,

-

Vseslovenska akcija letovanja otrok in starostnikov iz socialno ogroženih okolij »Peljimo
jih na morje« (tako na MZL kot na Mirju),

-

Letovanje otrok iz socialno ogroženih okolij »Pričarajmo nasmeh« (Tuš)

-

XX. Državno preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK,

-

Letovanje ukrajinskih in beloruskih otrok v MZL RKS,

-

Zbiranju pomoči za poplavljene v Srbiji, BiH in na Hrvaškem.
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2014
1. SPLOŠNO
V tem poročilu so izkazani:
-

računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj (v nadaljnjem
besedilu: Rdeči križ Slovenije ali RKS) za poslovno leto 2014,

-

računovodske usmeritve in načini ter metode pripoznavanja ter vrednotenja
posameznih postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev,

-

razkritja

ter

razčlenitve

posameznih

računovodskih

postavk

ter

pojasnila

k

računovodskim izkazom za leto 2014,
-

planirani računovodski izkazi za leto 2015.

Vsi vrednostni podatki v tem poročilu, izkazih in razkritjih so izkazani v evrih.
Do vključno leta 2011 se je knjigovodsko spremljanje poslovanja Rdečega križa Slovenije
odvijalo na dveh dislociranih enotah: v Ljubljani na Mirju ter v Mladinskem zdravilišču in
letovišču Debeli rtič. Poslovni dogodki so se računalniško evidentirali v dveh ločenih
podatkovnih bazah, za vsako enoto posebej. S pričetkom poslovnega leta 2014 so se
poslovni dogodki glavne knjige in saldakontov evidentirali v skupni podatkovni bazi,
medtem

ko

evidence

osnovnih

sredstev,

materialnega

poslovanja,

zaračunavanja

opravljenih storitev, obračuna plač in drugih osebnih prejemkov ter blagajniške evidence
izvaja vsaka enota posebej. Iz navedenih analitičnih evidenc se podatki prenašajo v skupno
podatkovno bazo glavne knjige praviloma avtomatsko. V glavni knjigi so vzpostavljena
stroškovna mesta; na ta način je zagotovljeno spremljanje poslovanja obeh poslovnih enot
posebej.
V letu 2013 je prišlo do zamenjave informacijskega sistema za spremljanje komercialnega
poslovanja v enoti Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič. Namesto večih
nepovezanih, neučinkovitih ter nekonsistentnih programov je bil uveden informacijski
sistem Fidelity, katerega nosilec avtorskih pravic je delniška družba MAIS Informacijski
sistemi. O zamenjavi informacijskega sistema je bila z navedeno družbo ob koncu leta 2012
sklenjena pogodba.
Za poslovno leto 2014 je letne računovodske izkaze Rdečega križa Slovenije, razkritja,
razčlenitve ter pojasnila posameznih računovodskih postavk izdelala računovodska družba
FIRA d.o.o. iz Grosupljega (računovodski servis). Družba FIRA za RKS-ZZ izvaja naslednja
računovodska opravila:
- Koordiniranje, nadziranje in usklajevanje računovodskih aktivnosti v enotah Mirje in
MZL Debeli rtič ter med posameznimi analitičnimi knjigovodstvi,
- Dajanje navodil glede izvajanja knjigovodstva,
-

Izdelava medletnih računovodskih izkazov,

-

Sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih,

-

Priprava predlogov ukrepov ter poročil iz finančnega, računovodskega ter davčnega
področja za odločanje na vodstvu in organih upravljanja RKS-ZZ,
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-

Sodelovanje pri izdelavi programov in planov RKS-ZZ, izdelava finančnega plana,

-

Obveščanje o spremembah računovodskih, finančnih in davčnih predpisov,

O izvajanju zgoraj navedenih storitev je bila dne 13.03.2012 z družbo FIRA sklenjena
pogodba o računovodstvu, dne 06.11.2012 pa je bil sklenjen aneks k pogodbi.
Računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije so z namenom javne objave dne 31.03.2015
bili elektronsko posredovani AJPES-u. Davčni upravi Republike Slovenije je bil poslan
obračun davka od dohodkov pravnih oseb za poslovno leto 2014.
Računovodske izkaze za poslovno leto 2014 je revidirala revizijska družba

AUDIT & Co.,

d.o.o. iz Murske sobote. O revidiranju računovodskih izkazov je z navedeno družbo bila dne
21.11.2014

sklenjena

pogodba.

Pogodbena

vrednost

storitev

za

izvedbo

revizije

računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 znaša 6.500,00 evrov (brez DDV) in se v celoti
nanaša na revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014.
Revizija računovodskih izkazov je potekala v dveh fazah:
-

V mesecu novembru 2014 je bila v obeh poslovnih enotah opravljena prva faza
revidiranja, ko je obsegala snemanje in preizkušanje notranjih kontrol,

-

V prvi polovici marca 2015 je bila opravljena zaključna faza revidiranja s pregledom
poslovne dokumentacije ter knjigovodskih listih, poslovnih knjig ter nerevidiranih
računovodskih izkazov.

Nerevidirane računovodske izkaze Rdečega križa Slovenije je dne 30.03.2015 potrdil Glavni
odbor Rdečega križa Slovenije. Potrjeni računovodski izkazi so bili z namenom javne objave
predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence.
Računovodsko poročilo bo v sklopu letnega poročila na svoji aprilski seji obravnaval
nadzorni odbor. Na svoji majski seji pa bo letno poročilo obravnaval in predvidoma odobril
glavni odbor Rdečega križa Slovenije – zveze združenj.
Letno poročilo bo na svojem junijskem zasedanju obravnaval in sprejemal zbor članov
Rdečega križa Slovenije – zveze združenj.

Izjava o odgovornosti poslovodstva
Poslovodstvo društva Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj potrjuje računovodske izkaze za
poslovno leto, končano na dan 31. decembra 2014, uporabljene računovodske usmeritve in
pojasnila k računovodskim izkazom.
Poslovodstvo je odgovorna za pripravo letnega poročila, tako da letno poročilo predstavlja
resnično in pošteno sliko premoženja društva in izidov njenega poslovanja.
Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejem ustreznih
ukrepov za zavarovanje premoženja in preprečevanje ter odkrivanje prevar in drugih
nepravilnosti in nezakonitosti.
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI za leto 2014

Temeljni računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije za poslovno leto 2014 so naslednji:
-

bilanca stanja,

-

izkaz poslovnega izida,

-

izkaz denarnih tokov.

Bilanca stanja Rdečega križa Slovenije je na dan 31.12.2014 naslednja:

Ozn.

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
II.
III.
IV.
V.
C.

A.
I.
II.
B.
C.
I.
II.
Č.
II.
III.
IV.
D.

Stanje na dan Stanje na dan
31.12.2014
31.12.2013

Postavka

SREDSTVA

30.572.010

32.647.355

DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmet.sredstva in dolgoroč.aktiv.časov.razmejit.
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
KRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZABILANČNA SREDSTVA

28.106.764
113.033
23.892.201
4.091.361
1.126
9.043
2.462.557
143.152
0
513.632
1.805.773
2.689
5.269.338

28.601.297
159.185
24.340.074
4.091.870
1.125
9.043
4.033.843
232.599
68.750
2.601.805
1.130.689
12.215
5.179.978

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

30.572.010

32.647.355

SKLAD
Društveni sklad
Presežek iz prevrednotenja
DOLGOROČ.REZERVACIJE IN PASIV.RAZMEJITVE
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročni dolgovi do članov
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZABILANČNE OBVEZNOSTI

19.881.532
17.852.723
2.028.809
6.156.592
2.204.271
2.204.271
0
2.056.062
222.804
1.833.258
0
273.553
5.269.338

20.173.784
18.144.975
2.028.809
5.852.320
2.427.075
2.427.075
0
1.868.588
222.804
1.645.784
0
2.325.588
5.179.978

Izkaz poslovnega izida obeh dislociranih enot ter zbirni izkaz poslovnega izida Rdečega križa
Slovenije je za leto 2014 v primerjavi s predhodnim letom ter planom naslednji:
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J A N - D E C / 2014
Ozn.

Mirje
+01.
a.
b.
č.
f.
g.
+04.

PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
Dotacije in Fundacije FIHO v Republiki Sloveniji
Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev
Ostali prihodki od dejavnosti
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE

=05. DONOSI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ
-06.
a.
-07.
-08.
-09.
-10.
a.
b.
-11.

STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA BLAGA
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM
ODPISI VREDNOSTI
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki
DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI

=12. ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ
=13. IZID IZ DEJAVNOSTI (EBIT)
+13.
-14.
+15.
-16.
-17.

19.
20.

J A N - D E C / 2013

Postavka

FINANČNI PRIHODKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI PRIHODKI
DRUGI ODHODKI
DAVEK OD DOHODKOV

PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV

SKUPAJ

MZL

Mirje

2.794.877
685.300
930.366
218.550
708.467
252.194
342
2.795.219
114.794
114.794
2.116.639
407.396
0
156.849
77.724
79.125
11.214

3.420.845
151.693
662.830
153.994
2.139.373
312.955
0
3.420.845
894.492
894.492
939.508
1.256.440
0
688.827
676.348
12.479
3.052

6.215.722
836.993
1.593.196
372.544
2.847.840
565.149
342

2.806.892
-11.673
11.713
331
23.082
15.364
0

SKUPAJ

MZL
3.751.131
178.788
1.017.077
190.234
2.062.111
302.921
0
3.751.131
955.695
955.695
883.121
1.215.801
0
686.502
673.214
13.288
3.110

6.408.916
877.798
1.947.042
357.294
2.698.788
527.994
0

6.216.064
1.009.286
1.009.286
3.056.147
1.663.836
0
845.676
754.072
91.604
14.266

2.657.785
699.010
929.965
167.060
636.677
225.073
0
2.657.785
133.927
133.927
1.985.306
372.249
2.600
144.978
130.217
14.761
12.264

3.782.319

6.589.211

2.651.324

3.744.229

6.395.553

-361.474
87.983
1.617.241
1.308.686
34.950

-373.147
11.713
88.314
1.640.323
1.324.050
34.950

6.461
17.382
8
8.725
9.625
0

6.902
0
92.762
42.734
142.439
0

13.363
17.382
92.770
51.459
152.064
0

7.427

0

0

22.935

0

0

0

-175.852

-168.425

0

-185.565

-162.630
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6.408.916
1.089.622
1.089.622
2.868.427
1.588.050
2.600
831.480
803.431
28.049
15.374

Izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra je naslednji (v EUR):

Zš. Postavka
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
2.

JAN-DEC/2014

JAN-DEC/2013

-168.425

-162.630

Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih
naložb

-469

3. Sprememba presežka iz prevrednotenja zemljišč
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS

-18.631.601
-168.425

-18.794.700

Sprememba (zmanjšanje) presežka iz prevrednotenja zemljišč v letu 2013 v znesku 18.631.601
evrov izvira iz prevrednotenja zemljišč v lasti Rdečega križa Slovenije, ki je bilo izvedeno v
preteklem letu. V skladu s Pravilnikom o računovodstvu RKS-ZZ se ocenitev tržne vrednosti
zemljišč izvaja vsaka tri leta; v poslovnem letu vrednotenje zemljišč ni bilo izvedeno.

61

Izkaz denarnih tokov za leto 2014 pa je naslednji:

Ozn.
A.
a)
1.
2.
3.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
c)
1.
2.
5.
6.
7.

JAN-DEC
2014

Postavka
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
Postavke izkaza poslovnega izida
Skupni prihodki
Skupni odhodki
Davek iz dobička in drugi davki, nezajeti v poslovnih odhodkih
Prilagoditve postavk izkaza poslovnega izida
Amortizacija (+)
Prevrednotovalni poslovni prihodki (-)
Prevrednotovalni poslovni odhodki (+)
Finančni prihodki brez finanč.prihod.iz poslovnih terjatev (-)
Finančni odhodki brez finanč.odhod.iz poslovnih obveznosti (+)
Spremem. čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časov.razmejit. in rezervacije

č)

Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri poslovanju

B.
a)

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od prejetih obresti in deležev v dobičku od naložbenja
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

1.
5.
b)
1.
2.
c)

Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri naložbenju

C.
a)
b)

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju
Izdatki pri financiranju
1. Izdatki za plačane obresti, ki se nanašajo na financiranje
2. Izdatki za vračila in druge obremenitve društvenega sklada
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
c)
Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri financiranju

JAN-DEC
2013

-168.425
7.868.100
-8.001.575
-34.950
527.596
754.072
-392.086
91.604
-11.704
85.710
940.900
2.082.425
11.106
15.572
187.474
-1.355.677
1.300.071

-162.630
6.477.757
-6.640.387
0
522.870
803.431
-383.487
28.049
-17.382
92.259
123.741
45.332
-10.972
25.557
147.085
-83.261
483.981

80.454
11.704
68.750
273.100
1.188
271.912
-192.646

412.589
17.382
395.207
265.875
9.734
256.141
146.714

0
432.341
85.710
123.827
222.804
-432.341

0
315.063
92.259
0
222.804
-315.063

675.084

315.632

Č.

DENARNI IZID V OBDOBJU (Ač + Bc + Cc)

X.)

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

1.805.773

1.130.689

Y.)

ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

1.130.689

815.057
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3. RAČUNOVODSKE USMERITVE IN METODE
3.1. Splošno

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu s Slovenskim računovodskim
standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ki ga je
izdal Slovenski inštitut za revizijo. Za vsa področja, ki jih SRS 33 ne obravnava, vrednoti
in obravnava RKS svoja sredstva ter obveznosti do virov sredstev v skladu s splošnimi
slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS).
Pri

računovodskih

usmeritvah

in

razkritjih

RKS

upošteva

temeljni

računovodski

predpostavki:
-

upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov,

-

časovno neomejenost delovanja.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. S tem so podana 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 računovodskih izkazih predhodnega leta. Posamezna sredstva in obveznosti
do virov so vrednotena posamično.
Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Računovodski izkazi so
sestavljeni v evrih. Terjatve in obveznosti, ki so nominirane v tujih valutah, so na dan
bilanciranja preračunane v evre z uporabo referenčnega tečaja Evropske centralne banke.
Rdeči križ Slovenije je zavezan k reviziji računovodskih izkazov in v skladu s točko 6
standarda 33. Računovodske izkaze za poslovno leto 2014 je revidirala revizijska družba
AUDIT & Co., Družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Murske Sobote. Poročilo revizijske
družbe je sestavni del računovodskega poročila.

3.2. Obvladovanje tveganj
a) Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo poštena vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi
spremembe deviznih tečajev.
RKS praktično ne posluje z tujimi valutami. Promet poslovanja v tuji valuti je
nepomemben, valutno tveganje je minimalno in s tem ne vpliva na uspešnost poslovanja.
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Terminskih pogodb za potrebe zavarovanja tečajnih razlik RKS ni sklepal. Preračun tujih
valut v evro se izvaja po tečaju Evropske centralne banke.

b) 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 se je v letih 2010 in 2011 zadolžil pri banki z najemom dveh dolgoročnih bančnih
kreditov v skupni višini 3 milijone evrov. Po obeh pogodbah se obrestna mera spreminja
glede na spremembo Euribora, ki ga določa Evropska centralna banka. V poslovnem letu je
bil Euribor nizek. Na letnem nivoju se je enomesečni Euribor večji del leta gibal pod 0,5 %,
šestmesečni pa pod 1,0 %. Glede na nizek nivo Euribora so bili tudi stroški obresti za
navedena bančna kredita relativno nizke. Z morebitnim povečanjem Euribora v naslednjih
obdobjih obstaja tveganje za povečanje skupne obrestne mere ter s tem za povečanje
stroškov obresti.
RKS prosta likvidna sredstva veže za obdobje do dveh mesecev oziroma na odpoklic.
Glede na krajšo ročnost vezanih sredstev je tveganje za zmanjšanje premoženja oziroma
obresti iz naslova vezave minimalno. Dolgoročnih pogodb o vezavi prostih denarnih
sredstev RKS ne sklepa.

c) Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje nastanka finančne izgube, če stranka ali pogodbenica,
vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. RKS ne
posoja svojih denarnih sredstev tretjim osebam, tako da ne izkazuje pomembnejših
terjatev iz naslova danih posojil. S tem je tudi kreditno tveganje minimalno.

č) Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje nezmožnosti plačila zapadlih denarnih obveznosti ob
njihovi dospelosti.
Likvidnostno tveganje je zaradi tožb podizvajalcev družbe Vegrad, ki so sodelovali pri
izgradnji hotela Arija na Debelem rtiču v letih 2009 in 2010, visoko.

RKS-ZZ je družbi

Vegrad poravnal vse terjatve iz naslova opravljenih del, ki so jih za Vegrad opravili njegovi
podizvajalci. Vegrad pa teh podizvajalcev ni poplačal. S stečajem Vegrada so se
podizvajalci s svojimi zahtevki za plačilo obrnili na RKS-ZZ. V zvezi s tem poteka več
pravdnih postopkov.
Zaradi visokega likvidnostnega tveganja so bili v poslovnem letu sprejeti naslednji ukrepi:
- pri zakonodajalcu je bila vložena pobuda za obvezno tolmačenje predpisa, ki
omogoča zahtevke podizvajalcev neposredno od investitorja, kljub temu, da je
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investitor svoje obveznosti do glavnega izvajalca v celoti poravnal na predpisan
način,
- skupaj z odvetniškimi družbami so se okrepile aktivnosti za ugodno rešitev preostalih
pravdnih postopkov v korist RKS-ZZ,
- pri družbi, ki se ukvarja z insolvenčnimi postopki, je bila naročena študija glede
likvidnostnega tveganja ter načrta ukrepov za odpravo tega tveganja zaradi
zahtevkov podizvajalcev,
- z banko potekajo razgovori za pridobitev finančnih virov v primeru, da bi prišlo do
neugodne rešitve sporov v preostalih pravdnih postopkih ter izvršb podizvajalcev.
V letih 2013 in 2014 je RKS-ZZ pred pristojnimi sodišči dobila štiri pravde, ki so jih pred
sodiščem pričeli podizvajalci; te štiri zadeve so že pravnomočne. Neugodno pa se je zoper
RKS-ZZ na drugi stopnji končal en pravdni postopek; na podlagi tega je RKS-ZZ plačal
podizvajalcu znesek 74.746 evrov. Pred sodišči pa poteka še osem pravdnih postopkov
Vegradovih podizvajalcev.

3.3. Spremembe računovodskih usmeritev
Glavni odbor RKS-ZZ je dne 05.02.2014 sprejel spremembe in dopolnitve pravilnika o
računovodstvu Rdečega križa Slovenije – zveze združenj. Najpomembnejše spremembe in
dopolnitve pravilnika so v primerjavi s predhodnim naslednje:
-

Opredeljeno

je

sestavljanje,

kontroliranje

in

odobravanje

posameznih

vrst

knjigovodskih listin (knjigovodske »dokumentacije«, kroženje listin, roki ter
odgovornost zadolženih oseb,
-

Opredeljena je vsebina posameznih vrst poslovnih knjig (knjigovodskih in davčnih
evidenc) ter načinu knjiženja v poslovne knjige,

-

Naveden je postopek popisa sredstev in obveznosti (faza priprave, izvedbe in
primerjanja), poročilo o popisu, likvidacija popisnih razlik,

-

Določbe glede izdelave posameznih letnih in medletnih računovodskih izkazov in
poročil so usklajene s spremenjeno zakonodajo in predpisi, predvsem Slovenskimi
računovodskimi standardi,

-

Opredeljeno je (pre)vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev ter naložbenih
nepremičnin,

-

Določeno je vrednotenje posameznih vrst terjatev, oslabitev spornih in dvomljivih

-

Določeno

terjatev ter odpis neizterljivih terjatev,
je

vrednotenje

posameznih

vrst

zalog,

oslabitev

nekurantnih

in

prevrednotenih zalog ter odpis neprodajljivih in neuporabnih zalog,
-

Posamezne vrste prihodkov in odhodkov so usklajene terminologiji finančno

-

Glede na spremenjene predpise predvsem s področja davčne zakonodaje so na

računovodskih predpisov,
novo določeni roki hranjenja (arhiviranja) posameznih knjigovodskih listin in
poslovnih knjig,
-

Opredeljeni so nosilci izvajanja računovodskih nalog; poleg oseb v delovnem
razmerju v RKS lahko posamezne računovodske naloge opravljajo tudi druge osebe
na podlagi podjemne ali izvajalske pogodbe.
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Na seji dne 27.06.2014 je glavni odbor sprejel spremembe in dopolnitve pravilnika v delu,
ki se nanaša na izdelavo in sprejem poročila o izvedenem popisu ter na likvidacijo popisnih
razlik.
Na seji dne 03.03.2015 pa je glavni odbor sprejel še spremembe in dopolnitve pravilnika o
računovodstvu, in sicer v zvezi z:
-

postopkom pri aktiviranju osnovnih sredstev,

-

evidentiranjem sprememb nahajališč pomembnejših osnovnih sredstev,

-

natančnejšo opredelitvijo stvari drobnega inventarja,

-

načinom vrednotenja nabavne vrednosti doniranih osnovnih sredstev,

-

oslabitvijo vrednosti nekurantnih zalog ter izločitvijo zalog, ki so predmet odpisa.

Z zgoraj navedenimi spremembami in dopolnitvami pravilnika o računovodstvu, na podlagi
katerih je potekalo vodenje knjigovodskih evidenc, način vrednotenja posameznih sredstev
in virov ter izdelava računovodskih izkazov za poslovno leto 2014, se ni bistveno posegalo
v doslej veljavne računovodske usmeritve. Izjema je samo vrednotenje zalog; s
spremenjenim pravilnikom je določena obveznost oslabitve nekurantnih zalog ter odpis
neprodajljivih in neuporabnih zalog materiala in trgovskega blaga.
V primerjavi s prejšnjimi leti je RKS-ZZ pri usposobljenem izvajalcu naročila aktuarski
izračun za oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. V
breme začetnega stanja društvenega sklada so bile na dan 01.01.2014 oblikovane
dolgoročne rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade. V poslovnem letu so se
dolgoročne rezervacije uskladile z dejansko porabo, aktuarskimi dobički oz. izgubami ter
pripisom rezervacij glede na aktuarski izračun.

3.4. Metode vrednotenja sredstev in obveznosti do virov sredstev
a) Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če:
a)

je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in

b)

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. 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

sredstev.

Neopredmetena sredstva, ki jih društvo izdela samo, se vrednotijo po nastalih stroških,
ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo.
RKS po začetnem pripoznanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev le-ta vrednoti po
modelu nabavne vrednosti.
RKS samostojno določa amortizacijske stopnje, pri obračunu amortizacije pa

uporablja

metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično. V
letu 2014 se amortizacijske stopnje v primerjavi s prejšnjim letom niso spremenile.
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Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se zmanjšuje posredno z obračunano letno
amortizacijo. Amortizacijske stopnje se izračunajo na podlagi ocenjene dobe koristnosti
Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje RKS 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.

b) Opredmetena osnovna sredstva
se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za
nevračljive dajatve, ki jih je potrebno 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.
Nabavna

vrednost

opredmetenega

osnovnega

sredstva

se

zmanjšuje

posredno

z

amortizacijo, obračunano na podlagi amortizacijskih stopenj, ki se določijo vnaprej glede
na ocenjeno dobo koristnosti. Metoda obračuna amortizacije je metoda enakomernega
časovnega amortiziranja. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan
naslednjega meseca potem, ko je dano v uporabo.
V primeru, da knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva presega njegovo
tržno vrednost, se vrednost osnovnega sredstva oslabi; znesek prevrednotenja zaradi
oslabitve se izkazuje med prevrednotovalnimi poslovnimi 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 eno leto,

-

dolgoletne nasade ter,

-

usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva,

-

druga opredmetena osnovna sredstva.

RKS vrednoti opredmetena osnovna sredstva po začetnem pripoznanju po modelu
nabavne vrednosti.
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c) Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih
sredstev
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih
sredstev

se zmanjšuje posredno z obračunano amortizacijo, ki povečuje popravke

vrednosti teh sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva ter neopredmetena dolgoročna sredstva se pričnejo
amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko so dana v uporabo. Uporabljena
metoda amortiziranja odseva vzorec pojavljanja gospodarskih koristi posameznih sredstev.
Amortizacija osnovnih in neopredmetenih sredstev se obračunava posamično in časovno
enakomerno v času ocenjene dobe uporabe posameznega sredstva. RKS najmanj na koncu
vsakega poslovnega leta preverja preostalo dobo koristnosti osnovnih in neopredmetenih
sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na preostalo dobo preračuna za sedanja in
prihodnja obdobja, če so pričakovanja bistveno drugačna od prejšnjih ocen.
V poslovnem obdobju 2014 se amortizacijske stopnje v primerjavi z letom 2013, niso
spremenile prav tako tudi ne metode amortiziranja.
V nadaljevanju so prikazane pomembnejše uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2014
in amortizacijske stopnje za leto 2013:
Vrsta sredstev

2014

Programska in računalniška oprema

30,00 %

30,00 %

Neopredmetena sredstva

10,00 %

10,00 %

1,30 do 1,95 %

1,30 do 1,95 %

1,95 %

1.95 %

18,75 %

18,75 %

10,00 do 18,75 %

10,00 do 18,75 %

15,00 %

15,00 %

15,50 do 20,00 %

15,50 do 20,00 %

20,00 %

20,00 %

Zgradbe iz betona
Zgradbe iz lesa
Specialna oprema in orodje
Pisarniško in ostalo pohištvo
Telefonske naprave
Osebni avtomobili in tovorna vozila
Drobni inventar v uporabi

2013

RKS uporablja pri obračunu amortizacije stopnje največ do višine davčno priznanih
amortizacijskih stopenj v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb.

č) 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 zemljišča, ki jih društvo ne uporablja za
opravljanje osnovne dejavnosti. Pri tem prihodnja uporaba zemljišč še ni določena.
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d) Dolgoročno razmejeni 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
glede na znesek plačila. Za znesek, ki se prenese v stroške poslovnega obdobja, se
vnaprej plačani stroški zmanjšajo neposredno, stroški razvijanja pa se zmanjšujejo
posredno z letnimi popravki, ugotovljenimi na podlagi vnaprej določenih amortizacijskih
stopenj.

e) Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe so vlaganja v obliki danih dolgoročnih posojil ter pridobljenih
dolgoročnih vrednostnih papirjev in lastniških deležev (kapitala), ki bodo zapadle v plačilo
čez več kot 12 mesecev od dneva bilanciranja.
Dolgoročne finančne naložbe v posojila se vrednotijo z zneski, ki jih RKS na podlagi
verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Naložbe v kapital ter vrednostne
papirje se vrednotijo po nakupni ceni.
V primeru, da je tržna vrednost vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi vrednostnih
papirjev, nižja od knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost naložbe posredno
zmanjša in za razliko do tržne vrednosti

oblikuje popravek vrednosti v breme finančnih

odhodkov. V primeru, da je tržna vrednost finančne naložbe večja od njene knjigovodske
vrednosti, se prevrednotenja naložbe zaradi okrepitve ne izvede.

f) Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve so tiste, ki zapadejo v plačilo čez več kot 12 mesecev od
dneva bilanciranja. Vrednotijo se z zneski, ki se na podlagi verodostojnih knjigovodskih
listin terjajo od dolžnikov.
Dvomljive in sporne terjatve se prevrednotijo zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva,
da ne bodo poravnane v celoti ali delno. Terjatve se zmanjšajo s popravkom vrednosti, ki
se oblikuje v breme prevrednotovalnih odhodkov. V primeru neizterljivosti terjatev zaradi
različnih razlogov, se terjatve dokončno odpišejo.

Prevrednotenja dolgoročnih poslovnih

terjatev se zaradi okrepitve ne opravlja.

g) Kratkoročne poslovne terjatve in 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.
V tej postavki se izkazujejo tudi tisti zneski dolgoročnih poslovnih terjatev in

finančnih

naložb, ki zapadejo v plačilo v obračunskem obdobju ali so že zapadli ali so namenjene
prodaji. Med kratkoročne finančne naložbe se uvrščajo tudi vrednostni papirji in menice,
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prejeti za poplačilo terjatev iz poslovanja. Kratkoročne terjatve in finančne naložbe, razen
naložb v kapital in vrednostne papirje, se vrednotijo z zneski, ki jih

na podlagi

verodostojnih knjigovodskih listin terjamo od dolžnikov.
Terjatve in naložbe se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin. Naložbe v kapital in vrednostne papirje, se ob začetnem pripoznanju
vrednotijo po nakupni ceni. V kolikor vrednostni papirji kotirajo na borzi se njihova
vrednost v primeru padca cen popravi na tržno vrednost po posredni metodi preko
popravkov vrednosti. Prevrednotovanja kratkoročnih terjatev in finančnih naložb zaradi
okrepitve se ne opravlja.
V primeru neizterljivosti zaradi različnih razlogov se kratkoročne poslovne terjatve in
finančne naložbe dokončno odpišejo.

h) Zaloge
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju
ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive
nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Zaloge materiala ter poraba materiala se
vrednotita po metodi ponderiranih povprečnih cen.
Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov v založništvu se vrednotijo po
proizvajalnih stroških.
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotijo, če knjigovodska vrednost presega njihovo tržno
vrednost.
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.

i) 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. 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 na računu.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi nominalni vrednosti. Denar v
tuji valuti, se preračuna v domačo valuto (evre) po menjalnem tečaju na dan prejema
oziroma na dan bilanciranja; pri tem se uporabi tečaj Evropske centralne banke.
Kot denarna sredstva v blagajni se izkazuje le gotovina. Druge vrednotnice se obravnavajo
kot kratkoročno odloženi stroški (časovne razmejitve).
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j) Aktivne časovne razmejitve
Predstavljajo zneske obveznosti ali plačil, ki kot stroški oziroma odhodki še ne vplivajo na
poslovni izid tekočega obdobja oziroma še ne povečujejo vrednosti sredstev, poleg tega pa
še zneske prihodkov, ki še niso zaračunani, a so že vključeni v poslovni izid obračunskega
obdobja.

k) Dolgovi
Glede na ročnost se dolgovi delijo na dolgoročne in kratkoročne. Glede na vsebino so
dolgovi lahko poslovni ali finančni.
Dolgovi se ob začetnem pripoznanju vrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanku, ki dokazujejo prejem sredstev ali opravljeno delo oziroma storitev, ki bremeni
stroške oziroma odhodke ter ob njihovem nastanku še niso bili plačani.
Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti in zmanjšujejo za odplačane zneske
in morebitne drugačne poravnave. Knjigovodska vrednost dolgoročnih dolgov je enaka
njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne
dolgove.
Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani
za delna plačila ter povečana ali zmanjšana skladno s sporazumom z upniki.
Dolgoročne

finančne

obveznosti

so

krediti,

pridobljeni

pri

bankah

ali

pri

drugih

posojilodajalcih, pa tudi dolgovi iz finančnega najema (leasinga) opredmetenih osnovnih
sredstev, katerih rok vračila je daljši od 12-ih mesecev.
Kratkoročne finančne obveznosti

so krediti, pridobljeni pri bankah ali pri drugih

posojilodajalcih, katerih rok vračila je krajši od dvanajstih mesecev, pa tudi tisti del
dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.

l) Dolgoročne rezervacije
Dolgoročne rezervacije se oblikujejo 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.
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m) Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in
kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški sestavljajo stroške, ki so
pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na tekoče obračunsko obdobje.
Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo za že zaračunane a še ne opravljene storitve in
dobave. Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do priznanja
prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.

n) 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.

3.5. Pripoznavanje prihodkov in odhodkov
a) 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
RKS.
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, do takrat pa se časovno razmejijo bodisi
dolgoročno bodisi kratkoročno.

b) 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
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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.

c) Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke kot npr. odškodnine zavarovalnic,
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.

č) Stroški porabljenega 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 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.
Na konte stroškov materiala in prodanega trgovskega blaga se 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, ki se
ugotovi s popisom.
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.

d) 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 v
skladu s pogodbo. 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.
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e) Stroški dela
So stroški plač, nadomestila plač, ki bremenijo društvo, vrednosti daril in nagrad
zaposlencem, prejemki ali povračila, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega
razmerja, ter dajatve, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo.
Med stroške dela spada tudi oblikovanje dolgoročnih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi
ter jubilejne nagrade. 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.

f) Dotacije drugim pravnim osebam
So zneski sredstev, ki jih društvo prenese drugim pravnim osebam skladno z nameni, za
katere so ustanovljena.

g) Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki izvirajo iz:
- oslabitve, odpisa ali prodaje neopredmetenih dolgoročnih oz. opredmetenih osnovnih
sredstev po ceni, ki je nižja od njihove knjigovodske – neodpisane vrednosti,
- oslabitve ali odpisa kratkoročnih sredstev, predvsem terjatev iz poslovanja ter zalog,
razen finančnih naložb.

h) Amortizacija
Je znesek popravkov vrednosti, ki je v obračunskem obdobju nastal z amortiziranjem
neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja v
uporabi. Več o računovodskih usmeritvah glede obračuna amortizacije je navedeno v točki
3.4.c.

i) Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki iz financiranja (obresti) ter odhodki iz naložbenja. 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.

j) Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne in izredne postavke, kot so razne takse, vodno
povračilo, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča in tudi druge neobičajne postavke.
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4. RAZČLENITVE IN POJASNILA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
4.1. BILANCA STANJA
4.1.1.

Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR

113.033 EUR

RKS pod neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazuje premoženjske pravice iz naslova
pridobitve in uporabe računalniških programov. Pomembnejših nabav računalniških
programov v poslovnem letu ni bilo, ravno tako ne odtujitev programov.
Pod dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami pa je izkazana vnaprej plačana
uporabnina

informacijskega

sistema

Fidelity,

ki

je

bil

pridobljen

za

komercialno

spremljanje poslovanja v enoti MZL Debeli rtič. Vnaprejšnje plačilo je bilo dano ob sklenitvi
pogodbe za pridobitev informacijskega sistema, in sicer za obdobje sedmih let. Sorazmerni
del aktivnih časovnih razmejitev se mesečno prenaša v stroške poslovanja.
RKS enota MZL je pridobila informacijski sistem Fidelity na podlagi pogodbe, sklenjene z
delniško družbo MAIS Informacijski sistemi, d.d. S sklenitvijo pogodbe je MZL pridobil
pravico uporabe programske opreme, ne pa tudi lastninske pravice. Zato pridobljena
programska oprema ni izkazana pod neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. RKS za
uporabo programa plačuje najemnino ter vzdrževalnino, kar bremeni tekoče stroške
poslovanja.
Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter dolgoročnih aktivnih časovnih
razmejitev je bilo v poslovnem letu naslednje (v evrih)

Z.
Opis
št.

A

NABAVNA VREDNOST
1. Stanje 01.01.2014
2. Pridobitve
3. Odtujitve
5. Stanje 31.12.2014

B
1.
2.
3.
4.

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2014
Amortizacija
Odtujitve
Druga zmanjšanja

Premoženj. Dolgoročne
pravice
aktivne
(računal.
časovne
programi) razmejitve

SKUPAJ

358.483
1.188
-80.939

10.658

369.141
1.188
-80.939

278.732

10.658

289.390

208.433
42.547
-77.668

1.523

1.522

209.956
42.547
-77.668
1.522

5. Stanje 31.12.2014
NEODPIS. VRED. 01.01.2014
C

173.312

3.045

176.357

150.050

9.135

159.185

NEODPIS. VRED. 31.12.2014

105.420

7.613

113.033

Č
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V poslovnem letu ni prišlo do pomembnejših nabav neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
Iz uporabe so bili izločeni in odpisani računalniški programi
Prišlo pa je do izločitve iz uporabe ter do odpisa programov, s katerimi je enota MZL do
leta 2013 evidentirala komercialno poslovanje (Opera, Micros, Hipokrat). Neodpisana
vrednost izločene programske opreme je znašala 3.271 evrov in bremeni prevrednotovalne
odhodke.
Neopredmetena dolgoročna sredstva so bremen prosta – niso zastavljena kot jamstvo za
poplačilo morebitnih dolgov. Neopredmetena dolgoročna sredstva niso bila pridobljena s
finančnim najemom.

4.1.2.

Opredmetena osnovna sredstva

23.892.201 EUR

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev po glavnih skupinah je na dan
31.12.2014 v primerjavi s predhodnim letom naslednja:
v EUR
Vrsta osnovnih sredstev

31.12.2014

31.12.2013

Zemljišča

11.150.180

11.150.180

Poslovne stavbe in drugi objekti

10.444.554

10.472.607

2.272.487

2.662.101

4.238

23.229

20.742

31.957

23.892.201

24.340.074

Oprema in nadomestni deli
Sredstva drobnega inventarja
Druga opredmetena osnovna sredstva
Skupaj

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev je bilo naslednje (v evrih):

Z.
Vrsta osnovnih sredstev
št.

A

Zgradbe

Oprema in
nadomest.
deli

Drobni
inventar

Druga
opredm.
osnovna
sredst.

11.150.180 13.503.674

6.495.883

792.449

122.019 32.064.205

Zemljišča

NABAVNA VREDNOST
1. Stanje 01.01.2014
2. Pridobitve

222.839

29.124

19.949

271.912

-55.964

-39.750

-95.714

11.150.180 13.726.513

6.469.043

772.648

122.019 32.240.403

3.031.067

3.833.782

769.220

90.062

7.724.131

250.892

416.781

32.188

11.215

711.076

-54.007

-32.998

3.281.959

4.196.556

768.410

11.150.180 10.472.607

2.662.101

23.229

31.957 24.340.074

11.150.180 10.444.554

2.272.487

4.238

20.742 23.892.201

3. Odtujitve
5. Stanje 31.12.2014
B

SKUPAJ

POPRAVEK VREDNOSTI
1. Stanje 01.01.2014
2. Amortizacija
3. Odtujitve

5. Stanje 31.12.2014
NEODPIS. VRED.
C
01.01.2014
NEODPIS. VRED.
Č
31.12.2014
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-87.005
101.277

8.348.202

V poslovnem letu je znašala pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 271.912 evrov.
Pridobitve gradbenih objektov pomenijo investicijska dela na obstoječih zgradbah, na
podlagi katerih se povečuje koristnost objektov ali podaljšuje njihova življenjska doba. Vse
pridobitve so bile financirane z lastnimi finančnimi sredstvi; pridobitev osnovnih sredstev z
najemom kredita ali s finančnim najemom (leasingom) v poslovnem letu ni bilo.
Na nekaterih nepremičninah (zemljiščih) je vpisana zastavna pravica (več o tem glej točki
4.1.3. in 4.1.12.), s katero je zavarovano vračilo najetih dolgoročnih bančnih kreditov, s
katerimi se je financirala izgradnja Hotela Arija v letih 2010 in 2011. Znesek vpisanih
hipotek znaša 3.000.000 evrov.
a) Zemljišča
Zemljišča na Mirju (k.o. Krakovsko predmestje), na katerih stoji poslovni objekt Rdečega
križa Slovenije, so vrednotena po modelu nabavne vrednosti, zemljišča v poslovni enoti
Debeli rtič, pa so vrednotena po modelu poštene vrednosti. V letu 2014 cenitev tržne
vrednosti zemljišč, vrednotenih po pošteni vrednosti, ni bila izvedena, saj se vrednotenje
poštene vrednosti zemljišč v skladu s Pravilnikom o računovodstvu RKS-ZZ izvaja vsaka tri
leta. Nazadnje je

bila ocenitev izvedena po stanju na dan 31.12.2013. Ocenitev tržne

vrednosti zemljišč sta izvedla ocenjevalca vrednosti zemljišč, in sicer:
-

Sodni cenilec za gradbeništvo g. Milan Neffat, univ.dipl.inž.grad. in

-

Samo Zupančič, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

V poslovnem letu ni bilo novih nabav oz. pridobitev ter prodaje oz. odtujitev zemljišč.
b) Gradbeni objekti
V poslovnem letu je vrednost pridobljenih gradbenih objektov znašala 222.839 EUR.
Pridobitve se nanašajo na izgradnjo ploščadi za vstop invalidov v morje ter na investicijska
dela na obstoječih zgradbah (objekta »Rakovica« in »Natura«), na podlagi katerih se
povečuje koristnost objektov ali podaljšuje njihova življenjska doba.
Izločitev gradbenih objektov iz uporabe v poslovnem letu ni bilo. Obračunana amortizacija
je znašala 250.892 EUR; v največji meri se amortizacija nanaša na gradbene objekte
Mladinskega zdravilišča in letovišča.
Metoda obračunavanja amortizacije ter amortizacijske stopnje so razvidne v točki 3.4.c
tega poročila.
c) Oprema in sredstva drobnega inventarja
V letu 2014 so bila pridobljena osnovna sredstva ter sredstva drobnega inventarja v
skupni vrednosti 49.073 EUR. Po posameznih vrstah so nabave znašale:
-

oprema

29.124 EUR

-

drobni inventar

19.949 EUR
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Vse postavke opreme in sredstev drobnega inventarja so bile pridobljene z nabavami;
pridobitev s finančnim najemom (leasingom) ter najemom kredita v poslovnem letu ni bilo.
Vse postavke osnovnih sredstev so bremen proste; nobena od postavk opreme ni
zastavljena kot jamstvo za plačilo dolgov RKS-ja.
Obračunana opreme in sredstev drobnega inventarja amortizacija je znašala 460.184 EUR,
od tega:
-

amortizacija opreme

-

amortizacija drobnega inventarja

416.781 EUR
32.188 EUR

-

amortizacija drugih osnovnih sredstev

11.215 EUR

Metoda obračunavanja amortizacije ter amortizacijske stopnje so razvidne v točki 3.4.c
tega poročila.
Na podlagi spremembe pravilnika o računovodstvu (več o tem v točki 3.3.) so bila iz
osnovnih sredstev izločena sredstva drobnega inventarja z nabavno vrednostjo manj kot
100 evrov. Nabavna vrednost izločenih osnovnih sredstev je znašala 36.651 evrov,
neodpisana vrednost pa 6.441 evrov. Neodpisana vrednost bremeni prevrednotovalne
odhodke poslovnega leta.
Na podlagi sklepa popisnih komisij so bila izločena in odpisana oprema in sredstva
drobnega inventarja, katerih nabavna vrednost je znašala 58.958 EUR, neodpisana
vrednost pa 2.251 evrov.

Neodpisana vrednost izločenih osnovnih sredstev bremeni

prevrednotovalne odhodke poslovnega leta.

4.1.3.

Naložbene nepremičnine

4.091.361 EUR

Naložbene nepremičnine sestavljajo zemljišča ter gradbeni objekti, ki jih RKS ne uporablja
za opravljanje svoje osnovne humanitarne dejavnosti.
V poslovnem letu ni bilo pridobitev dodatnih naložbenih nepremičnin. Ravno tako ni bilo
prodaje oz. drugih odtujitev naložbenih nepremičnin.
Vrednost naložbenih nepremičnin znaša 4.091.361 evrov, od tega:
-

zemljišč 4.068.781 evrov,

-

gradbenih objektov 22.580 evrov.

V letu 2014 cenitev tržne vrednosti naložbenih nepremičnin, vrednotenih po pošteni
vrednosti, ni bila izvedena, saj se vrednotenje poštene vrednosti v skladu s Pravilnikom o
računovodstvu RKS-ZZ izvaja vsaka tri leta. Nazadnje je bila ocenitev izvedena po stanju
na dan 31.12.2013. Ocenitev tržne vrednosti zemljišč sta izvedla ocenjevalca vrednosti
zemljišč, in sicer:
-

Sodni cenilec za gradbeništvo g. Milan Neffat, univ.dipl.inž.grad. in

-

Samo Zupančič, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
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Rdeči križ Slovenije je lastnik petih stanovanj; tri stanovanja so dana v upravljanje
podjetju Dom Koper d.o.o., dve stanovanju pa Rdeči križ oddaja v najem zaposlenim in
bivšim zaposlenim delavcem.
V poslovnem letu so prihodki od najemnin od stanovanj znašali skupaj 15.754 evrov. V
navedenem znesku so vključeni tudi stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.
Na naložbenih nepremičninah v skupni vrednosti 3.295.603 EUR so za zavarovanje vračila
najetih bančnih kreditov v skupnem znesku 3.000.000 EUR vpisane zastavne pravice. S
hipoteko so obremenjena zemljišča v Valdoltri ter zemljišče »Ankaranski razgledi«
(katastrska občina Oltra).

4.1.4.

Dolgoročne finančne naložbe in poslovne
terjatve

10.169 EUR

Na dan 31.12.2014 znaša vrednost dolgoročnih finančnih naložb 1.126 EUR; dolgoročne
finančne naložbe se nanašajo na naložbeno zlato v lasti Rdečega križa Slovenije.
V poslovnih knjigah izkazujemo še dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo delnice, in
sicer:
-

5.000 delnic družbe Mostovna d.d., Ljubljana,

-

10 delnic družbe Zvon dva holding, Maribor.

Nad obema navedenima družbama teče stečajni postopek, zaradi tega sta naložbi
oslabljeni po metodi 100 % popravka vrednosti.
Dolgoročne poslovne terjatve v znesku 9.043 EUR izvirajo iz danih stanovanjskih kreditov
(bivšim) zaposlenim v RKS.
Dolgoročne poslovne terjatve niso zavarovane, izpostavljenost tveganju je minimalna in so
podrobno opredeljena v točki 3.2.

4.1.5.

Zaloge

143.152 EUR

Vrednost zalog po posameznih vrstah je naslednja:
Zš.

Vrsta zalog

31.12.2014

31.12.2013

1.

Material na zalogi

31.662

31.180

2.

Blago v skladišču

111.490

201.419

143.152

232.599

SKUPAJ

Zaloge materiala se prvenstveno nanašajo na material v MZL Debeli rtič (hrana in pijača,
zdravila, kurilno olje, plin). Zaloge blaga na skladišču se nanašajo na založniško dejavnost
RKS.
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Knjigovodsko stanje zalog materiala ter blaga je na dan 31.12.2014 usklajeno s popisnim
stanjem, ki so ga ugotovile popisne komisije. Popisna komisija je pri popisu zaloge blaga v
enoti Mirje ugotovila nekurantne zaloge založniškega blaga v skupni vrednosti 88.636 EUR.
V prejšnjih poslovnih letih so bile nekurantne zaloge že oslabljene (začetno stanje
popravka vrednosti nekurantnih zalog je znašalo 14.761 evrov), tako da so bile v tekočem
letu v breme prevrednotovalnih odhodkov nekurantne zaloge dodatno oslabljene za znesek
73.875 evrov. V letu 2015 bodo neprodajljive zaloge po nabavni vrednosti 6.932 evrov
izločene iz knjigovodskih (blagovnih) evidenc.
Pri popisu materiala v enoti MZL je bil ugotovljen popisni primanjkljaj v nabavni vrednosti
934 evrov; primanjkljaj bremeni druge odhodke poslovanja. Presežki materiala in blaga ob
popisu niso bili ugotovljeni.
Knjigovodska vrednost posameznih artiklov v nobenem primeru ne presega čiste iztržljive
vrednosti zalog. Pri materialu gre prvenstveno za prehrambene artikle ter pijačo.
Odgovorna oseba stalno preverja pretečenost zalog ter artikle s pretečenim rokom trajanja
izloči iz skladišča (odpis). Glede na to, da se zaloge prehrambenih artiklov relativno hitro
obračajo, niso podvržene padanju tržne vrednosti.
Vse zaloge so bremen proste oziroma niso zastavljene ali drugače obremenjene za
poplačilo dolgov Rdečega križa Slovenije.

4.1.6.

Kratkoročne finančne naložbe

0 EUR

Na dan 31.12.2014 ne izkazujemo kratkoročnih finančnih naložb.

4.1.7.

Kratkoročne poslovne terjatve

513.632 EUR

Sestava kratkoročnih poslovnih terjatev je naslednja:
Stanje na dan 31.12.2014
Zš. Vrsta terjatev

Stanje na
dan
31.12.13

Znesek
terjatve

Popravek
vrednosti

Neodpis.
vrednost

1. Terjatve do kupcev

318.617

13.844

304.773

297.633

2. Dani kratkoročni predujmi

126.493

126.493

6.488

18.087

18.087

2.950

53.877

1.064.049

3. Terjatve do države za DDV in druge davke
4. Druge terjatve do države
5. Terjatve VEGRAD (reklamacije Arija)
6. Druge kratkoročne terjatve

591.437

537.560

1.227.099

1.227.099

10.402

SKUPAJ

2.292.135 1.778.503
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1.227.099
10.402

3.586

513.632 2.601.805

a) Terjatve do kupcev
Od skupnega zneska terjatev do kupcev po neodpisani vrednosti (304.773 EUR)

znaša

terjatev do Pošte Slovenije iz naslova fakture za znamke tedna solidarnosti 204.629 EUR.
Terjatev je bila poravnana v mesecu januarju 2015. RKS nima drugih pomembnejših
terjatev do drugih kupcev, razen navedenih.
V poslovnem letu je bila v celoti poplačana terjatev do države v znesku 820.731 evrov.
Terjatev je izvirala iz dogovora z Vlado Republike Slovenije o zamenjavi zemljišč v
Valdoltri iz leta 2000. Glede plačila terjatve je pred pristojnimi sodišči potekal pravdni
postopek, ki se je v letu 2014 zaključil s pravnomočno sodbo v korist RKS-ZZ.
Pred izdelavo letnih računovodskih izkazov se je preverila možnost poplačila ostalih
terjatev do kupcev. Ocenjeno je bilo, da je izterjava terjatev v višini 13.844 EUR
vprašljiva, zato je bil v breme prevrednotovalnih odhodkov oblikovan popravek vrednosti
dvomljivih terjatev.
Odpisane so bile neizterljive terjatve do kupcev, pri katerih je prišlo zaradi zastaranja ter
sklepov sodišč, v skupnem znesku 3.997 evrov.
Struktura terjatev do kupcev brez upoštevanja popravka vrednosti je po zapadlosti na dan
31.12.2014 naslednja:
Stanje na
dan
31.12.14

Stanje na
dan
31.12.13

224.386

251.772

2. Terjatve zapadle med 01.10. in 31.12.2014

22.783

9.926

3. Terjatve zapadle med 01.07. in 30.09.14

36.554

28.662

4. Terjatve zapadle med 01.01. in 30.06.14

6.895

16.512

27.999

837.036

Zš. Zapadlost
1. Nezapadle terjatve

5. Terjatve zapadle pred 01.01.14
SKUPAJ

318.617 1.143.908

Terjatve, pri katerih je od zapadlosti poteklo več kot eno leto, so v skladu s pravilnikom o
računovodstvu oslabljene po metodi 100 %-nega popravka vrednosti. Oslabitev, do katere
je prišlo v poslovnem letu, je izkazana med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki.
Terjatve do kupcev niso zavarovane s finančnimi instrumenti. Poplačilo zapadlih terjatev
skušamo doseči z uporabo različnih metod in ukrepov (telefonski in pisni opomini, iskanje
kompenzacijskih verig, v skrajnem primeru sodna izterjava). Vse terjatve so bremen
proste oziroma niso dane kot jamstvo za plačilo obveznosti Rdečega križa Slovenije.
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b) Terjatve za dane kratkoročne predujme
Večji del terjatev za dane predujme izvira iz predujmov, danih za nabavo sredstev
drobnega inventarja za izvajanje nalog prve pomoči. Nabave izvirajo iz obveznosti po
sklenjeni pogodbi z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije za leto 2014.
c) Terjatve do države iz naslova davkov
Terjatve do države za plačane davke izvirajo iz terjatev za vstopni DDV od prejetih faktur,
ki se nanašajo na obračunsko obdobje, prejete pa so bile v mesecu januarju 2015.
č) Druge terjatve do države in državnih institucij
Druge terjatve do države oziroma državnih institucij v skupnem znesku 591.437 evrov so
naslednje:
Stanje na dan 31.12.2014
Zš. Vrsta terjatev

1. Terjatev do MGRT - izgradnja hotela Arija
2. Terjatev do Ministr.za zdravje – krvodajal.

Znesek
terjatve

Popravek
vrednosti

533.560

533.560

41.557

3. Terjatev do IFRC

4.000

4. Terjatve - projekt Bessy

41.557
4.000

12.320

SKUPAJ

591.437

Neodpis.
vrednost

12.320
537.560

53.877

Začetna višina terjatve do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je znašala
1.009.650 evrov. Terjatev je izvirala iz sklenjene pogodbe za sofinanciranje izgradnje
nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič – hotela
Arija. V mesecu maju 2014 smo od Ministrstva prejeli odločbo za vračilo dela prejetih
sredstev zaradi izvedbe investicije v nasprotju s sklenjeno pogodbo. Zahtevek za
vračilo sredstev je znašal 253.270 evrov. Obveznost, ki je bila potrjena s strani
glavnega odbora RKS-ZZ, je izkazana na kratkoročnih obveznostih iz poslovanja.
Vzporedno s potrditvijo obveznosti je glavni odbor sprejel sklep, da se začetna
vrednost terjatve do MGRT uskladi z zneskoma iz četrtega in petega zahtevka po
sofinanciranju izgradnje hotela Arija, ki skupaj znašata 533.560 evrov. Terjatev v
navedenem znesku je oslabljena po metodi 100 %-nega popravka vrednosti.
d) Terjatve do Vegrada-v stečaju (reklamacije hotel Arija)
Vegrad je bil glavni izvajalec pri izgradnji hotela Arija na Debelem rtiču. Pogodbenih del ni
v celoti dokončal, nekatera dela pa je zaključil z ugotovljenimi stvarnimi napakami. Izdelan
je bil popis nedokončanih del ter ugotovljenih stvarnih napak. Družbi je bil v letu 2011
posredovan zahtevek po plačilu odškodnine v skupnem znesku 1.227.099 EUR; na podlagi
zahtevka je bila vzpostavljena terjatev do družbe Vegrad. Nad Vegradom se je v letu 2011
pričel stečajni postopek; zaradi tega je terjatev oslabljena po metodi 100 %-nega
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popravka vrednosti. Na drugi strani izkazujemo obveznosti do družbe Vegrad iz naslova
izgradnje hotela Arija. Gre za zadržana sredstva in naslova jamčenja za dobro izvedbo del.
V stečajnem postopku bomo vztrajali, da se terjatve RKS-ja v celoti priznajo, ter s
terjatvami pobotajo obveznosti.
Poleg Vegrada se RKS v zvezi z izgradnjo hotela Arija kot tožeča stranka pojavlja še v
dveh pravdnih postopkih, in sicer:
družbo APLAN d.o.o., ki je projektirala hotel Arijo RKS toži za izterjavo odškodnine

-

za škodo, utrpljeno zaradi malomarne izvedbe projektantskih storitev. Vrednost
tožbenega zahtevka znaša 336.839 EUR. Terjatev za odškodnino v poslovnih
knjigah RKS ni izkazana.
RKS nastopa kot upnik zoper stečajnega dolžnika Gradbeno podjetje Grosuplje d.d.

-

(v stečaju). Stečajni upravitelj terjatev v celoti prereka; načrtovana je vložitev
tožbe za priznanje terjatve. Namen tožbe je pobot medsebojnih obveznosti, saj
RKS nastopa tudi kot dolžnik navedene družbe.
e) Druge kratkoročne terjatve
Od skupne višine drugih kratkoročnih terjatev v znesku 10.402 EUR se znesek 8.736 EUR
nanaša na terjatve do zavarovalnice iz naslova škode na objektih MZL Debeli rtič zaradi
jesenske poplave.
Izpostavljenost tveganjem in varovanje pred njimi je podrobno opredeljeno v točki 3.2.

4.1.8.

Denarna sredstva

1.805.773 EUR

Stanje denarnih sredstev po vrstah je bilo na dan 31.12.2014 naslednje (v EUR):
Zš.

Vrsta denarnih sredstev

31.12.2014

31.12.2013

1.

Gotovina v blagajnah

3.032

11.505

2.

Denar na transakcijskih računih

9.152

9.814

3.

Kratkoročni depozit na odpoklic

1.793.589

1.109.370

1.805.773

1.130.689

SKUPAJ

Za nobenega od transakcijskih računov Rdeči križ nima sklenjene pogodbe z banko o
dovolitvi negativnega stanja na računu (limitu).

4.1.9.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

2.689 EUR

Začetno stanje, gibanje ter končno stanje kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev po
posameznih vrstah je v poslovnem letu naslednje:
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Začetno
Oblikov. v
stanje
letu 2014
01.01.14

Zš. Vrsta aktivnih časov. razmejitev
1. Kratkoročno odloženi stroški
2. Kratkoročno nezaračunani prihodki

Končno
stanje
31.12.14
376

351

134.483

134.458

11.410

3.018.639

3.030.049

3. Razmejeni DDV od prejetih predujmov

160

4. Druge aktivne časovne razmejitve

294

SKUPAJ

Poraba v
letu 2014

0

0

156

4

406

2.309

12.215 3.155.543 3.165.069

2.689

2.421

Višina kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev se ne načrtuje posebej, pač pa je
oblikovanje razmejitev ter njihova poraba odvisna od trenutnih potreb po razmejevanju
stroškov in prihodkov.

4.1.10

Društveni sklad

17.852.723 EUR

Društveni sklad je na dan 31.12.2013 znašal 18.144.975 EUR. Na dan 01.01.2014 se je v
breme društvenega sklada knjižilo začetno stanje oblikovanih dolgoročnih rezervacij za
odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v skladu z aktuarskim izračunom. Na koncu
poslovnega leta se je društveni sklad zmanjšal zaradi presežka odhodkov nad prihodki v
letu 2014; zmanjšanje znaša 168.425 EUR, tako stanje društvenega sklada na dan
31.12.2014 znaša 17.852.723 EUR.
Struktura društvenega sklada je z upoštevanjem presežka odhodkov oziroma prihodkov
tekočega in prejšnjih let naslednja (v EUR):
Zš.

Opis

Znesek

1.

Društveni sklad – začetna vrednost

21.413.947

2.

Nerazporejen presežek prihodkov prejšnjih obdobij

3.

Nepokriti presežek odhodkov prejšnjih obdobij

4.

Aktuarska izguba (odpravnine, jubilejne nagrade)

-123.827

4.

Nepokriti presežek odhodkov tekočega leta

-168.425

SKUPAJ

4.1.11.

216.829
-3.485.801

17.852.723

Presežek iz prevrednotenja

2.028.809 EUR

Presežek iz prevrednotenja v višini 2.028.809 EUR predstavlja izvira iz:
-

Presežka iz prevrednotenja zemljišč 2.027.783 EUR,

-

Presežka iz prevrednotenja finančnih naložb 1.026 EUR.

4.1.12.

Dolgoročne rezervacije in PČR

6.156.592 EUR

Znesek dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan
31.12.2014 znaša 6.156.592 EUR, od tega:
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-

dolgoročne rezervacije

-

pasivne časovne razmejitve

5.287.043 EUR
869.549 EUR

Višina posameznih vrst dolgoročnih rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev rezervacij se
ne načrtuje posebej, pač pa je oblikovanje ter njihova poraba odvisna od trenutnih potreb
in zahtev po njihovem oblikovanju in porabi oziroma odpravi. Pri vzpostavitvi nekaterih
vrst dolgoročnih rezervacij in razmejitev obstaja tveganje, da znesek oblikovanih
rezervacij in razmejitev ne bo zadoščal za poplačilo vseh stroškov, ki bodo v bodočnosti
nastali z izvedbo določene akcije. V tem primeru je presežek stroškov potrebno pokriti iz
drugih virov financiranja Rdečega križa Slovenije.
Pri izpolnitvi obveznosti glede izvedbe posameznih akcij, za katere je oblikovan vir v okviru
dolgoročnih pasivnih razmejitev je najpomembnejše tveganje v tem, da likvidnost RKS ne
bi omogočala plačila obveznosti ob njeni zapadlosti.

To tveganje zmanjšujemo na ta

način, da na banki vežemo denarna sredstva z nalaganjem v kratkoročne depozite.
a) Dolgoročne rezervacije
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje dolgoročnih rezervacij po posameznih namenih
je bilo v poslovnem letu sledeče:
Začetno
Oblikov. v
stanje
letu 2014
01.01.14

Zš. Namen rezervacij

1. Pričakovane izgube iz kočljivih pogodb

Poraba v
letu 2014

1.106.841

Končno
stanje
31.12.14
1.106.841

2. Odpravnine ob upokojitvi

75.362

3.495

71.867

3. Jubilejne nagrade

56.931

22.683

34.248

4. Prejete donacije za hotel Arija - MGRT

1.983.923

5. Prejete donacije za hotel Arija - FIHO

-253.270

864.087

6. Prejete donacije za hotel Arija - ostali donat.
7. Prejete donacije - ostala osnovna sredstva
8. Prej.sredst. za projekte (e-kaplja, e-sociala)
SKUPAJ

52.798

1.333.739
409.047

116.862 1.613.791
811.289

81.512 1.252.227
72.028

39.442
4.630.238 1.057.892

114.339

366.736

9.398

30.044

401.087 5.287.043

Na podlagi tožb podizvajalcev družbe Vegrad, ki so izvajali obrtniška in instalacijska dela
pri izgradnji hotela Arija ter na podlagi verjetnosti, da se pravdni postopki zaključijo v
škodo RKS-ZZ so oblikovane dolgoročne rezervacije iz kočljivih pogodb. Oblikovane
rezervacije so v poslovne letu bremenile druge (izredne) odhodke. Znesek oblikovanih
rezervacij znaša 1.106.841 evrov.
Na podlagi aktuarskega izračuna so oblikovane dolgoročne rezervacije predvidenih
stroškov za odpravnine ob upokojitvi ter jubilejne nagrade. Začetno stanje rezervacij na
dan 01.01.2014 bremeni društveni sklad, med letom oblikovane rezervacije pa stroške
dela poslovnega leta.
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Prejete donacije iz evropskih sredstev (MGRT) so se v poslovnem letu zmanjšale za:
-

obveznost za vračilo dela sredstev prejetih za izgradnjo hotela Arija zaradi izvedbe
investicije v nasprotju s sklenjeno pogodbo; obveznost temelji na odločbi
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bila prejeta v mesecu maju
2014,

-

prenos v prihodke v višini obračunane amortizacije za gradbeni objekt in opremo
hotela Arija.

Razmejitve iz naslova prejetih donacij za izgradnjo hotela Arija ter za ostala osnovna
sredstva se zmanjšujejo v višini obračunane amortizacije v poslovnem letu. V poslovnem
leto znašajo prejete donacije, na podlagi katerih so oblikovane dolgoročne rezervacije,
72.028 evrov. Donacije se nanašajo na obnovo objektov MZL Debeli rtič.
b) Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev po
posameznih namenih je bilo v poslovnem letu sledeče:
Začetno
Oblikov. v
stanje
letu 2014
01.01.14

Zš. Vrsta dolgoročnih pasivnih razmejitev

Poraba v
letu 2014

Končno
stanje
31.12.14

1. viri akcije - sredstva -teden solidarnosti 70%

665.399

136.095

410.708

390.786

2. viri akcije - sklad ts-30% sredstev

200.792

58.327

84.186

174.933

3. viri akcije - sklad ivana krambergerja

13.141

45.668

34.831

23.978

4. viri akcije - druge dolg.posl.obvezn.-krvodajal.

16.538

2.967

13.571

5. viri akcije - akcija peljimo jih na morje

130.926

110.200

154.715

86.411

6. viri akcije - donacije za letovanje otrok MZL

8.178

12.764

9.750

11.192

7. viri akcije - mater. pomoč posam. in družinam

3.794

2.495

138.742

141.949

8. viri akcije - lepo je deliti prehrambeni paketi
9. viri akcije - pomoč brezposelnim

6.289
156.496

12.062

10. viri akcije - prostovoljci

8.467

11. viri akcije - Tajfun Filipini

12.062
95

23.863

12. viri akcije - poplave Slovenija

180

124.195

8.562
23.863

31.001

16.477

13. viri akcije - žled Slovenija

329.973

329.973

viri akcije - poplave tujina (BIH, Srbija,
14.
Hrvaška)

430.524

428.514

2.010

50.336

49.480

856

1.222.082 1.349.427 1.701.960

869.549

15. viri akcije - lačni otroci (Drobtinica)
SKUPAJ
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14.704

Začetno stanje, gibanje ter končno stanje sredstev sklada solidarnosti je naslednje:

Ozn
Postavka
.

Sklad TS
70%

Sklad TS
30%

SKUPAJ

1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2014

665.398,95

200.791,99

866.190,94

1.2. Teden solidarnosti 2014 - prejeta sredstva

136.095,16

58.326,50

194.421,66

1. VIRI SKUPAJ

801.494,11

259.118,49 1.060.612,60

283.358,00

283.358,00

2.2. Ukrep dobave hrane - LC Maribor

12.481,51

12.481,51

2.3. Dobava hrane iz blagovnih rezerv

20.000,00

20.000,00

2.4. Dobava hrane Sklad za evropsko pomoč

30.000,00

30.000,00

2.5. Žled Slovenija 2014 - Nakazila OZRK-jem

27.500,00

27.500,00

8.849,17

8.849,17

2.1. Poplave 2014 - nakazila OZRK-jem

2.6. Žled Slovenija 2014 - Prenos kto 937054
2.7. Nakazila pomoči ogroženim družinam

84.185,55

84.185,55

2.8. Poplave 2014 - škoda MZL Deb.rtič (rezervac)

40.000,00

40.000,00

2.9. Žled Slovenija 2014 - Prenos Fiho kto 410061

-11.480,50

-11.480,50

2. PORABA SKUPAJ

410.708,18

84.185,55

494.893,73

3. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 31.12.2014

390.785,93

174.932,94

565.718,87

Vir sredstev za oblikovanje sklada solidarnosti je vsakoletna akcija »Teden solidarnosti«, ki
jo RKS-ZZ izvede v sodelovanju s Pošto Slovenije. Po pokritju dejanskih stroškov akcije se
sredstva usmerijo v sklad na podlagi sklepa glavnega odbora. Praviloma se 70 % zbranih
sredstev nameni območnim združenjem Rdečega križa ter pravnim osebam, ki ta sredstva
porabijo predvsem ob naravnih in drugih nesrečah, 30 % sredstev pa se za enak namen
razporedi prizadetim posameznikom in družinam.
Začetno stanje obeh skladov solidarnosti je znašalo 866.190,94 evrov. Z izvedbo akcije
»Teden solidarnosti« je bilo zbrano 194.421,66 evrov sredstev. Poraba oziroma rezervacija
sredstev (dobava hrane sklada za evropsko pomoč, odprava škode ob poplavah v MZL)
znaša 506.374,23 evrov. Del navedene porabe v znesku 11.480,50 smo pokrili iz sredstev
dotacije FIHO, in sicer iz dofinanciranja Fundacije, prejetega v mesecu decembru 2014,
tako da znaša dejanska poraba 494.893,73 evrov.
Razpoložljiva sredstva na dan 31.12.2014 znašajo 565.718,87 evrov.
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje sredstev vseslovenske akcije »Peljimo jih na
morje« je naslednje:
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Ozn
Postavka
.
1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2014

PJM-2013
(051104)

PELJIMO JIH NA MORJE 2014
Kto 937030 Kto 709013

SKUPAJ

130.926,51

0,00

1.2. Viri 2014 - Prejeta sredstva

110.199,47

1.3. Prenos med konti

-23.227,21

23.227,21

0,00

130.926,51

86.972,26

23.227,21

110.199,47

124.174,04

7.313,64

1. VIRI SKUPAJ
2.1. Izvedba akcije - dejanska poraba
2.2. Stroški izvedbe akcije
2. PORABA SKUPAJ
3. RAZPOLOŽ. SREDSTVA 31.12.2014

110.199,47

7.313,64
23.227,21

23.227,21

124.174,04

7.313,64

23.227,21

30.540,85

6.752,47

79.658,62

0,00

79.658,62

Začetno stanje sredstev, ki so bila zbrana v letu 2013, je znašalo 130.926,51 evrov,
namenska poraba v letošnjem letu pa 124.174,04 evrov. Stanje neporabljenih sredstev,
pridobljenih v letu 2013, torej znaša 6.752,47 evrov.
V letu 2014 so znašala pridobljena sredstva 110.199,47 evrov. S pridobljenimi sredstvi se
pokrijejo stroški zbiranja in distribucije v višini 23.227,21 evrov. Porabljena sredstva za
namene akcije so znašala 7.313,64 evrov. Končno stanje sredstev znaša 79.658,62 evrov,
skupaj z neporabljenimi sredstvi iz leta 2013 pa 86.411,09 evrov. V skladu s sklepi
glavnega odbora, bodo razpoložljiva sredstva v letu 2015 porabljena za letovanja socialno
ogroženih otrok in starejših oseb v MZL Debeli rtič ter v MPD Frankopan Punat.
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje sredstev vseslovenske akcije »Lepo je deliti« je
naslednje:

Ozn. Postavka
1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2014

LEPO JE
DELITI
2013
90.703,92

1.2. Viri 2014 - Prejeta sredstva
1.3. Prenos med konti
1. VIRI SKUPAJ
2.1. Izvedba akcije - dejanska poraba

LEPO JE DELITI 2014 (051005)
Kto
937037

SKUPAJ

0,00

0,00

89.271,17

89.271,17

2.741,72 -10.865,26

10.865,26

0,00

93.445,64 78.405,91 10.865,26 89.271,17
93.445,64

6.197,41

2.2. Stroški izvedbe akcije
2. PORABA SKUPAJ

Kto
709013

6.197,41
10.865,26 10.865,26

93.445,64

3. RAZPOLOŽ. SREDSTVA 31.12.2014

6.197,41 10.865,26 17.062,67

0,00 72.208,50

0,00 72.208,50

Začetno stanje sredstev, ki so bila zbrana v letu 2013, je znašalo 90.703,92 evrov,
namenska poraba v letošnjem letu pa 93.445,64 evrov. V skladu s sklepom glavnega
odbora so se sredstva v celoti porabila za nakup prehranskih paketov. Preveč porabljena
sredstva so se pokrila s prenosom sredstev Fundacije FIHO iz dofinanciranja v sklad LJD.
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V letu 2014 so znašala pridobljena sredstva 89.271,17 evrov. S pridobljenimi sredstvi se
pokrijejo stroški zbiranja in distribucije v višini 10.865,26. Porabljena sredstva za namene
akcije so znašala 6.197,41 evrov. Končno stanje sredstev znaša 72.208,50 evrov;
razpoložljiva sredstva bodo namenjena nabavi prehranskih paketov v letu 2015.
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje sredstev vseslovenske akcije »Dobrodelni
koncert« je naslednje:

Ozn. Postavka
1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2014
1.2. Viri 2014 - Prejeta sredstva
1.3. Prenos med konti
1. VIRI SKUPAJ

DOBRODELNI KONCERT
(051011)
Kto
Kto
SKUPAJ
937037
709014
-690,53

-690,53

69.746,69

69.746,69

-17.069,40

17.069,40

51.986,76 17.069,40 69.056,16

2.1. Izvedba akcije - dejanska poraba

0,00

2.2. Stroški izvedbe akcije

17.069,40 17.069,40

2. PORABA SKUPAJ
3. RAZPOLOŽ. SREDSTVA 31.12.2014

0,00

0,00 17.069,40 17.069,40
51.986,76

0,00 51.986,76

V letu 2014 je znašala poraba razpoložljivih sredstev, zbranih z organizacijo in izvedbo
dobrodelnega koncerta oktobra leta 2013, 48.038,42 evrov. Sredstva so bila zaradi
izrazitega pomanjkanja prehranskih paketov, do katerega je spomladi leta 2014 prišlo
zaradi izpada paketov iz evropskih sredstev, v mesecu maju 2014 v celoti porabljena za
nabavo prehranskih paketov in njihovo distribucijo OZRK-jem.
Donacije, zbrane z organizacijo in izvedbo dobrodelnega koncerta v mesecu septembru
2014, so znašale 69.746,69 evrov. Poraba zbranih sredstev je bila v lanskem letu
naslednja:
-

Pokritje negativnega stanja iz predhodnega leta (690,53 evrov),

-

Stroški organizacije in izvedbe koncerta (17.069,40 evrov)

Razpoložljiva sredstva na dan 31.12.2014 znašajo

51.986,76 evrov. Sredstva bodo

porabljena za nakup prehranskih paketov za socialno ogrožene družine in posameznike ter
za letovanje otrok in starejših oseb v letu 2015.
Stanje in gibanje sredstev, zbranih za odpravo posledic žledu v Sloveniji, je bilo naslednje:
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Ozn.

Žled
Slovenija
Kto 937054

Postavka

0,00

1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2014
1.2. Prejete donacije 2014

321.124,33

1.3. Pokrivanje iz sklada solidarnosti
1. VIRI SKUPAJ

8.849,17
329.973,50

2.1. Poraba - nakazila OZ oz. RK
2.2. Poraba po računih

67.550,00
262.423,50

2. PORABA SKUPAJ

329.973,50

3. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 31.12.2014

0,00

Za pomoč prizadetim ob naravni nesreči »Žled 2014« ter odpravljanje posledic nesreče
smo zbirali denar iz naslednjih štirih virov:
- donacija DREF je znašala 143.658,00 evrov oz. 176.285 švicarskih frankov,
- donacija ameriškega Rdečega križa je znašala 72.511,11 evrov,
- donacije fizičnih in pravnih oseb ter MORS so znašale 104.955,22 evrov.
- iz sklada solidarnosti je bilo po sklepu glavnega odbora RKS-ZZ preneseno 8.849,17
evrov.
Poraba je bila enaka pridobljenim oziroma prerazporejenim sredstvom.
Stanje in gibanje sredstev, zbranih za odpravo posledic poplav v Bosni in Hercegovini,
Srbiji in v Hrvaški, je bilo naslednje:
Ozn
Postavka
.

Poplave
Bosna
Kto 937057

1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2014
1.2. Prejete donacije 2014
1. VIRI SKUPAJ
2.1. Poraba - nakazila OZ oz. RK
2.2. Poraba po računih
2. PORABA SKUPAJ
3.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
31.12.2014

Poplave
Srbija
Kto 937058

Poplave
Hrvaška
Kto 937059

SKUPAJ

0,00

0,00

0,00

0,00

223.122,70

194.234,47

13.166,66

430.523,83

223.122,70 194.234,47

13.166,66 430.523,83

173.241,86

162.469,46

12.787,51

348.498,83

48.413,89

31.271,84

329,15

80.014,88

221.655,75 193.741,30
1.466,95

13.116,66 428.513,71

493,17

50,00

2.010,12

Za odpravljanje posledic poplav v Bosni, Srbiji in Hrvaški ter pomoč prizadetim je bilo v
obliki donacij pravnih in fizičnih oseb zbranih skupaj 430.523,83 evrov. Poraba zbranih
sredstev je bila naslednja:
- nakazila sredstev nacionalnim društvom 348.498,83 evrov,
- namenska poraba na podlagi prejetih računov za nakup blaga ter plačilo storitev
(predvsem prevozov) na prizadeta območja 47.056,93 evrov,
- stroški strokovnih služb, povezani z izvedbo akcij 32.957,95 evrov.
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V namenski porabi sredstev ni zajeta pomoč, ki so jo preko Območnih združenj Rdečega
križa ali z direktnimi dobavami prizadetim namenile predvsem pravne osebe z območja
Slovenije.
Neporabljena sredstva na dan 31.12.2014 znašajo 2.010,12 evrov.

4.1.13.

Finančne obveznosti

Dolgoročne
Kratkoročne

2.204.271 EUR
222.804 EUR

Finančne obveznosti na dan 31.12.2014 znašajo 2.427.075 EUR. Izvirajo iz dveh
pridobljenih bančnih kreditov, ki jih je RKS pridobil za izgradnjo hotela Arija na Debelem
rtiču, in sicer:
-

kredit v znesku 2.000.000 EUR je bil pridobljen na podlagi kreditne pogodbe z dne
04.08.2010 od kreditodajalca UniCredit banke d.d., Ljubljana. Obrestna mera za
kredit je enomesečni Euribor, povečan za 2,55 % letno. Kredit bo RKS vrnil banki v
156-ih mesečnih obrokih, od katerih je prvi zapadel v avgustu 2012, zadnji pa
zapade v juliju 2025. Vračilo kredita je zavarovano z vpisom zastavne pravice na
nepremičninah RKS (zemljišče »Ankaranski razgledi – katastrska občina Oltra).

-

Kredit v znesku 1.000.000 EUR je bil pridobljen na podlagi kreditne pogodbe z dne
13.07.2011 od kreditodajalca UniCredit banke d.d., Ljubljana. Obrestna mera za
kredit je trimesečni Euribor, povečan za 4,18 % letno. Kredit bo RKS vrnil banki v
174-ih mesečnih obrokih, od katerih je prvi zapadel v februarju 2013, zadnji pa
zapade v juliju 2027. Vračilo kredita je zavarovano z vpisom zastavne pravice na
nepremičninah RKS (zemljišča v katastrski občini Valdoltra).

Znesek obrokov kredita, ki zapadejo v letu 2015, znaša 222.804 EUR; za navedeni znesek
je zmanjšana dolgoročna ter povečana kratkoročna obveznost do banke. Poleg obveznosti
iz navedenih dolgoročnih bančnih kreditov RKS nima drugih obveznosti iz financiranja.
Rdeči križ Slovenije razen zgoraj navedenih nima drugih obveznosti, ki bi zapadle v plačilo
v roku daljšem od petih let. Znesek obveznosti, ki zapade v obdobju, daljšem od petih let
(torej od 01.01.2020 dalje), znaša 1.313.055 evrov.
Izpostavljenost tveganjem in varovanje pred njimi je podrobno opredeljeno v točki 3.2.

4.1.14.

Kratkoročne poslovne obveznosti

1.833.258 EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti Rdečega križa Slovenije so na dan 31.12.2014 naslednje
(v EUR):
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Stanje na
dan
31.12.2014

Zš. Vrsta obveznosti iz poslovanja

Stanje na
dan
31.12.2013

1. Obveznosti do dobaviteljev

1.393.411

1.493.608

2. Obveznosti do zaposlencev

107.347

105.232

9.772

11.719

3. Obveznosti do države - DDV
4. Obveznosti do države - Davek od dohodkov

34.950

5. Obveznosti do države - MGRT (hotel Arija)

253.270

6. Druge poslovne obveznosti
SKUPAJ

34.508

35.225

1.833.258

1.645.784

a) Obveznosti do dobaviteljev
Največjih osem upnikov RKS-ja iz naslova dobav blaga in storitev je na dan 31.12.2014
naslednjih (v EUR):

Zš. Dobavitelj

Dolg per
31.12.2014

1. Vegrad d.d. - v stečaju

886.929

2. Engrotuš, Celje

188.839

3. GPG d.d. - v stečaju

98.500

4. Petrol d.d., Ljubljana

24.144

5. GEN-I, Krško

15.067

6. Gradbeništvo VIP, Vrhnika

14.398

7. Generali zavarovalnica

11.941

8. Istrabenz plini
SKUPAJ

10.484
1.250.302

Obveznosti pod zap.št. 1. in 3. izvirajo iz izgradnje oz. dobave opreme za hotel Arija,
Debeli rtič. Oba upnika sta v stečajnem postopku. Do obeh družb ima RKS terjatve iz
naslova reklamacij na izvedbo del, tako da bomo v stečajnem postopku vztrajali na
medsebojnem pobotanju terjatev in obveznosti.
Največji dobavitelji v letu 2014 so naslednji (v EUR):
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Zš. Dobavitelj

Dobave v
letu 2014

Vrsta blaga in storitev

1. Engrotuš, Celje

Prehranski paketi

630.949

2. Gradbeništvo VIP, Vrhnika

164.649

4. ZA-RE, Maribor

Gradbena dela pri sanaciji objektov MZL
Kurivo za ogrevanje, gorivo za prevozna
sredstva
Oprema prve pomoči

5. Agencija M servis, Kranj

Delo dijakov in študentov

135.963

6. Centrokontura, Ljubljana

Najem delovne sile

96.862

7. Avtorska agencija, Ljubljana

Predavatelji - izvedba tečajev

96.837

8. GEN-I, Krško

Električna energija

92.557

9. AS, Domžale

Oprema za odpravo posledic žledu

85.565

Storitve pranja perila

78.494

3. Petrol d.d., Ljubljana

10. Pralnica Lucija

158.214
157.035

SKUPAJ

1.697.125

Delež navedenih dobaviteljev v vseh dobavah blaga in storitev znaša 47,3 %.
Struktura obveznosti do dobaviteljev je po zapadlosti na dan 31.12.2014 naslednja:

Stanje na dan
31.12.2014

Zš. Zapadlost
1. Nezapadle obveznosti

Stanje na dan
31.12.2013

386.226

297.244

19.026

210.677

3. Obveznosti zapadle med 01.07. in 30.09.14

933

4

4. Obveznosti zapadle med 01.01. in 30.06.14

1.797

561

985.429

985.122

1.393.411

1.493.608

2. Obveznosti zapadle med 01.10. in 31.12.2014

5. Obveznosti zapadle pred 01.01.14 *
SKUPAJ

* »Obveznosti« do Vegrada in GPG
Družbi Vegrad sta za zavarovanje plačila njenih terjatev bili izdani dve bianco podpisani
menici. Ostale obveznosti Rdečega križa niso posebej zavarovane.

Za poplačilo svojih

obveznosti ter vzdrževanje likvidnosti ima Rdeči križ rezervirana denarna sredstva, ki jih
veže pri banki bodisi na odpoklic bodisi s kratkim rokom dospelosti (dva meseca).
Izpostavljenost tveganjem in varovanje pred njimi je podrobno opredeljeno v točki 3.2.
b) Obveznosti do zaposlencev
Obveznosti do zaposlencev so na dan 31.12.2014 naslednje (v EUR):
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Zš.

Stanje

Vrsta obveznosti do zaposlencev

31.12.2014

1.

Neto plače in nadomestila

63.256

2.

Davki in prispevki iz bruto plač

34.604

3.

Povračila za prevoz in prehrano

8.417

4.

Druge obveznosti do zaposlencev

1.070

SKUPAJ

107.347

Obveznosti se nanašajo na decembrsko plačo, dajatve delodajalca ter decembrska
povračila stroškov med delom.
c) Obveznosti do države in državnih institucij
Obveznost za plačilo DDV po obračunu za mesec december 2014 znaša 9.772 evrov.
Davčni prihodki iz pridobitne dejavnosti so predvsem zaradi izrednih prihodkov (prejetega
plačila iz državnega proračuna za zamenjavo zemljišč na podlagi dobljene pravde) bili višji
od davčno priznanih odhodkov. V davčnem obračunu izkazujemo pozitivno davčno osnovo
ter na podlagi tega davčno obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v znesku
34.950 evrov.
V mesecu maju 2014 je bila od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeta
odločba za vračilo dela sredstev, prejetih v letih 2010 in 2011 za financiranje izgradnje
hotela Arija. Znesek obveznosti na podlagi prejete odločbe znaša 253.270 evrov.
Obveznost je bila že poravnana v mesecu marcu 2015.
č) Druge obveznosti iz poslovanja
Druge poslovne obveznosti pa so naslednje (v EUR):

Zš.

Stanje

Vrsta obveznosti

31.12.2014

1.

Obveznosti za prispevke na bruto plače in odtegljaji

21.104

2.

Obveznosti za prejete predujme

1.333

3.

Obveznosti iz izdanih vrednostnih bonov

1.166

4.

Obveznosti iz podjemnih in poslovodskih pogodb

7.515

5.

Druge poslovne obveznosti

3.390

SKUPAJ

34.508

4.1.15.

273.553 EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Začetno stanje, gibanje ter končno stanje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev po
posameznih namenih je v poslovnem letu naslednje:
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Začetno
Oblikov. v
stanje
letu 2014
01.01.14

Zš. Vrsta kratkoročnih pasivnih razmejitev
1. VRAČ. STR. - OZRK Krvodajalstvo

67.362

2. VRAČ. STR. - Program FIHO

Poraba v
letu 2014

Končno
stanje
31.12.14

405.054

98.204

435.896

2.929

2.929

3. VRAČ. STR. – Zavarovalne premije
4. VRAČ. STR. - Turistična taksa

51.199

51.199

16.323

16.279

107.925

107.925

603

5. VRAČ. STR. – Stavbno zemljišče
6. VRAČ. STR. - Micros Fidelio Hrvatska

12.320

7. VRAČ. STR. - Ostali stroški

12.320

2.477

11.050

8. ODLOŽ.PRIHOD. – oprema MORS

2.477

91.942

9. ODLOŽ.PRIHOD. – FIHO lokalna raven
1.227.099

11.050
91.942

303.151

10. ODLOŽ.PRIHOD. - Zahtevek Vegrad

647

303.151
1.227.099

11. ODLOŽ.PRIHOD. - Sklad solidar. (poplave MZL)

40.000

40.000

12. ODLOŽ.PRIHOD. - Sklad solidar. (hrana EU)

30.000

30.000

13. ODLOŽ.PRIHOD. – Engrotuš
14.

3.014

114.470

117.484

59.328

59.328

ODLOŽ.PRIHOD. – MZZ,ITF
(Ukrajina,Belorusija)

15. ODLOŽ.PRIHOD. - Terjat.MG - Arija

1.009.651

16. DDV od danih predujmov

1.009.651

133

12.189

12.322

1.512.939

1.511.229

1.710

2.325.588 2.786.412 4.838.447

273.553

17. PČR - nerazporejena vplačila
SKUPAJ

Glede na prejeta sredstva Ministrstva za zdravje v letu 2014 ter prihodke iz tega naslova
so glede na ključ delitve vkalkulirani stroški krvodajalstva. V začetku leta 2015 bo izdelan
obračun

razdelitve

sredstev

posameznim

območnim

združenjem

ter

ugotovljene

obveznosti iz tega naslova.
Saldo pasivnih časovnih razmejitev iz naslova vnaprej vračunanih stroškov izvira iz
opravljenih storitev, za katere še nismo prejeli računa (odvetniške in tiskarske storitve) ter
iz storitev, ki se nanašajo na poslovno leto 2014 (revizijske storitve).
Od Ministrstva za obrambo smo v poslovnem letu prejeli dotacije, dogovorjene s pogodbo
o izvajanju aktivnosti prve pomoči in ukrepov v primeru naravnih nesreč. Iz prejetih
dotacij so v mesecu decembru bili plačani predujmi za nabavo sredstev za ekipe prve
pomoči. Do dobav je prišlo šele v letošnjem letu, zato so prihodki v višini 91.942 odloženi,
prejeta sredstva pa so izkazana na pasivnih razmejitvah.
Na podlagi sklepa glavnega odbora je bilo iz sklada solidarnosti preneseno:
-

za sanacijo škode zaradi jesenskih poplav 40.000 evrov,

-

za razdelitev hrane, prejete iz EU sredstev, 30.000 evrov.

Stroški v zvezi z navedenimi aktivnostmi bodo nastali v letu 2015; takrat bo tudi izvršena
odprava pasivnih časovnih razmejitev (prenos v prihodke).
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4.1.16.

Zabilančne evidence

5.269.338 EUR

V izvenbilančnih postavkah izkazujemo:
-

Potencialne obveznosti iz naslova zastavnih pravic na nepremičninah RKS, kot
jamstvo za vračilo najetih dolgoročnih bančnih kreditov v znesku 3.000.000 EUR;

-

Potencialne obveznosti do družb, ki so kot podizvajalci Vegrada izvajali gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri izgradnji hotela Arija, v znesku 2.269.338 EUR.

Potencialna obveznost iz naslova zastavnih pravic na nepremičninah RKS je izkazana v
višini, ki je vpisana v zemljiški knjigi v breme predmetnih nepremičnin. Potencialna
obveznost torej ni zmanjšana za že odplačane obroke najetih kreditov.
Potencialne obveznosti do družb, ki so kot podizvajalci Vegrada izvajali dela pri izgradnji
hotela Arija, izvirajo iz vloženih tožb teh družb proti Rdečemu križu Slovenije. Gre za devet
družb

–

podizvajalcev,

ki

svoje

tožbene

zahtevke

utemeljujejo

na

631.

členu

Obligacijskega zakonika ali na splošnih določbah Zakona o javnih naročilih.
Odvetniška družba, ki v navedenih sporih zastopa Rdeči križ Slovenije, ocenjuje, da
verjetnost uspeha podizvajalcev kot tožečih strank ni zanemarljiva in znaša v povprečju
okrog 50 %. Morebiten uspeh podizvajalcev v pravdnih postopkih bi imel negativne
posledice na izid poslovanja Rdečega križa Slovenije ter na likvidnost oz. solventnost.

4.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

4.2.1.

Skupni prihodki

7.868.100 EUR

Skupni prihodki po posameznih vrstah so v letu 2014 znašali (v EUR):
Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

2.795.219

3.420.845

6.216.064

6.408.916

11.713

17.382

Zš. Vrsta prihodkov

1. Donosi od dejavnosti
2. Finančni prihodki

11.713

3. Drugi prihodki

23.082

1.617.241

1.640.323

51.459

2.830.014

5.038.086

7.868.100

6.477.757

SKUPAJ

V primerjavi s predhodnim letom so skupni prihodki večji za 21 %, in sicer predvsem
zaradi drugih (izrednih) prihodkov, do katerih je prišlo v poslovnem letu. Donosi iz
dejavnosti so od preteklega leta manjši za 3 %, finančni prihodki pa za 33 %.
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4.2.2.

Prihodki iz dejavnosti

6.216.064 EUR

Prihodki iz dejavnosti so po enotah ter po vrstah v poslovnem letu znašali, kot sledi (v
EUR):
Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

1. Dotacije iz Fundacije FIHO v Sloveniji

685.300

151.693

836.993

877.798

2. Dotacije iz proračun.in javnih sredstev

930.366

662.830

1.593.196

1.947.042

3. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb

218.550

153.994

372.544

357.294

4. Prihodki od prodaje blaga in storitev

708.467

2.139.373

2.847.840

2.698.788

5. Ostali prihodki iz dejavnosti

252.536

312.955

565.491

527.994

2.795.219

3.420.845

6.216.064

6.408.916

Zš. Vrsta prihodkov iz dejavnosti

SKUPAJ

a) Dotacije iz Fundacije FIHO v Sloveniji
Prihodki iz dotacij Fundacije FIHO so v letu 2014 znašale

836.993 EUR, kar je za 5 %

manj, kot v predhodnem letu.
Prejete dotacije za izvajanje programov ter za delovanje na državni ravni so skupaj
znašale 878.861 evrov. Glede na poračun v skupnem znesku 96.560 (navedena sredstva
so bila prejeta v mesecu decembru) ter zaradi potreb območnih združenj, so bila sredstva
v skupnem znesku 41.868 prerazporejena iz državne na lokalno raven oziroma nakazana
posameznim območnim združenjem. Razlika v znesku 836.993 evrov, ki predstavlja
izkazane prihodke iz dotacij FIHO, pa je bila porabljena, kot sledi:
-

nakup prehranskih paketov (444.656 EUR),

-

distribucija prehranskih paketov (34.108 EUR),

-

Odprava posledic žleda (11.480 EUR),

-

Letovanje otrok in starejših oseb (151.693 EUR),

-

Delovanje na državni ravni (195.055 EUR).

Poleg prejetih dotacij za izvajanje programov in delovanje na državni ravni so prejete
dotacije fundacije FIHO za izvajanje programov, delovanje in naložbe na lokalni ravni
znašale 275.453 evre. Navedena sredstva izkazujejo v svojih prihodkih posamezna
območna združenja, katerim so bile prejete dotacije za lokalno raven v celoti prenakazane.
b) Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
so znašale 1.593.196 EUR, kar je za 18 % manj, kot v predhodnem letu.
posameznih dotacij ter primerjava z letom 2013 je naslednja:
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Pregled

Doseženo v letu 2014
SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

Zš. Vrsta dotacij
Mirje

MZL

1. Dotacije – krvodajalstvo (MZ)

542.159

542.159

542.159

2. Dotacije – MORS

388.207

388.207

387.806

3. Bolnišnični oddelek – Napotnice BOD

245.723

245.723

430.218

4. Bolnišnični oddelek – Napotnice točke

337.589

337.589

530.276

5. Ambulantno zdravljenje – koncesija

29.604

29.604

30.444

6. Dotacije Min.za delo (Černobil, Belorusi)

47.514

47.514

24.339

2.400

2.400

1.800

662.830

1.593.196

1.947.042

7. Druge dotacije iz proračunov
SKUPAJ

930.366

Največji izpad je pri dotacijah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (bolnišnični
oddelek). Dotacije, prejete od ZZZS so za 378 tisoč evrov ali za 38,3 % manjše, kot so
bile v predhodnem letu. Navedeni izpad prihodkov je bistveno poslabšal poslovne rezultate
in poslovni izid enote MZL Debeli rtič.
Dotacije Ministrstva za zdravje za izvajanje krvodajalstva so bile v skladu s sklenjeno
pogodbo na nivoju predhodnega leta.

Prejete dotacije MORS za izvajanje prve pomoči,

zaščite in reševanja ter iskanja pogrešanih oseb so dejansko znašale 487.800 evrov, kot je
bilo predvideno s pogodbo, vendar znesek 99.593 ni izkazan v prihodkih, pač pa:
-

na kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah zaradi izpada dobav sredstev za
ekipe prve pomoči (91.942 evra); dobaviteljem so bili v lanskem letu sicer plačani
predujmi za dobavo opreme, vendar je do prevzema prišlo šele v letošnjem letu,

-

znesek 7.651 evrov je izkazan na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah za
pokrivanje stroškov amortizacije v naslednjih letih.

c) Donacije pravnih in fizičnih oseb
Pregled prejetih donacij pravnih in fizičnih oseb po posameznih vrstah je naslednji:
Doseženo v letu 2014
SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

123.777

123.777

121.933

70.000

70.000

Zš. Vrsta dotacij
Mirje
1.

Medijske hiše - oglaševanje krvodajalskih
akcij

2. DARS - vinjete
3. Pravne in fizične osebe - letovanje otrok
4. Ostale donacije
SKUPAJ

MZL

114.469

114.469

106.069

24.773

39.525

64.298

129.292

218.550

153.994

372.544

357.294

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, smo v letu 2014 na podlagi sklenjene pogodbe z
Družbo za avtoceste Republike Slovenije prejeli donacijo v znesku 70.000 evrov. Donacija
je bila nakazana posameznim upravičencem za nakup vinjet za avtoceste. Donacije
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medijskih hiš za oglaševanje krvodajalskih akcij so višje od predhodnega leta za 2 %,
donacije za letovanje otrok za 8 %, medtem ko so ostale donacije upadle za 50 %.
č) Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev
Pregled prihodkov od prodaje blaga, proizvodov in storitev je naslednji:
Doseženo v letu 2014
SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

191.327

191.327

111.973

88.200

88.200

99.957

385.414

385.414

382.183

41.676

41.676

40.764

1.265.376

1.265.376

1.185.736

554.980

554.980

547.713

7. Prihodki od prodaje pijač

78.382

78.382

81.920

8. Wellness (bazen, sauna)

169.860

169.860

177.245

11.959

11.959

20.060

11.165

11.165

5.855

23.250

25.100

30.643

2.275

2.275

5.549

22.126

22.126

9.190

2.139.373

2.847.840

2.698.788

Vrsta prihodkov od prodaje blaga in
Zš.
storitev

Mirje

1. Prodaja storitev – tečaji in licence
2. Prodaja proizvodov – založništvo
3. Prodaja storitev–Teden rdečega križa
4. Prodaja storitev–Teden solidarnosti
5. Prihodki od prodaje nočitev

MZL

6. Prihodki od prodaje hrane

9. Animacija
10. Prevozne storitve
11. Prihodki od najemnin

1.850

12. Naknadno odobreni rabati
13. Ostali lastni prihodki
SKUPAJ

708.467

Prihodki od prodaje storitev od izvedbe tečajev in licenc so se v primerjavi s predhodnim
letom povečali za 71 %, medtem ko se prihodki iz založniške dejavnosti še naprej
zmanjšujejo; od prihodkov v predhodnem letu so manjši za 12 %. Prihodki, doseženi v
»Tednu rdečega križa« ter »Tednu solidarnosti« so višji za 1 oziroma 2 odstotka. Pozitivna
rast je evidentirana pri prihodki od prodaje nočitev ter hrane v enoti MZL Debeli rtič, s
čimer se je nekoliko omilil izpad prihodkov bolnišničnega oddelka.
Skupaj so prihodki od prodaje blaga in storitev znašali 2.847.840 evrov, kar je za 6
odstotkov več, kot leto poprej.
d) Ostali prihodki iz dejavnosti
so znašali 565.149 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom večji za 7 %. Struktura
ostalih prihodkov je po vrstah ter po enotah naslednja (v EUR):
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Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

79.831

292.605

372.436

383.487

19.650

19.650

Zš. Vrsta ostalih prihodkov od dejavnosti
1. Odprava dolgor.rezerv.- osnovna sredstva
2. Odprava dolgor.rezerv.- jubilejne, odpravnine
3. Dobava hrane iz intervent. zalog
4.

Dobava hrane iz blagov.rezerv (sklad
solidar.)

21.291

21.291

20.000

20.000

5. Sponzorstva, akcije

76.197

6. Dobrodelne akcije
7. EU projekti

76.897

29.131

17.070

17.070

13.772

37.565

37.565

30.518

240

240

300

8. Plačila odpisanih in oslabljenih terjat.

700

69.496

9. Ostalo

1.290

SKUPAJ

252.194

312.955

565.149

527.994

Največji delež ostalih prihodkov iz dejavnosti predstavlja odprava dolgoročnih rezervacij in
naslova

pridobitve

osnovnih

sredstev.

Odprava

dolgoročnih

rezervacij

iz

naslova

obračunane amortizacije gradbenih objektov in opreme je znašala 302.463 EUR, odprava
rezervacij iz prenosa rezervacij, oblikovanih ob pridobitvi zemljišča na Mirju), pa je znašala
69.973 EUR.
Prihodki za pokrivanje stroškov distribucije prehranskih paketov iz interventnih zalog
(21.291 EUR) se nanašajo na prejeta plačila s strani Ministrstva za kmetijstvo, stroške
distribucije hrane iz blagovnih rezerv Vlade RS (20.000 EUR) pa smo pokrili s
prerazporeditvijo sredstev sklada solidarnosti v prihodke.
Prihodki iz akcij ter dobrodelnega koncerta so namenjeni pokrivanju stroškov organizacije
in izvedbe akcij »Peljimo jih na morje«, »Dobrodelnega koncerta«, »Lepo je deliti« ter
akcij zbiranja in distribucije sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč v tujini, zlasti
poplav v državah bivše Jugoslavije.
Prihodki od izvajanja EU projektov so znašali 37.565 EUR, in izvirajo iz izvajanja projektov
Bessy in Platforma.
e) Usredstveni lastni proizvodi in storitve
so v poslovnem letu znašali 342 evrov.

4.2.3.

Finančni prihodki

11.713 EUR

Prihodki iz financiranja so znašali 11.713 EUR. Skoraj izključno gre za prihodke dosežene z
vezavo prostih denarnih sredstev.

4.2.4.

Drugi prihodki

1.640.323 EUR

Struktura drugih prihodkov je bila naslednja (v EUR):
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Doseženo v letu 2014
MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

55.751

55.751

11.014

1.511.229

1.511.229

12.320

17.867

16.455

16.455

Zš. Vrsta drugih prihodkov
Mirje
1. Prejete odškodnine
2. Prihodki - menjava zemljišč (sklep sodišča)
3. Odpis neobstoječih in zastar.obveznosti

5.547

4. Plačane odpisane in oslabljene terjatve
5. Prihodki od prodaje opredm.osnov.sred.

15.673

1.200

6. Prihodki iz povečanja odbit.deleža DDV

6.342

7. Inventurni presežki

8.212

14.554

267

267

1.112

8. Prihodki od refundacij stroškov in plač

7.039

2.452

9.491

5.023

9. Ostali (izredni prihodki)

4.154

10.555

14.709

17.437

23.082

1.617.241

1.640.323

51.459

SKUPAJ

Pretežni del prejetih odškodnin izvira iz priznanih škodnih primerov zaradi jesenskih poplav
v enoti MZL Debeli rtič oziroma poškodovanih objektov ter poškodovane ter uničene
opreme.
Prihodki na podlagi menjave zemljišč izvirajo iz dogovora o zamenjavi zemljišč v Valdoltri
iz leta 2000, sklenjenega z Vlado Republike Slovenije. Dogovorjeno je bilo, da bo vlada
Rdečemu križu Slovenije plačala razliko zaradi manjše površine zemljišč, ki jih je RKS
pridobil ob zamenjavi. Glede plačila odškodnine so od leta 2006 tekli pravdni postopki pred
pristojnimi sodišči. Zoper sodbe sodišč sta bili na Vrhovnem sodišču vloženi dve reviziji
postopkov; prvi zahtevek za revizijo je vložil RKS-ZZ. Na podlagi ugodno rešene revizije je
pri ponovnem sojenju sodišče ugodilo zahtevku Rdečega križa. Po sodbi višjega sodišča je
revizijo postopka predlagala tudi tožena stranka, vendar je Vrhovno sodišče revizijo
zavrnilo. Sodba je postala pravnomočna, iz državnega proračuna pa so bila prejeta
sredstva v višini glavnice (820.731 evrov) ter zamudnih obresti in pravdnih stroškov
(690.498 evrov), skupaj torej znesek 1.511.229 evrov.
V poslovnem letu se je v skupnih prihodkih povečal delež obdavčljive dejavnosti v
primerjavi z oproščeno dejavnostjo. Zaradi tega se je povečal dokončni odbitni delež pri
odbijanju davka na dodano vrednost na 34 %, medtem ko je začasni odbitni delež znašal
30 %.

Povečanje odbitnega deleža je vplivalo na nastanek prihodkov v znesku 14.554

evrov.

4.2.5.

Skupni odhodki

8.001.575 EUR

Skupni odhodki po vrstah so bili naslednji:
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Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

2.806.892

3.782.319

6.589.211

6.395.553

331

87.983

88.314

92.770

15.364

1.308.686

1.324.050

152.064

2.822.587

5.178.988

8.001.575

6.640.387

Zš. Vrsta odhodkov
1. Odhodki iz dejavnosti
2. Finančni odhodki
3. Drugi odhodki
SKUPAJ

Skupni odhodki so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 20 %, in sicer v največji
meri zaradi povečanja drugih (izrednih) odhodkov, ki so se v primerjavi z zneskom iz leta
2013 povečali 8,7 krat (indeks 871).

4.2.6.

Odhodki iz dejavnosti

6.589.211 EUR

Odhodki iz dejavnosti po posameznih skupinah stroškov ter po enotah so bili v poslovnem
letu naslednji (v EUR):
Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

114.794

894.492

1.009.286

1.089.622

2.116.639

939.508

3.056.147

2.868.427

407.396

1.256.440

1.663.836

1.588.050

Zš. Vrsta odhodkov iz dejavnosti
1. Stroški materiala in prodanega blaga
2. Stroški storitev
3. Stroški dela
4. Dotacije drugim pravnim osebam

2.600

5. Odpisi vrednosti
6. Drugi odhodki iz dejavnosti
SKUPAJ

156.849

688.827

845.676

831.480

11.214

3.052

14.266

15.374

2.806.892

3.782.319

6.589.211

6.395.553

a) Stroški materiala in prodanega blaga
Stroški materiala in prodanega blaga so po vrstah stroškov in po enotah naslednji (v EUR):

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

442.060

442.060

457.437

1.423

94.564

95.987

84.765

17.630

305.281

322.911

400.373

4. Material za tekoče vzdrževanje

19.000

19.000

14.816

5. Odpisi drob. inventarja in embalaže

18.311

18.311

2.911

3.625

7.445

11.070

14.330

7. Stroški drugega materiala

32.435

7.831

40.266

48.385

8. Stroški prodanih zalog proizvodov

59.681

59.681

66.605

1.009.286

1.089.622

Zš.

Vrsta stroškov materiala in prodanega
blaga

Doseženo v letu 2014
Mirje

1. Stroški porabe živil in pijač
2. Stroški pomož.mater.in zašč.sredstev
3. Stroški porabljene energije

6. Poraba pisarniškega materiala

SKUPAJ

114.794

102

894.492

b) Stroški storitev
Stroški storitev so po vrstah stroškov in po enotah naslednji (v EUR):
Doseženo v letu 2014
SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

Zš. Vrsta storitev
Mirje

MZL

1. Storitve, povezane s sredstvi FIHO

490.245

490.245

528.652

2. Stroški OZRK - krvodajalstvo

435.896

435.896

435.896

3. Teden rdečega križa - sredstva OZRK

254.390

254.390

252.128

4. Stroški najema delavcev

11.725

92.643

104.368

99.920

3.017

140.153

143.170

173.063

6. Stroški podjemnih in avtorskih pogodb

142.069

82.889

224.958

180.133

7. Stroški storitev pravnih oseb za dejav.

384.795

384.795

329.984

96.413

93.692

136.780

133.234

164.008

175.201

5. Delo dijakov in študentov

8. Prevozni, poštni in podobni stroški

36.115

9. Stroški oglaševanja

60.298

136.780

10. Storit.računovodij, odvet.,računalnič.

36.367

11. Denarne pomoči prosilcem za nakup vinjet

64.974

12. Stroški drugih storitev pri oprav.dejav.

14.807

169.850

184.657

162.765

13. Stroški vzdrževanja

44.727

168.148

212.875

167.748

843

5.525

6.368

4.619

22.473

4.527

27.000

29.879

16. Stroški plačilnega prometa

4.735

9.636

14.371

14.031

17. Stroški zavarovanj

9.938

51.278

61.216

48.695

18. Stroški reprezentance in promocij

6.837

26.920

33.757

31.085

15.906

7.702

3.056.147

2.868.427

14. Stroški najemnin
15. Povračila stroškov v zvezi z delom

19. Stroški drugih storitev

127.641

64.974

15.906

SKUPAJ

2.116.639

939.508

c) Stroški dela
Stroški plač, prispevkov delodajalca ter ostali stroški dela so bili po vrstah in po enotah
naslednji (v EUR):
Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

326.137

916.795

1.242.932

1.163.191

2. Prispevki delodajalca za pokojn.zavar.

28.863

81.136

109.999

102.942

3. Prispevki delodajalca za social.varnost

22.948

68.271

91.219

84.737

8.633

41.520

50.153

49.305

5.751

5.751

19.364

19.271

138.492

157.763

168.511

1.544

4.475

6.019

407.396

1.256.440

1.663.836

Zš. Vrsta stroškov dela
1. Plače in nadomestila plač

4. Regres za letni dopust
5. Odpravnine, odškod., jubilej.nagrade
6. Povračila stroškov prevoza in prehrane
7. Rezervacije - odpravnine in jubilej.nagrade
SKUPAJ
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1.588.050

Povprečna mesečna bruto plača je v enoti Mirje znašala 2.333 EUR, v enoti MZL pa 1.308
EUR.
č) Dotacije drugim pravnim osebam
V poslovnem letu RKS-ZZ ne izkazuje dotacij drugim pravnim osebam.
d) Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti sestojijo iz:
-

stroškov amortizacije,

-

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Izkaz odpisov vrednosti po posameznih vrstah in po enotah je naslednji (v EUR):
Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

77.724

676.348

754.072

803.431

17.796

24.750

42.546

42.337

2.261

249.140

251.401

248.817

Zš. Vrsta odpisov
1. Amortizacija
a) Od tega: - neopredmet.dolgoroč.sredst.
b)

- gradbenih objektov

c)

- opreme

38.010

389.985

427.995

428.309

č)

- drobnega inventarja

19.657

12.473

32.130

83.968

79.125

12.479

91.604

28.049

11.981

11.981

1.259

79.125

498

79.623

26.790

156.849

688.827

845.676

831.480

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki
a) Od tega: - osnovnih sredstev
b)

- kratkoročnih sredstev

SKUPAJ

Amortizacija osnovnih sredstev je znašala 754.072 EUR in je bila za 49.359 evrov ali za 6
% manjša od amortizacije predhodnega leta. Amortizacija se je predvsem zmanjšala pri
drobnem inventarju; v poslovnem letu namreč niso bile v celoti realizirane planirane
nabave drobnega inventarja za potrebe ekip prve pomoči. Dobaviteljem so bili ob koncu
leta sicer plačani predujmi za dobavo stvari drobnega inventarja, vendar je do dobave
prišlo šele v letu 2015.
Prevrednotovalni poslovnih odhodki pri osnovnih sredstvih so znašali 11.981 EUR in so
posledica prenosa stvari drobnega inventarja z nabavno vrednostjo pod 100 evrov (6.441
EUR) in odpisa oziroma likvidacije neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (5.540 EUR).
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz obratnih sredstev (79.623 EUR) izvirajo iz:
-

oslabitve zalog založniške dejavnosti (73.875 EUR),

-

oslabitve in odpisov terjatev iz poslovanja (5.748 EUR).
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e) Drugi odhodki iz dejavnosti
Drugi odhodki iz dejavnosti znašajo 14.266 EUR in so naslednji:
-

odhodkov na podlagi pogodbe o poslovodenju v znesku 11.214 EUR,

-

ostalih odhodkov iz dejavnosti v znesku 3.052 EUR, ki so posledica razlike do polne
cene letovanja ukrajinskih otrok.

4.2.7.

Finančni odhodki

88.314 EUR

Odhodki iz financiranja so v poslovnem letu znašali 88.314 EUR, v primerjavi s
predhodnim letom pa so se zmanjšali

z indeksom 95. Skoraj vsi finančni odhodki se

nanašajo na plačane obresti od najetih dolgoročnih bančnih kreditov za financiranje
investicije v Mladinskem zdravilišču in letovišču.

4.2.8.

Drugi (izredni) odhodki

1.324.050 EUR

Drugi odhodki so po glavnih skupinah in po enotah naslednji (v EUR):
Doseženo v letu 2014
Mirje

MZL

SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

599

107.326

107.925

107.912

2. Vodno povračilo

4.198

4.198

19.445

3. Okoljska dajatev

9.626

9.626

Zš. Vrsta drugih odhodkov

1. Prisp. za uporabo stavb. zemljišča

4. Članarine

4.291

4.291

3.859

5. Davek na nepremič. premoženje

3.381

6. Odhodki – spremem. odbitka DDV

2.137

7. Rezervacije stroškov - kočljive pogodbe

6.765

1.100.076

1.106.841

8. Pozneje ugotovljeni odhodki prejšnjih let

11.410

11.410

9. Plačila podizvajal.Vegrad po sodbah

74.746

74.746

3.709

1.304

5.013

15.330

15.364

1.308.686

1.324.050

152.064

10. Ostali (izredni) odhodki
SKUPAJ

Atipični (neobičajni, enkratni, izredni) so naslednji odhodki:
-

rezervacije stroškov iz naslova kočljivih pogodb v znesku 1.100.076 evrov;
rezervacije so oblikovane na podlagi tožb, ki jih proti RKS-ZZ vodijo podizvajalci
družbe Vegrad, ki so izvajali gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri izgradnji
hotela Arija. Znesek potrebnih rezervacij je izračunan na podlagi tožb posameznih
podizvajalcev ter odvetnikove ocene, da podizvajalci s tožbami uspejo,

-

plačila enemu podizvajalcu družbe Vegrad v znesku 74.746 evrov, ki je s tožbo
uspel, banka pa je izvedla izvršbo na denarna sredstva RKS-ZZ na transakcijskem
računu. Zoper pravnomočno sodbo sodišča je bila sprožena revizija postopka.
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4.2.9.

Odhodki enote Mirje po stroškovnih mestih (funkcijah)

Izkaz odhodkov enote Mirje po stroškovnih mestih (funkcijah) ter po vrstah stroškov (odhodkov) je naslednji:

Ozn.

Stroškovno mesto

001

VODSTVO RKS

010

SPLOŠNO STR. MESTO

011

RAČUNOVODSTVO

014

ORGANI UPRAVLJANJA RKS

020

PRVA POMOČ (SPLOŠNO)

021

Direktni
stroški
dejavnosti

Splošni
Material

Storitve

stroški

Stroški dela

105,66

270,14

64.033,34

15.804,35

96.324,52

56.670,74

293,96

12.469,91

51.425,41

(o d h o d k i)

Amortizacija
in odpisi

40.959,14

Drugi
odhodki
757,94

65.167,08

65.167,08

26.666,69

236.425,44

236.425,44

64.189,28

64.189,28

8.860,81

8.860,81

0,02

1.462,98

14.712,75

150,00

57.941,14

461.712,56

87,90

27.124,30

142.806,21

33.769,54

602.284,52

44.086,31

44.086,31

2.040,00

2.040,00

67.393,64

557.638,17

72,79

24.931,47

82.936,27

0,18

15.362,87

124.425,76

1,50

19.858,64

144.383,67

8.860,81
13.249,77

971,62

491,34

MORS

403.771,42

883,79

4.305,33

35.493,98

024

TEČAJI

115.681,91

142,22

26.894,18

028

KRVODAJALSTVO

568.514,98

18,12

3.235,11

30.516,31

030

MLADI, MEDNARODNA

3.408,34

6.933,21

30.364,22

040

SOCIALA

044

FIHO

050

PROJEKTI

051

17.108,04

3.380,54

2.040,00
490.244,53

19,16

67.374,48

SKUPAJ

ODHODKI
skupaj

58.004,80

2.564,57

9.772,47

12.521,64

AKCIJE

109.062,89

319,89

2.521,15

12.521,65

080

ZALOŽNIŠTVO

124.525,03

0,00

276,78

19.580,36

081

TEDEN RDEČEGA KRIŽA

263.098,82

875,57

525,00

1.400,57

264.499,39

082

TEDEN SOLIDARNOSTI

5.429,03

985,87

4,72

990,59

6.419,62

2.151.583,18

26.231,74

148.191,87

671.004,66

2.822.587,84

SKUPAJ
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407.396,31

0,00

58.067,18

31.117,56

4.2.10.

Poslovni izid

(168.425 EUR)

Poslovno leto je Rdeči križ Slovenije zaključil z negativnim poslovnim izidom; presežek
odhodkov nad prihodki znaša 168.425 EUR.
Zbirni izkaz finančnega izida je po enotah naslednji (v EUR):
Doseženo v letu 2014
SKUPAJ

Doseženo
v letu
2013

1. Prihodki

2.830.014 5.038.086 7.868.100

6.477.757

2. Odhodki

2.822.587 5.178.988 8.001.575

6.640.387

Zš. Postavka
Mirje

3. Davek od dohodov pravnih oseb
4. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
5. Izid pred obrestmi in davki (EBIT)
6.

Izid pred obrestmi, davki,
amortizacijo in (EBITDA)

oslabitvami

in

MZL

34.950

34.950

7.427 -175.852

-168.425

-162.630

-11.673 -361.474

-373.147

-177.935

472.529

665.420

145.176

327.353

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je enota Mirje poslovno leto zaključila s pozitivnim
poslovnim izidom v znesku 7.427 EUR. Poslovni izid enote MZL je negativen; presežek
odhodkov nad prihodki znaša 175.852 EUR.

4.2.11.

Razdelitev prihodkov in odhodkov na pridobitno in
nepridobitno dejavnost

Rdeči križ Slovenije poleg nepridobitne (humanitarne in dobrodelne) opravlja tudi
pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost RKS je predvsem dejavnost založništva,
organiziranja in izvedbe tečajev prve pomoči in reševanja ter dejavnost hotela na Debelem
rtiču. Glede na navedeno so razdeljeni prihodki poslovanja, glede na strukturo prihodkov
pa so razdeljeni odhodki na pridobitni in nepridobitni del. Zbirni razdelilnik prihodkov in
odhodkov na pridobitni in nepridobitni del je naslednji (v EUR):
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Ozn.
+01.

Postavka
PRIHODKI OD DEJAVNOSTI

MIRJE Jan-Dec/2014
Pridobitna

Nepridobitna

MZL Jan-Dec/2014

SKUPAJ

Pridobitna

Nepridobitna

RKS-ZZ JAN-DEC/2014 SKUPAJ

SKUPAJ

Pridobitna

Nepridobitna

SKUPAJ

362.409

2.432.468

2.794.877

2.354.801

1.066.044

3.420.845

2.717.210

3.498.512

6.215.722

a. Dotacije in Fundacije FIHO v Republiki Sloveniji

0

685.300

685.300

0

151.693

151.693

0

836.993

836.993

b. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev

0

930.366

930.366

0

662.830

662.830

0

1.593.196

1.593.196

č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
f. Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev
g. Ostali prihodki od dejavnosti
+04.

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE

=05.

DONOSI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ

-06.

STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA BLAGA
a. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

-07.

STROŠKI STORITEV

-08.

STROŠKI DELA

-09.

DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM

-10.

ODPISI VREDNOSTI
a. Amortizacija
b. Prevrednotoval.poslovni odhodki

70.000

148.550

218.550

0

153.994

153.994

70.000

302.544

372.544

281.377

427.090

708.467

2.139.373

0

2.139.373

2.420.750

427.090

2.847.840

11.032

241.162

252.194

215.428

97.527

312.955

226.460

338.689

565.149

342

0

342

0

0

0

342

0

342

362.751

2.432.468

2.795.219

2.354.801

1.066.044

3.420.845

2.717.552

3.498.512

6.216.064

44.921

69.873

114.794

615.740

278.752

894.492

660.661

348.625

1.009.286

44.921

69.873

114.794

615.740

278.752

894.492

660.661

348.625

1.009.286

203.863

1.912.776

2.116.639

646.728

292.780

939.508

850.591

2.205.556

3.056.147

70.261

337.135

407.396

864.893

391.547

1.256.440

935.154

728.682

1.663.836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81.158

75.691

156.849

474.167

214.660

688.827

555.325

290.351

845.676

5.660

72.064

77.724

465.577

210.771

676.348

471.237

282.835

754.072

75.498

3.627

79.125

8.590

3.889

12.479

84.088

7.516

91.604

1.550

9.664

11.214

2.101

951

3.052

3.651

10.615

14.266

-11.

DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI

=12.

ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ

401.753

2.405.139

2.806.892

2.603.629

1.178.690

3.782.319

3.005.382

3.583.829

6.589.211

IZID IZ DEJAVNOSTI (EBIT)

-39.002

27.329

-11.673

-248.828

-112.646

-361.474

-287.830

-85.317

-373.147

1.619

10.094

11.713

27.703

88.314

+13.

FINANČNI PRIHODKI

1.619

10.094

11.713

0

0

-14.

FINANČNI ODHODKI

46

285

331

60.565

27.418

87.983

60.611

+15.

DRUGI PRIHODKI

3.190

19.892

23.082

1.584.204

33.037

1.617.241

1.587.394

52.929

1.640.323

-16.

DRUGI ODHODKI

2.123

13.241

15.364

900.858

407.828

1.308.686

902.981

421.069

1.324.050

-17.

DAVEK OD DOHODKOV

0

0

0

34.950

0

34.950

34.950

0

34.950

19.

PRESEŽEK PRIHODKOV

0

43.789

7.427

339.003

0

0

302.641

0

0

20.

PRESEŽEK ODHODKOV

-36.362

0

0

0

-514.855

-175.852

0

-471.066

-168.425
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4.2.12.

Davek od dohodkov pravnih oseb

34.950 EUR

Na podlagi razdelitve prihodkov in odhodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost je
izdelan obračun davka od dohodkov pravnih oseb za poslovno leto. V obračunu davka so
upoštevani rezultati, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost RKS. Kot je razvidno iz
razdelitve prihodkov in odhodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost, smo s pridobitno
dejavnostjo dosegli pozitivni finančni izid. Razlog je v prihodkih iz naslova menjave
zemljišč, ki se v celoti smatrajo kot prihodki iz pridobitne dejavnosti. Na podlagi
pozitivnega finančnega izida iz pridobitne dejavnosti znaša ugotovljena davčna osnova
576.394 evrov. Davčna osnova se zmanjšuje za naslednje davčne olajšave:
- pokrivanje davčne izgube iz prejšnjih let (288.197 evrov),
- olajšava za investiranje (73.747 evrov),
- olajšava za zaposlovanje invalidov (8.864 evrov).
Skupaj so davčne olajšave znašale 370.808 evrov. Osnova za davek je znašala 205.587
evrov, obračunani znesek davka od dohodkov pa 34.950 evrov.

4.2.13. Izplačila članom organov upravljanja in vodstva RKS-ZZ
S predsednikom Rdečega križa Slovenije je bila sklenjena pogodba o vodenju. Na podlagi
te pogodbe je bil predsednik g. Franc Košir upravičen do honorarja za vodenje poslov,
prevoza na delo ter do povračila potnih stroškov. Navedeni prejemki so se g. Koširju
izplačevali v skladu s sklenjeno pogodbo o vodenju.
Z generalnim sekretarjem Rdečega križa Slovenije g. dr. Danijelom Starmanom, ki je bil v
rednem delovnem razmerju v RKS-ZZ do 15.12.2014, je bila sklenjena pogodba o
zaposlitvi. Na podlagi te pogodbe je bil dr. Starman upravičen do plače v pogodbeni višini,
regresa za letni dopust, prevoza na delo in prehrane ter povračila nastalih potnih stroškov.
Navedeni prejemki so se dr. Starmanu izplačevali v višinah, določenih s pogodbo.
Ravno tako je z generalno sekretarko ga. Renato Brunskole, ki je mandat in zaposlitev v
RKS-ZZ nastopila z dnem 16.12.2014, sklenjena pogodba o zaposlitvi. Na podlagi te
pogodbe je ga. Brunskole upravičena do plače v pogodbeni višini, regresa za letni dopust,
prevoza na delo in prehrane ter povračila nastalih potnih stroškov. Navedeni prejemki se
izplačujejo v višinah in rokih, določenih s pogodbo.
Člani organov upravljanja Rdečega križa Slovenije (glavnega, upravnega in nadzornega
odbora ter komisij) so za udeležbo na sejah upravičeni do povračila potnih stroškov, ki
nastanejo za njihovo udeležbo na sejah.

Članom organov upravljanja se sejnine za

udeležbo na sejah ne izplačujejo.
Skupna izplačila povračil potnih stroškov članom organov upravljanja RKS-ZZ so v letu
2014 znašala 13.856 EUR.
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RKS – ZZ do zgoraj navedenih oseb na dan 31.12.2014 nima:
-

Poslovnih terjatev,

-

Dolgoročnih in kratkoročnih dolgov,

-

Prejetih in danih posojil ter predujmov,

-

Danih poroštev iz kakršnegakoli naslova.

4.2.14. Dogodki po bilanci stanja
V času od bilance stanja (31.12.2014) do izdelave tega računovodskega poročila ni bilo
poslovnih dogodkov, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze poslovnega leta
2014.

4.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV
Iz izkaza denarnih tokov je razvidno, da je znašal prebitek prejemkov nad izdatki pri
poslovanju 1.300.071 EUR.
Prebitek izdatkov nad prejemki pri naložbenju je znašal 192.646 EUR.

Prebitek je

predvsem posledica investicijskih izdatkov v letu 2014.
Skupni prebitek prejemkov nad izdatki iz poslovanja in naložbenja je znašal 1.107.425
EUR. Navedeni znesek je zadoščal za:
-

Financiranje prebitka izdatkov pri financiranju RKS nad prejemki v višini 432.341
EUR.

Prebitek izdatkov pri financiranju izvira iz odplačil dolgoročnih finančnih

obveznosti (bančnih kreditov, pridobljenih za izgradnjo hotela Arija), plačila obresti,
ki se nanašajo na pridobljene kredite, ter začetnem pripoznanju (oblikovanju)
dolgoročnih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki
bremenijo društveni sklad,
-

Povečanje denarnih sredstev na koncu obdobja v primerjavi z začetkom leta za
675.084 EUR.
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6. FINANČNI PLAN 2015
Finančni plan, ki temelji na oceni poslovanja iz meseca septembra 2014, je za poslovno leto 2015 naslednji:
Ozn.

PLAN 2015

Postavka
Mirje

MZL

Ind.
Plan15/Oc14

OCENA JAN-DEC/2014
SKUPAJ

Mirje

MZL

SKUPAJ

Mirje

MZL

RKS

2.680.160

3.611.230

6.291.390

2.723.000

3.424.510

6.147.510

98

105

102

589.000

148.500

737.500

633.780

148.500

782.280

93

100

94

1.032.160

688.060

1.720.220

1.029.950

688.060

1.718.010

100

100

100

č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
f. Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev

213.000

114.000

327.000

198.920

133.280

332.200

107

86

98

665.800

2.358.580

3.024.380

674.420

2.152.580

2.827.000

99

110

107

g. Ostali prihodki od dejavnosti

180.200

302.090

482.290

185.930

302.090

488.020

97

100

99

2.680.160

3.611.230

6.291.390

2.723.000

3.424.510

6.147.510

98

105

102

110.800

918.910

1.029.710

116.340

875.160

991.500

95

105

104
104

+01.

PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
a. Dotacije in Fundacije FIHO v Republiki Sloveniji
b. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev

=05.
-06.

DONOSI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ

STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA BLAGA
a. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

-07.

STROŠKI STORITEV

-08.

STROŠKI DELA

-09.

DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM

-10.

ODPISI VREDNOSTI
a. Amortizacija
b. Prevrednotoval.poslovni odhodki

110.800

918.910

1.029.710

116.340

875.160

991.500

95

105

1.950.700

863.370

2.814.070

1.993.230

854.820

2.848.050

98

101

99

416.000

1.255.940

1.671.940

399.530

1.255.940

1.655.470

104

100

101

3.000

0

3.000

2.600

0

2.600

0

0

0

185.160

672.800

857.960

202.810

672.800

875.610

91

100

98

183.260

672.800

856.060

197.610

671.760

869.370

93

100

98

1.900

0

1.900

5.200

1.040

6.240

35

0

19

20.000

3.200

23.200

13.500

3.200

16.700

148

0

139

2.685.660

3.714.220

6.399.880

2.728.010

3.661.920

6.389.930

98

101

100

-102.990

-108.490

-5.010

-237.410

-11.

DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI

=12.

ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ

=13.

IZID IZ DEJAVNOSTI (EBIT)

-5.500

+13.

FINANČNI PRIHODKI

10.000

0

10.000

10.130

0

10.130

99

0

99

FINANČNI ODHODKI

1.000

85.660

86.660

220

85.660

85.880

0

100

101

+15.

DRUGI PRIHODKI

8.000

50.000

58.000

6.440

1.561.200

1.567.640

124

3

4

-16.

DRUGI ODHODKI

9.000

126.000

135.000

7.700

1.610.270

1.617.970

117

8

8

19.
20.

PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV

2.500

3.640

0

0

0

0

-372.140

-368.500

69
0

71

71

-14.

0

111

-264.650

-262.150

-242.420 -

0 -

