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I. Poslovno poročilo za leto 2018 
 

1.1. Poročilo predsednika in generalne sekretarke RKS 
 

Povzetek poročila o izpolnjevanju Zaveze javnosti za leto 2018 prikazujemo po sklopih.  

 

KRVODAJALSTVO 

Izvedli smo približno 1.160 krvodajalskih akcij, od tega 360 terenskih krvodajalskih akcij, kar je zadoščalo za 

potrebe po krvi oz. krvnih  derivatih v državi. V letu 2018 ni prihajalo do viškov krvi in s tem prekomernih 

zalog. Vsak mesec smo na darovanje krvi povprečno privabili več kot 8.295 krvodajalcev ali 99.545 v celem 

letu. V sodelovanju s transfuzijsko službo se krvodajalstvo sprotno prilagaja potrebam po krvi in njenih 

derivatih. Opažamo, da se potrebe po eritrocitih nekoliko zmanjšujejo, medtem ko potrebe po trombocitih 

rahlo naraščajo.  

Izvedli smo 362 predavanj na temo prostovoljnega darovanja krvi in 254 predavanja o pomenu 

transplantacije in darovanja organov ter sprejeli 518 pristopnih izjav posameznikov, ki so se opredelili za 

darovalca organov po smrti. 

 

PRVA POMOČ  

V Rdečem križu Slovenije smo ustanovili, usposobili in opremili 111 ekip PP, ki delujejo v okviru RKS-OZ. V 

letu 2018 je 54 ekip RKS sodelovalo na vseh 13 regijskih preverjanjih usposobljenosti ekip prve pomoči 

Civilne zaščite in Rdečega križa, kjer je skupaj sodelovalo 107 ekip PP. Dve regijski preverjanji sta bili 

združeni na eni lokaciji v istem dnevu. XXIV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 

zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno na območju Občine Postojna v pričetku meseca oktobra 2018. Na 

njem je sodelovalo 13 ekip. Največ znanja in veščin prve pomoči je prikazala ekipa prve pomoči Nuklearne 

elektrarne Krško.  Izvedli smo tudi Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči osnovnih šol, na katerih je 

sodelovalo več kot 120 ekip PP. Zaključno preverjanje je bilo 12. maja 2018 v MZL RKS Debeli rtič, kjer je 

največ znanja pokazala ekipa prve pomoči OŠ Vavta vas iz RKS – OZ Novo mesto. 

 

PRIPRAVLJENOST V PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ IN SLUŽBA ZA ISKANJE POGREŠANIH 

Znotraj RKS  stalno izvajamo aktivnost za izboljševanje načrtovanja priprav na nesreče in izboljšanje 

mehanizmov ukrepanja ob nesrečah.  

Za boljše delovanje lastne mreže na področju pripravljenosti in izvajanja službe za iskanje pogrešanih in 

obnavljanju družinskih vezi smo opravili vrsto usposabljanj, prav tako smo v skladu z delom na projektu 

Psihosocialna prva pomoč ob velikih nesrečah (Psychosocial First Aid in Complex Emergencies – PFA - CE) 

usposobili 6 inštruktorjev na usposabljanja na področju laičnega nudenja psihosocialne  pomoči.  

RKS je v okviru svojih zmožnosti nudil pomoč pri odpravljanju posledic nesreč v letu 2018. Sodeloval je pri 

pomoči prizadetim in oškodovanim naravnih nesrečah, ki so prizadele nekatera področja Slovenije. Za 

najbolj ob naravnih nesrečah prizadete smo odprli poseben račun za zbiranje finančnih sredstev, poleg tega 

pa smo iz Sklada solidarnosti RKS najbolj ogroženim v ujmi namenili 40.000,00 EUR. Ekipe prve pomoči RKS 
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- OZ so sodelovale tudi pri pri odpravljanju posledic nekaterih naravnih in drugih nesreč manjšega obsega 

na lokalnem nivoju. V mreži RKS smo delovali tudi na zvišanju ravni osveščenosti in izobraževanja javnosti. 

 

SOCIALNA POMOČ 

Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin z različnimi oblikami materialne pomoči je tudi v 

letu 2018 ostala osrednja naloga nacionalnega društva. Kljub izboljšanim gospodarskim kazalcem in 

obetavnim statističnim podatkom o stopnji tveganja revščine in socialne izključenosti (13,3 % ljudi je živelo 

pod pragom revščine, stopnja tveganja socialne izključenosti pa je bila 17,1%) na Rdečem križu Slovenije 

žal nismo zaznali bistvenega zmanjšanja števila prosilcev in prejemnikov materialne pomoči.  Rdeči križ 

Slovenije je v letu 2018 razdelil prek 3.088,2 ton različnih prehranskih izdelkov, 198,7 ton higienskih 

pripomočkov ter 431,1  ton oblačil in obutve. Materialno pomoč je prejelo 121.250 socialno ogroženih 

oseb. Zgoraj navedeno pomoč smo v okviru nacionalnega društva zagotavljali na vseh nivojih delovanja, na 

nacionalnem in lokalnem nivoju, v samo razdeljevanje pomoči pa je bilo vključenih 3.008 prostovoljcev, ki 

delujejo v okviru RKS-OZ in KO RK. Na obseg, kontinuiteto in kvaliteto oskrbovanja socialno ogroženih 

posameznikov in družin pa  smo vplivali tudi z organizacijo akcij »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« , v 

okviru katerih smo uspeli zbrati dodatnih  38,2 ton različnih prehranskih, higienskih in drugih izdelkov ter z 

rednimi akcijami zbiranja in razdeljevanja t.i. viškov hrane. V omenjenem projektu zbiranja »viškov hrane« 

je redno, skozi celo leto sodelovalo 12 RKS-OZ, ki so zbrala in razdelila 202,6 ton dodatne hrane.   

Tudi v letu 2018 je RKS nadaljeval z izvajanjem programa letovanja socialno ogroženih otrok in starejših. S 

pomočjo namenskih sredstev FIHO, Peljimo jih na morje, Dobrodelni koncert RKS, sredstev akcije 

»Pričarajmo nasmeh« in drugih donatorskih sredstev je RKS, v sodelovanju z RKS-OZ, omogočil tedensko 

brezplačno letovanje 1.463  otrokom in socialno ogroženih družin. 

Poleg socialnih letovanj, pa je 20 RKS-OZ, na osnovi javnega razpisa ZZZS in pridobljenega statusa 

organizatorja zdravstvenih letovanj, organiziralo zdravstvene kolonije, v katere je bilo vključenih prek 1.300 

otrok. RKS-OZ so zdravstvene kolonije organizirale zlasti v  MZL RKS Debeli rtič ter MPD Frankopan Punat, 

na otoku Krku. 

 

MEDNARODNA DEJAVNOST  

RKS je v mesecu septembru gostil direktorja IFRC za JV Evropo in Balkan dr. Simona Missirija in področno 

vodjo go. Seijo Tyrninoksa. Ogledala sta si MZL RKS Debeli rtič ter sodelovala na tiskovni konferenci in seji 

GO RKS. RKS je z udeležbo strokovnih sodelavcev na seminarjih/srečanjih/usposabljanjih/delavnicah po 

Evropi aktivno deloval v mednarodnem okolju, predvsem pa prispeval k okrepitvam našega nacionalnega 

društva za še uspešnejše uresničevanje našega poslanstva.  

 

POSLOVANJE RKS  

V poslovanju RKS, kamor je vključeno tudi Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič, smo z 

nadaljevanjem izvajanja sanacijskega načrta MZL RKS Debeli rtič in sedeža društva prioritetno reševali 

nastalo izgubo iz preteklih let. V letu 2018 smo dosegli smo boljše poslovne  rezultate od načrtovanih za to 

obdobje, kar pomeni, da v celoti sledimo sanacijskemu programu.  Izvajali smo tudi nujna investicijska dela 

na mladinskih domovih in v Hotelu Bor, predvsem iz donacijskih sredstev.  
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Sedež društva je v lanskem letu posloval pozitivno. Veliko težav pri našem poslovanju nam še vedno 

povzročajo nerešene tožbe podizvajalcev Hotela Arija na MZL, ki so žal zapadle v letu 2018 zato izguba na 

MZL iz tega naslova znaša 1.267.379,07 evrov. 

V letu 2018 smo nadaljevali z usklajevanji finančnega dela Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih 

med RKS in RKS-OZ, ki naj bi ga sprejeli v drugi polovici leta 2018, žal nam to zaradi odstopa predsednika 

RKS in izgube tožb ni uspelo, saj je bil velik del časa namenjen reševanju likvidnostnih težav in urejanju 

dokumentacije z bankami za poplačilo tožb. Z dokončno uskladitvijo pogodbe o medsebojnih pravicah in 

obveznostih bi dosegli poenotenje in povezanost med RKS - OZ in sedežem RKS. 

 

 

REALIZACIJA CILJEV IN NALOG LETA 2018 

Naša temeljna načela so nas vodila tudi v letu 2018, pri čemer smo s skupnimi napori in močmi izpeljali 

veliko večino naših skupnih ciljev in nalog. RKS je skupaj s 56 Območnimi združenji in skoraj 900 Krajevnimi 

organizacijami Rdečega križa, tisočerimi prostovoljci in zaposlenimi v letu 2018 opravil skladno z Zavezo 

javnosti XI vse ključne naloge s področja javnih pooblastil in drugih humanitarnih programov.   

 

ZAHVALA IN SKUPNI NAČRTI ZA PRIHODNOST 

Iskrena zahvala RKS Območnim združenjem, Krajevnim organizacijam Rdečega križa, prostovoljkam in 

prostovoljcem ter vsem sodelavcem, lokalnim skupnostim, pristojnim ministrstvom in URSZR za pomoč, 

podporo in sodelovanje. Prizadevali si bomo za ohranjanje obsega javnih pooblastil RKS, pripravo novih 

programov RKS, vključevanje novih prostovoljcev in mladih članov RK in pridobivanje novih finančnih virov 

za vzdržno delovanje RKS. 

 

Cvetka Tomin, l.r.                 Alojz Kovačič, l.r. 
Generalna sekretarka RKS                                             Predsednik RKS 
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1.2. Poročilo Nadzornega odbora RKS 
 

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA RKS ZA LETO 2018 

Nadzorni odbor Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj (v nadaljevanju NO RKS) je v letu 2018 deloval  v 

naslednji sestavi:  Darko Ratajc (predsednik), članice Stanka Drešček, Petra Hojnik, Ivanka Zupančič, Tatjana 

Arčan. 

NO RKS se je v letu 2018 sestal na štirih rednih in eni dopisni seji. Vse seje so bile sklepčne, na vseh je bila 

zagotovljena prisotnost predstavnikov vodstva RKS in strokovnih služb.  Članicam in članu je bila 

zagotovljena samostojnost in neodvisnost pri odločanju skladno z Statutom RKS – ZZ  ter Poslovnikom NO 

RKS. Član in članice NO RKS za udeležbo na sejah ne prejemajo nadomestil. 

Pretežni del delovanja NO RKS  je bil usmerjen nadzoru nad finančno – materialnem poslovanju RKS – ZZ,  

rezultatov poslovanja za leto 2017, spremljanju uresničevanja  finančnega načrta za leto 2018 in pripravi 

finančnega načrta za leto 2019.  

NO RKS se je na svojih rednih sejah tekoče seznanjal z rezultati poslovanja za posamezna obdobja tekočega 

leta. Pri tem je vodstvo opozarjal na prikazana odstopanja od sprejetega plana za leto 2018 in zahteval 

tekoče ukrepe vodstva za doseganje planskih ciljev.  

 

15. seja NO RKS – 22.3.2018 

NO  RKS je na tej seji obravnaval: 

Nerevidirane poslovne rezultate za leto 2017; 

Inventura 2017; 

Finančno poročilo o nacionalnih akcijah za leto 2017; 

Poročilo o porabi sredstev RKS po sklenjenih pogodbah za intelektualne storitve, storitve pravnih oseb, 

pogodbah o delu in avtorskih pogodbah za leto 2017. Vodstvu je bilo naloženo, da naj pri poslovanju 

upošteva racionalnost in da stroške vključuje v rezultate poslovanja glede na realen dejanski nastanek; 

Tožbe podizvajalcev pri gradnji hotela Arija in seznanitev z likvidnostnim stanjem RKS. V tej zvezi je bilo 

vodstvu priporočano takojšnje iskanje kreditne linije za zagotovitev likvidnosti RKS v primeru morebitnih 

izvršb iz tega naslova; 

Pravilnik o računovodstvu (spremembe in dopolnitve).  

 

16. seja NO RKS – 14.5.2018 

NO RKS je na tej seji obravnaval: 

Revidirane izkaze poslovanja za leto 2017 in poročila za poslovno leto 2017 z revidiranimi računovodskimi 

rezultati. Ugotovljeno je bilo, da je poročilo ustrezno pripravljeno in primerno za nadaljnjo obravnavo na 

organih RKS; 
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Poslovanje RKS za obdobje januar -  marec 2018. Vodstvu je bilo naložena priprava in izvedba nabora 

ukrepov za dosego plana in zagotavljanje likvidnosti; 

NO RKS se je seznanil in sprejel poročilo o delu NO za leto 2017. 

 

17. seja NO RKS – 25.09.2018 

NO RKS je na tej seji obravnaval: 

Poročilo o poslovanju RKS za obdobje januar – junij 2018. Ugotovljeni rezultati so na MZL odstopali od 

planiranih, zato je NO RKS vodstvu naložil zagotovitev poslovanja v skladu s prejetim planom. Vodstvo je 

bilo zadolženo za dosledno izvajanje sprejetega sanacijskega načrta; 

NO RKS se je seznanil s poročilom o poslovanju 1-7/2018 in ugotovil, da poslovanje poteka v skladu s 

sprejetim planom. 

NO RKS se je seznanil s stanjem tožb podizvajalcev in o stanju najema kreditov za kritje le teh. NO RKS 

opozarja vodstvo za zagotavljanje tekoče in dolgoročne likvidnosti.  

18. seja NO RKS – 8.11.2018 

NO RKS je na tej seji obravnaval: 

-  NO RKS se je seznanil s poročilom o poslovanju za obdobje januar – september in ugotovil, da so        

doseženi rezultati, brez upoštevanja prejetih tožb, v okviru sprejetega plana za leto 2018; 

 -  NO RKS se je seznanil s poročilom o porabi sredstev RKS po sklenjenih pogodbah za intelektualne storitve, 

storitve pravnih oseb, pogodbah o delu in avtorskih pogodbah za obdobje 1-9/2018 in ugotovil, da je 

poraba racionalna. Vodstvo zadolži, da se pri sklepanju pogodb tudi v bodoče obnaša racionalno;  

- NO RKS se je seznanil z oceno poslovanja za leto 2018 in pri tem ugotovil, da je v oceno potrebno dodati 

planirano prodajo zemljišč in učinke že izgubljenih sodb. NO RKS opozarja na zagotavljanje likvidnosti; 

- NOI RKS se je seznanil z osnutkom finančnega načrta za leto 2019. Vodstvu in strokovni službi je bilo 

naloženo, da do sprejetja predloga upošteva vsa dejstva glede plač in ostalih postav ter na Zbor članov 

predloži čim bolj realen plan.  

Na šesti dopisni seji je NO RKS potrdil dopolnjen osnutek Finančnega načrta za leto 2019.  

Naloge in pristojnosti NO RKS so opredeljene v 49. členu Statuta RKS ZZ.  V skladu z Statutom RKS- ZZ in v 

skladu s Poslovnikom NO RKS je NO RKS vodstvu  predlagal množico priporočil in usmeritev s ciljem 

zagotavljanja preglednosti, učinkovitosti in tudi zakonitosti poslovanja.  

NO RKS se je tekoče seznanjal in spremljal poročila o namenski in upravičeni porabi sredstev RKS po 

sklenjenih pogodbah za intelektualne storitve, storitve pravnih oseb, pogodbah o delu in avtorskih 

pogodbah  v letu 2018. S tem v zvezi je NO RKS naložil vodstvu stalno zavezo gospodarnega in  racionalnega 

poslovanje. 

Kot je razvidno iz zapisnikov, se je NO RKS  tekoče seznanjal s problematiko tožb podizvajalcev pri izgradnji 

hotela Arija. 

Vse seje NO RKS so bile sklepčne in sklepi sprejeti soglasno. 
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Podrobnejša vsebina dela NO RKS  in sprejeti sklepi so  razvidni iz zapisnikov sej, ki so arhivirani na sedežu 

RKS, objavljeni pa so tudi na intranetnih straneh.  

Vsem članicam NO RKS , vodstvu in strokovnim službam se za njihov prispevek pri delu NO RKS  iskreno 

zahvaljujem. 

 

Slovenske Konjice,  15.4.2019 

 

Darko Ratajc, univ.dipl.ekon., l.r. 
Predsednik NO RKS 
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1.3. Predstavitev RKS  
 

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj1 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, Ženevskimi konvencijami, sklepi mednarodnih konferenc Rdečega križa in drugimi predpisi. 

Rdeči križ Slovenije je pravna oseba zasebnega prava. 

 

1.3.1 Organi društva  
Za zagotavljanje javnosti dela so odgovorni: 

 predsednik RKS:   Alojz Kovačič 

 podpredsednici RKS:           Irena Nečemer 
      Belinda Ladiha 
 

 generalna sekretarka RKS:  Cvetka Tomin 

 
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 križa5. 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; 
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;  

                                                             

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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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 je v okviru sklepov in splošnih smernic, ki jih sprejema Zbor članov, pooblaščen 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.   

 

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. 

 

1.3.2. Ostali podatki 
Matična številka:     5147778 
Identifikacijska številka za DDV:    SI62922475 
Dejavnost po SKD:     85.323 (01.01. - 19. 2. 2008)  
        88.991 (od 20. 2. 2008 dalje)  
Naslov društva:       Mirje 19,1000 Ljubljana 
Naslov MZL Debeli rtič:     Jadranska 73, 6280 Ankaran  
 
 
Transakcijski računi:  
 
UniCredit Bank d.d., Ljubljana                                    št.: 2900 0000 3377 785 
NLB d.d.                                    št.: 0292 2001 9831 742 
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SKB d.d.               št.: 0310 0111 1222 206 
        št.: 0310 0111 1122 296 
        št.: 0310 0123 4567 891 
        št.: 0310 0111 1112 208 
 
Poslovno leto:         koledarsko 
 
Št. zaposlenih konec leta:                                                         80 po stanju na dan 31.12.2018  
                                                                                                        (v letu 2017: 70,5);  
 
 
Povprečno število zaposlenih v obračunskem obdobju:     82,03 
 
Povprečno število zaposlenih oz. zaposlenih konec leta po skupinah glede na izobrazbo: 
- IX. stopnja:        / 
- VIII. stopnja:        3  
- VII. stopnja:       18 
- VI. stopnja:          9  
- V. stopnja:         23 
- IV. stopnja:        16 
- 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) 

 

1.4. Vizija, poslanstvo, usmeritve 
 

Rdeči križ Slovenije-Zz se je s sprejetjem programa za leto 2018 javno zavezal 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 2019. 
Tudi v tem letu bo pozornost namenjena pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. 
Nadaljevali bomo z dobro prakso oziroma akcijami pomoči razdeljevanja prehranskih paketov. 

Rdeči križ Slovenije-Zz se zaveda svojega poslanstva na področju javnih pooblastil: izvajal bo programe 
krvodajalstva 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. 
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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 ter postopke za uvedbo izbirnih vsebin prve pomoči v osnovne šole. 

Leto 2018 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. 

 

1.5. Poročilo o delu glavnega odbora RKS (v nadaljevanju: GO RKS) 
1) Število sej 

V letu 2018 je bilo 21 sej GO RKS.  Od tega: 

 6 rednih sej GO RKS 

 5 izrednih sej GO RKS 

 10 dopisnih sej GO RKS 

Vse seje GO RKS so bile sklepčne. 

 

2) Sprejeti sklepi v letu 2018 

Redne seje: 129 sklepov 

Izredna seja: 20 sklepov 

Dopisne seje: 32 sklepov 

SKUPAJ: 181 

 

3) Realizacija sklepov 

120 (od 129) realiziranih sklepov rednih sej GO RKS 

20 (od 20) realiziranih sklepov izrednih sej GO RKS 

32 (od 32) realiziranih sklepov izrednih sej GO RKS 

 

SKUPAJ: 172 (od 181) realiziranih sklepov GO RKS v letu 2018 

                  

4) Obravnava tem na GO RKS v letu 2018 

- 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, dobrodelni 
koncert, Lepo je deliti, Drobtinica) 

- skrb za založniški program RKS 

- spremljanje izvajanja sanacijskega program 
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1.6. Poročilo o delu RKS 
1.6.1. Javna pooblastila 
Krvodajalstvo 

Kar vsak 5.10  prebivalcev Slovenije je krvodajalcev. Prvič  je lani prišlo darovat kri 9.186 krvodajalcev (9.2% 

vseh prijav),  kar je 147 več novih krvodajalcev kot leta 2017. Povprečno smo v zadnjih štirih letih zabeležili 

59.412 posameznikov, ki redno darujejo kri, kar pomeni da je osnovna baza dejanskih krvodajalcev v zadnjih 

letih ustaljena, in kaže na to, da interes posameznikov za vključevanje v prostovoljne krvodajalske akcije v 

državi ne upada.  99.545 prijavljenih krvodajalcev je uspešno darovalo kri kar 89.137. Tudi lani smo na 

podlagi javnega pooblastila izpolnjevali zahtevane naloge, kot so: motiviranje krvodajalcev, pridobivanje 

novih krvodajalcev, ohranjanje obstoječega jedra krvodajalcev, organizacija krvodajalskih akcij, načrtovanih 

z namenom zagotovitve kar se da enakomerne in nemotene preskrbe vseh slovenskih bolnikov s krvjo. To 

pomeni, da smo realizirali načrtovane krvodajalske akcije v obsegu, ki je državi in transfuzijski službi še 

naprej omogočalo ohranitev načela samozadostnosti pri oskrbi s krvjo.  

Statistika obiska krvodajalcev v letu 2018 je bila zelo dobra, saj smo, glede na veliko število prazničnih dni 

-  kar 13, to posledično pomeni manjše število izvedenih akcij, po podatkih iz našega računalniškega 

programa E-Kaplja, smo lani na krvodajalskih akcijah zabeležili 99.545 prijavljenih krvodajalk in 

krvodajalcev.  Statistično smo vsak mesec povprečno na darovanje krvi privabili 8.295 krvodajalcev. Največji 

obisk krvodajalcev smo zabeležili meseca oktobra z 9.674 prijavami krvodajalcev, medtem,  ko  je bil z 7.327 

najmanj obiskan mesec februar. Omeniti velja, da so bile potrebe po krvi nekoliko manjše, zelo vzpodbudna 

je bila statistika prometne varnosti v državi, saj je bilo na naših cestah manj telesno hudo poškodovanih v 

prometnih nesrečah lani »le« 805, kar je za 46 manj kot leta 2017 (vir: https://www.avp-rs.sib ). 

Transfuzijska služba uvaja v zadnjih letih vedno strožja merila za izbor krvodajalca, s tem se preprečuje, da 

bi kri darovali ljudje, katerim bi darovanje lahko ogrozilo njihovo zdravje, obenem pa z njimi stroka 

preprečuje možnost prenosa povzročiteljev, ki se lahko prenašajo s krvjo na prejemnika. Poleg manjšega 

pojava ošpic v Sloveniji (leta 2015), vsakoletnih gripoznih in drugih virusnih obolenj dihal tudi med 

krvodajalci (nekoliko več le leta 2016) ter pojava virusa Zahodnega Nila (leta 2018 – WBW), ki ga prenašajo 

komarji, lani ni bilo večjih bolezenskih stanj v populaciji, ki bi lahko za posledice imele slabšo preskrbo s 

krvjo zaradi prestavitev krvodajalskih akcij, ki so se odvijale po sprejetih načrtih. Testiranje krvi je 

centralizirano za vso Slovenijo in se izvaja na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani. 

 

Lani smo statistično beležili za 2,3% (ali 2.363 prijav) manj prijavljenih krvodajalcev kot leto prej, vseeno pa 

so bile zaloge krvi in krvnih derivatov v državi popolnoma ustrezne, po načrtih pa so bile organizirane tudi 

krvodajalske akcije. 

Pohvale in izjemna zahvala za motiviranje dijakov za darovanje krvi namenjamo predvsem prostovoljcem 

Kluba 25 in Kluba 100 Kapljic, ki delujeta pod okriljem RKS OZ Ljubljana, saj se je v prestolnici tudi, in 

predvsem zaradi njihovega aktivnega delovanja prostovoljcev opazno povečalo število novi mladih 

krvodajalcev, kot tudi število krvodajalcev, ki so v okviru RKS OZ Ljubljana v zadnjih letih darovali kri. 

V letu 2018 je 1.999 prostovoljcev  (ali 2 % več kot 2017 )aktivno sodelovalo pri realizaciji našega 

nacionalnega programa. Opravili so 33.764 prostovoljnih delovnih ur ( ali 5 % več kot 2017 ) na področju 

organiziranja krvodajalskih akcij, organizaciji srečanj za krvodajalce, predavanju in širjenju znanj o 

darovanju krvi itd. 
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Prva pomoč 

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca  je že več kot 150 let vodilna 

organizacija na svetu v  usposabljanju iz prve pomoči, zagotavljanju strokovnih vsebin nudenja laične prve 

pomoči in ozaveščanja javnosti o pomenu prve pomoči.  

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/1993 in št. 79/2010) so naloge, ki jih 

Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči, naslednje: organizira tečaje in 

izpite iz prve pomoči (za bodoče voznike motornih vozil, za bolničarje/ prostovoljce, za zaposlene v delovnih 

organizacijah, za reševalce iz vode, za licencirane predavatelje prve pomoči in posebne tečaje za različne 

ciljne skupine) ter organizira in usposablja ekipe za prvo pomoč (trenutno 111 ekip prve pomoči Rdečega 

križa). V letu 2018 je bilo izvedenih skupaj 1.088 tečajev prve pomoči za kandidate za voznike motornih 

vozil in 3.064 izpitov. Izpita iz prve pomoči za voznike motornih vozil se je tako skupaj udeležilo 18.743 

oseb, pri čemer so bili uspešni v 94,01 %. 

Za zaposlene v delovnih organizacijah je bilo s pomočjo RKS – OZ organiziranih skupaj 508 tečajev prve 

pomoči za delovne organizacije, katerih se je udeležilo skupaj 7.215 oseb. Uspešnost kandidatov na izpitu 

prve pomoči je bila 98,12 %. 

V letu 2018 so bili organizirani tako redni kot izredni termini za pridobitev in obnovitev licence za reševalce 

iz vode, kot tudi termini za pridobitev in obnovitev licence za predavatelje prve pomoči. 

Znanje in veščine prve pomoči temeljijo na praktičnem delu, katere je potrebno redno obnavljati in 

negovati, saj v nasprotnem primeru se le – te pozabijo. Zavedanje navedenega dejstva in usmerjenost v 

redno obnavljanje našega znanja lahko pomembno vpliva na našo varnost, ohranitev zdravja in 

preprečevanje posledic nesreč in nenadnih obolenj. Iz tega izhajajoč lahko navedemo, da preprečevanje 

nezgod in obvladovanje prve pomoči bi moralo soditi v splošno izobrazbo in usposobljenost, ki se jo je 

potrebno pričeti učiti že v vrtcu, nadaljevati pa v osnovni in srednji šoli ter pozneje nadgrajevati oziroma 

ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se sočasno privzgaja in 

krepi občutek solidarnosti in pri mnogih posameznikih le – ta postane sestavni del njihovih vrednot.  

Rdeči križ Slovenije z izvajanjem tečajev in izpitov iz prve pomoči, z organizacijo lokalnih, regijskih in 

državnih preverjanj usposobljenosti članov ekip prve pomoči (osnovnih in srednjih šol ter odraslih), z 

različnimi promocijskimi aktivnostmi ter z delovanjem Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu 

Slovenije dviguje raven znanja prve pomoči med mladimi in tudi med generacijami v zrelem in poznem 

življenjskem obdobju. Na ta način pomembno pozitivno vpliva na zmanjševanje predsodkov in strahu ter 

dviguje samozavest pri nudenju prve pomoči in prepričanje o pomenu znanja prve pomoči pri posamezniku 

in družbi. 

V zaključku naj poudarimo, da je v letu 2018, več kot 120 ekip prve pomoči osnovnih šol preverjalo svoja 

teoretična in praktična znanja prve pomoči na lokalnih, regijskih in kasneje na državnem preverjanju 

usposobljenosti ekip prve pomoči. Prikazana znanja in veščine so bila na zavidljivi ravni. 

Regijskih in državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa pa se 

je udeležilo skupaj 117 ekip prve pomoči, med njimi 57 iz RKS – OZ. 
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Pripravljenost in ukrepanje 

Nesreče 

Odziv ekip PP RKS na naravne in druge nesreče na področju RS v letu 2018 je bil v skladu z zahtevami in 

pričakovanji zadosten in ustrezen. Najhujši naravni nesreči na področju RS v letu 2018 sta prizadeli področji 

Črnomlja (neurje s točo) in Tržiča (poplave). Poleg tega smo iz naslova Sklada solidarnosti omenjenim 

nakazali skupaj 40.000 € (30.000 € za Črnomelj in 10.000 € za Tržič). Ponovno se je pokazala učinkovitost 

sodelovanja različnih deležnikov sistema ZRP, kjer močno vlogo zaseda tudi RKS. Sodelovanje med RKS in 

URSZR oz. silami in enotami CZ RS ob naravnih in drugih nesrečah omogoča nudenje učinkovitejše, hitrejše 

in varnejše pomoči, zato moramo na področju medsebojnega sodelovanja graditi tudi v naprej.   

Migranti 

Operativnega odziva RKS v migracije načeloma ni bilo. Občasno so posamezna RKS – OZ ob meji s Hrvaško 

bila s strani predstavnikov MNZ bili zaprošeni za pomoč pri nudenju oblačil in obutve, namenjene 

migrantom, ki so bili v oskrbi Policije. Občasno smo sodelovali pri iskanju pogrešanih sorodnikov znotraj 

mreže obnavljanja družinskih vezi, ki so se pretrgale med dolgotrajno potjo na Balkanski poti. Prav tako 

smo znotraj mreže ODV MORK  (RFL ICRC ) 

Rdeči križ Slovenije je kljub majhnemu številu migrantov na poti skozi Slovenijo še vedno aktivno vključen 

v zagotavljanje pomoči migrantom v različnih oblikah: 

s Službo Rdečega križa Slovenije za iskanje pogrešanih oseb in združevanje družinskih članov, 

z zbiranjem, skladiščenjem in delitvijo osnovne materialne pomoči beguncem, ter  

s promocija kulture strpnosti, nenasilja, nediskriminacije in solidarnosti  

 

V izvajanje programskih nalog so bili vključeni sedež RKS in nekatera RKS-OZ. 

Dokumenti 

Pregledani in posodobljeni 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. 

 

Služba RKS za iskanje pogrešanih 

Osnovno poslanstvo službe je preprečevanje stisk oseb, ki so ločene 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.  
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Služba je ustanovljena na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije in deluje v skladu z ženevskimi 

konvencijami in dopolnilnimi protokoli h konvencijam, zakonom in notranjimi pravili. Na podlagi konvencij 

in zakona služba vodi določene zbirke podatkov in je na tej podlagi zavezana izdajati potrdila in druge 

listine. Služba RKS za iskanje pogrešanih pri izvajanju svojih nalog in v okviru Mreže obnavljanja družinskih 

vezi (ODV) redno sodeluje z drugimi nacionalnimi društvi Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 

Mednarodno službo za iskanje pogrešanih (ITS) v nemškem Bad Arolsnu ter regijsko delegacijo 

Mednarodnega odbora RK v Beogradu. 

 

Urejanje zbirk podatkov o beguncih 

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.  

 

Obravnava vlog, zahtevkov in prošenj strank 

V letu 2018 je bilo na RKS naslovljenih preko 69 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 44 vlog za iskanje pogrešanih oseb, pridobivanje dokumentacije glede obnavljanja družinskih 

vezi in 25 zahtevkov za izdajo potrdil. 

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami na nacionalnem in mednarodnem nivoju 

Na nacionalni ravni smo sodelovali 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. V sodelovanju s predstavniki MORK 

smo organizirali prvo usposabljanje za predstavnike RKS. 

Na mednarodni ravni  smo v skladu s Strategijo mreže za obnavljanje družinskih vezi 2008–2018 sodelovali 

z Regionalno delegacijo Mednarodnega odbora Rdečega križa v Beogradu in z Mednarodnim odborom 

Rdečega križa v Ženevi ter posameznimi nacionalnimi društvi Rdečega križa. Pomemben pripomoček pri 

tekočem delu so predstavljala obvestila in strokovna gradiva objavljena na extranetu Mednarodnega 

odbora Rdečega križa.

 

1.6.2. Splošno humanitarni programi  
 

Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin z materialno pomočjo 

Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin z različnimi oblikami materialne pomoči je tudi v 
letu 2018 ostala osrednja naloga nacionalnega društva. Kljub izboljšanim gospodarskim kazalcem in 
obetavnim statističnim podatkom o stopnji tveganja revščine in socialne izključenosti (13,3 % ljudi je živelo 
pod pragom revščine, stopnja tveganja socialne izključenosti pa je bila 17,1%) na Rdečem križu Slovenije 
žal nismo zaznali bistvenega zmanjšanja števila prosilcev in prejemnikov materialne pomoči.   
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Program nudenja neposredne materialne pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam smo 
izvajali na območju celotne Slovenije, v okviru vseh 56 RKS-OZ in razvejano mrežo KO RK in predanih 
prostovoljcev.  

Rdeči križ Slovenije je v letu 2018 razdelil prek 3.088,2 ton različnih prehranskih izdelkov, 198,7 ton 
higienskih pripomočkov ter 431,1  ton oblačil in obutve. Materialno pomoč je prejelo 121.250 socialno 
ogroženih oseb. Zgoraj navedeno pomoč smo v okviru nacionalnega društva zagotavljali na vseh nivojih 
delovanja, na nacionalnem in lokalnem nivoju, v samo razdeljevanje pomoči pa je bilo vključenih 3.008 
prostovoljcev, ki delujejo v okviru RKS-OZ in KO RK.  

Na obseg, kontinuiteto in kvaliteto oskrbovanja socialno ogroženih posameznikov in družin pa  smo vplivali 
tudi z organizacijo akcij »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« , v okviru katerih smo uspeli zbrati dodatnih  
38,2 ton različnih prehranskih, higienskih in drugih izdelkov ter z rednimi akcijami zbiranja in razdeljevanja 
t.i. viškov hrane. V omenjenem projektu zbiranja »viškov hrane« je redno, skozi celo leto sodelovalo 12 
RKS-OZ, ki so zbrala in razdelila 202,6 ton dodatne hrane.   

V okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim so RKS-OZ izvajala štiri spremljevalne ukrepe v katere 
je bilo vključenih, in sicer:   

- Informiranje in laično psihosocialno svetovanje prejemnikom materialne pomoči:  vključenih 
40.250 oseb.   

- Krepitev socialnih veščin, znanj in spretnosti prejemnikov materialne pomoči: organizirali 787 
delavnic, ki se jih je udeležilo 5.035 oseb.  

- Prostočasne delavnice za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin: organizirali 470 
delavnic, ki se jih je udeležilo 3.070 otrok in mladostnikov.  

- Laično psihosocialna podpora v primeru naravnih in drugih izrednih dogodkov: vključenih 232 
oseb.

 

Letovanje socialno ogroženih otrok  

Rdeči križ Slovenije je tudi v letu 2018 namenjal posebno skrb in pozornost najbolj ranljivim skupinam 
prebivalstva tj. socialno ogroženim otrokom in mladostnikom ter v ta namen organiziral letovanja v MZL 
RKS Debeli rtič in MPD Frankopan Punat.  Z organizacijo in izvajanjem letovanj za otroke in mladostnikov iz 
socialno šibkih družin, smo prispevali k zmanjševanju socialnih razlik in neenakosti, prispevali k večji socialni 
vključenosti, prav tako pa so otroci pridobili nove spretnosti in veščine ter spoznavali nova okolja in tkali 
nova prijateljstva.  V brezplačna letovanja so bili vključeni otroci iz 56 RKS-OZ, pri izboru otrok pa so se 
območna združenja povezovala s socialnimi in svetovalnimi službami na lokalnem nivoju ter prostovoljci, ki 
delujejo v KO RK oz. RKS-OZ.  

S pomočjo namenskih sredstev FIHO, Peljimo jih na morje, Dobrodelni koncert RKS, sredstev akcije 
»Pričarajmo nasmeh« in drugih donatorskih sredstev je RKS, v sodelovanju z RKS-OZ, omogočil tedensko 
brezplačno letovanje 1.463  otrokom in socialno ogroženih družin. 

Poleg socialnih letovanj, pa je 20 RKS-OZ, na osnovi javnega razpisa ZZZS in pridobljenega statusa 
organizatorja zdravstvenih letovanj, organiziralo zdravstvene kolonije, v katere je bilo vključenih prek 1.300 
otrok. RKS-OZ so zdravstvene kolonije organizirale zlasti v  MZL RKS Debeli rtič ter MPD Frankopan Punat, 
na otoku Krku. 

 

Letovanje socialno ogroženih starejših 

Program je zdaj že tradicionalna oblika nadgradnje obstoječih programov namenjenih ljudem v tretjem 
življenjskem obdobju. Z izvedbo programa smo tistim starostnikom, ki so socialno ogroženi in osamljeni 
omogočili tedensko brezplačno letovanje v MZL RKS Debeli rtič, v okviru nacionalne akcije zbiranja sredstev 
»Peljimo jih na morje!« pa tudi v MPD Frankopan Punat. Z izvedbo programa smo prispevali k zmanjševanju 
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socialne izključenosti, dvigu kvalitete življenja, preprečevali osamljenost ipd. V treh terminih (spomladi in 
jeseni) je skupno letovalo 303 starejših. 

V brezplačna letovanja so bili vključeni socialno ogroženi starejši iz 56 RKS-OZ, pri izboru starejših  pa so se 
območna združenja povezovala s socialnimi in zdravstvenimi službami ter drugimi organizacijami, ki 
delujejo na lokalnem nivoju ter seveda prostovoljci, ki delujejo po KO RK. 

Socialna pomoč v primeru manjših naravnih ali drugih nesreč in težkih socialnih in družinskih situacij. 
Sodelovanje v projektu »Pomoč deložiranim družinam« 

Rdeči križ Slovenije se je tudi v letu 2018 vključeval v akcije nudenja pomoči prizadetim ob manjših naravnih 
in drugih nesrečah ter pomagal socialno ogroženim posameznikom in družinam v izjemno težkih socialnih 
in življenjskih situacijah (požari, nesreče manjšega obsega, stečaji, …). V kolikor je šlo za nesreče kot je npr. 
požar, poplave,.. so v mnogih primerih RKS-OZ, v soglasju z družino, posameznikom ali skupino prebivalstva 
ter v sodelovanju s pristojnimi službami na lokalnem nivoju,  pripravile popis potreb, izdelale akcijski načrt 
ter sprožile namensko akcijo zbiranja sredstev,  z namenom čim hitrejše in optimalne rešitve sanacije 
nastalih razmer.   

Komisija sklada solidarnosti RKS je imela na osnovi  prejetih prošenj RKS-OZ 13 sej. Prejete prošnje je 
obravnavala v skladu s Pravilnikom o porabi sredstev Sklada solidarnosti. Iz sklada solidarnosti – 30 % je 
namenila enkratne denarne pomoči v višini 58.271,48 EUR ter 10.000 EUR namenskih sredstev FIHO.  V 
okviru projekta 'pomoč deložiranim družinam', ki poteka pod okriljem MDDSZ ter v sodelovanju z JSSRS, 
smo v okviru RKS/RKS-OZ Ilirska Bistrica, Postojna-Pivka in Trebnje sodelovali z dvema družinama in enim 
posameznikom. Ena družina je uspešno rešila svojo stanovanjsko stisko, prav tako pa tudi posameznik.  

Območna združenja so v letu 2018 namenila  poleg tega pomagala 4.039 posameznikom in družinam  z 
enkratnimi denarnimi pomočmi ter v ta namen razdelila prek 550.000,00 EUR.   

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.   

 

a) Pomoč brezdomcem 

V letu 2018 je 21 RKS-OZ je nudilo različne oblike materialne  pomoči 310 brezdomcem. Posamezna 
območna združenja pa so nadgradila obstoječe oblike materialne pomoči, zlasti tista, ker je izražena večja 
potreba po oblikovanju programov za brezdomce oz. se brezdomci v večjem številu obračajo po pomoč. 
Najpogostejše oblike dela so nudenje nastanitve, zagotavljanje toplega ali hladnega obroka, psihosocialno 
svetovanje, higienska oskrba,… . 

b) Pomoč Romom 

V letu 2018 je 11 RKS-OZ nudilo pomoč 3.263 osebam romskega porekla. Te oblike pomoči so, poleg 
oskrbovanja z oblačili, hrano in higienskimi pripomočki, organizacija različnih delavnic (na temo nenasilne 
komunikacije, prijateljstev, solidarnosti), zdravstvena preventiva, vzgoja in promocija zdravja, nudenje 
informacij in psihosocialno svetovanje, skupno iskanje izhoda iz nastalih življenjskih situacij, svetovanje in 
napotitev v ustrezne ustanove in svetovanje v družini. 

 
c) Pomoč zasvojenim 

V letu 2018 je 10 RKS-OZ nudilo pomoč 132 zasvojenim osebam. Poleg materialne pomoči, zasvojenim 
pomagamo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči in svetovanja, z informiranjem o možnostih 
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obravnave in vključitve v različne programe,  v treh primerih pa delujejo v RKS-OZ 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  ne zasvojen način življenja.  

 
Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb 2018 

Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb je namenjena krepitvi njihove socialne varnosti in 
upoštevanju človeškega dostojanstva ter preprečevanju revščine in socialnega izključevanja.. V ta namen 
nam služijo smernice za EU nacionalna društva, da: 

- obravnavamo starejše ljudi kot pomemben človeški vir; 
- pomagamo graditi pozitivno podobo staranja/starejših v družbi; 
- se zavzemamo za aktivno staranje; 
- si prizadevamo za njihovo socialno vključenost; 
- za krepitev solidarnost med mlajšimi in starejšimi; 
- za njim primerne življenjske in bivalne pogoje; 
- za varovanje njihovega zdravja; 
- za nego in skrb  ter;   
- za preprečevanje zlorab starejših ljudi.  
 

Naši tradicionalni programi so postaje RK, sosedska pomoč, srečanja starejših, obiski na domu in skupine 
za samopomoč 

V letu 2018 je  v okviru 56 RKS-OZ delovalo 579 postaj,   različnih dejavnosti v okviru postaj pa je bilo 
deležnih 56.785 starejših oseb. 

V okviru organizacije in izvajanje sosedske pomoči, oziroma pomoči na domu je bilo  v letu 2018 znotraj 56 
RKS-OZ deležnih različnih oblik pomoči na domu 24.600  oseb, od tega  1.611  pomoči pri vsakdanjih 
opravilih. 

V letu 2018 je 56 RKS-OZ-jev organiziralo 1.014 srečanj na katerih je sodelovalo  49.985 starejših oseb. 

V letu 2018 so prostovoljke RKS-OZ ob različnih priložnostih opravile 64.294 obiskov starejših, bolnih in 
invalidnih oseb.  

V letu 2018 je v 28 RKS-OZ delovalo 102  različnih skupin za samopomoč, v katere je bilo vključenih 3.263  
udeležencev. 

 

1.6.3. Varovanje in krepitev zdravja 
 

Skladno s temeljnimi načeli gibanja igrajo aktivnosti v korist in podporo zdravju osrednjo vlogo.  Naše 
programske aktivnosti so tudi v letu 2018 potekale na naslednjih standardnih področjih: 
 
- preprečevanje kroničnih nenalezljivih (srčno-žilne bolezni, diabetes, kronične respiratorne bolezni in 

različne oblike raka)  
- priložnostne aktivnosti ob vseh  pomembnejših z zdravjem povezanih dogodkih  
- ozaveščanje prebivalstva skozi zdravstveno vzgojo ter pripravo, tisk in distribucijo ustreznega števila 

preventivnih in zdravstveno-vzgojnih gradiv med ciljno prebivalstvo. 
 

V okviru  673 postaj RK  je bilo opravljenih 28.015 meritev krvnega tlaka; v okviru 674 postaj izvedenih  
24.175 meritev krvnega sladkorja in v okviru 642 postaj opravljenih 21.017 meritev holesterola.  

Na področju preprečevanja uporabe tobaka je bilo opravljenih  226   predavanj/delavnic, 13 
tekmovanj/kvizov ter 19 različnih drugih aktivnosti/prireditev in razdeljenih 3.595 različnih zdravstveno 
vzgojnih ali preventivnih gradiv.  
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Na področju preprečevanja zlorabe alkohola je bilo izvedenih 273 predavanj/delavnic, 20 
kvizov/tekmovanj, 27 različnih drugih aktivnosti/ prireditev in razdeljenih 4.648 različnih zdravstveno 
vzgojnih ali preventivnih gradiv.  

Na področju preprečevanja zlorabe drog je bilo izvedenih  291 predavanj/delavnic, 11 tekmovanj/kvizov, 
18 drugih različnih aktivnosti/prireditev in razdeljenih 6.315 različnih zdravstveno vzgojnih ali preventivnih 
gradiv.  

 Na področju preprečevanja širjenja HIV/aidsa je bilo izvedenih 245  predavanj/delavnic, 5 
tekmovanj/kvizov, 14 različnih drugih aktivnosti/prireditev in razdeljenih 5.870 različnih zdravstveno 
vzgojnih ali preventivnih gradiv.  

Na področju spodbujanja zdrave prehrane je bilo izvedenih 405  predavanj/delavnic, 5 kvizov/tekmovanj, 
45 različnih drugih aktivnosti/prireditev  in razdeljenih 4.751 različnih zdravstveno vzgojnih ali preventivnih 
gradiv.  

Na področju spodbujanja telesnih aktivnosti za zdravje je bilo organiziranih 289 predavanj/delavnic,  3 
tekmovanj/kvizov, 81 drugih aktivnosti in prireditev in razdeljenih 5.557 različnih zdravstveno vzgojnih ali 
preventivnih gradiv.  

Na področju skrbi za varnost v cestnem prometu je bilo izvedenih 318 predavanj/delavnic, 
192tekmovanj/kvizov,  205 različnih drugih aktivnosti in razdeljenih  10.370 različnih zdravstveno vzgojnih 
ali preventivnih gradiv.  

 

V letu 2018 smo sodelovali na: 

- strokovnem posvetu Položaj otrok v Sloveniji, ki je potekal 19. aprila v Ljubljani  
- 1. konferenci o neformalni oskrbi v Sloveniji, ki je potekala 4. maja na Brdu pri Kranju 
- strokovni okrogli mizi na temo varnosti kolesarjev, je potekala  17. maja 2018 v prostorih 

Državnega sveta v Ljubljani  
- pilotnem usposabljanju s področja preventive pod naslovom »Evropski univerzalni preventivni 

kurikulum« (EUPC), ki je potekalo 23. in 24 maja v Bohinjski Bistrici 
- 18. festivalu za 3. življenjsko obdobje, ki je potekal 1.-3. oktobra v Ljubljani 
- okrogli mizi Mladi in duševno zdravje, ki je potekala ob dnevu duševnega zdravja 10. oktobra v 

Ljubljani 
- 12. nacionalni konferenci o preprečevanju zasvojenosti, ki je potekala 6. novembra v Radencih 
- 7. slovenskih preventivnih dnevih, ki so potekali 8. novembra v Ljubljani 
- 4. nacionalni konferenco o alkoholni politiki, ki je potekala 26. novembra 2018 v Ljubljani 
- Mednarodnem simpoziju "Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter 

funkcioniranje v odraslosti", 26. Novembra v Ljubljani 

 

1.6.4. Prostovoljci in mladi 
Prostovoljci 

Poročila območnih združenj Rdečega križa Slovenije dokazujejo, da so prostovoljci hrbtenica našega 
delovanja in dokaz, da so temeljna načela aktualna tudi več kot pol stoletja po njihovem sprejetju; načelo 
prostovoljnosti (Gibanje je prostovoljno in ga kot takega ne žene želja po dobičku) pa še kako živo.  

Mreža kar 12.646 prostovoljk in prostovoljcev RKS skrbi za izvajanje programov, projektov in aktivnosti za 
in v korist ljudi, ki so potrebni pomoči,  tako na področju neposredne humanitarne, materialne in finančne 
pomoči ali v obliki RK storitev kot so postaje RK, družabništvo, obiskovanje, srečanja, prva pomoč, kakor 
tudi na področju ozaveščanja in izobraževanja, posebnih skupin in širše javnosti.  

Od 12.336 prostovoljcev je 9.657 ženskih prostovoljk in 2.989 moških prostovoljcev. Skupaj so v letu 2018 
opravili 597.606 prostovoljskih ur.  

V letu 2018 je udejstvovanje prostovoljk in prostovoljcev RKS po področjih delovanja izgledalo takole:   
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- 399 prostovoljcev je opravilo 8.035 ur prostovoljskega dela na področju širjenja znanj in 
Mednarodnega humanitarnega prava; 

- 2.024 prostovoljcev je z 24.302 opravljenimi prostovoljskimi urami skrbelo za aktivnosti na 
področju varovanja ter krepitve zdravja;  

- 1.242 prostovoljcev je bilo aktivnih na področju prve pomoči z 49.066 opravljenimi prostovoljskimi 
urami;  

- 755 prostovoljcev je izvajalo aktivnosti v okviru programa pripravljenosti ter odziva na naravne 
nesreče in skupno opravilo 8.686 prostovoljskih ur; 

- 1.999 prostovoljcev je delovalo na področju motiviranja prebivalstva za darovanje krvi in pomagalo 
pri organizaciji krvodajalskih akcij, s skupno opravljenimi 33.743 ur; 

- 2.121 prostovoljcev, ki so opravili 47.231 prostovoljskih ur, si je prizadevalo za krepitev dela z 
mladimi; 

- ter kar 7.388 angažiranih prostovoljcev v okviru socialne dejavnosti z 426.543 opravljenimi urami, 
pri čemer je kar 3.008 prostovoljk in prostovoljcev vpeto zgolj v delitev materialne pomoči.  

 

Strokovna služba RKS je nadaljevala s promoviranjem 'Politike prostovoljstva', ki je bila sprejeta leta 2015 
po vzoru Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (Federacija). Politika 
prostovoljstva nacionalnemu društvu nalaga, da so prostovoljci RKS ustrezno pripravljeni za opravljanje 
svojega dela skozi zagotavljanje ustreznih usposabljanj ter opreme,  podajanjem pravočasnih informacij, 
ustrezno oceno morebitnih varnostnih ukrepov in podajanjem povratnih informacij o njihovem delovanju.  

Tudi v letu 2018 je strokovna služba RKS aktivno sodelovala in nudila strokovno podporo pri številnih 
predavanjih oz. usposabljanjih za prostovoljce, ki so jih organizirala območna združenja bodisi na lokalnem 
bodisi na regijskem nivoju. Prav tako so, strokovna služba RKS, posamezni prostovoljci in sekretarji RKS-OZ, 
tudi v letu 2018 uspešno sodelovali s sorodnimi organizacijami, še posebej s Slovensko filantropijo, ki si 
prizadeva za vseslovensko promocijo prostovoljskega dela, učinkovito implementacijo Zakona o 
prostovoljstvu in promocijo prostovoljstva kot družbene vrednote ter se aktivno udeleževali različnih 
promocijsko-edukativnih dogodkov.  

Številne prostovoljke in prostovoljci RKS so v letu 2018 prejeli nagrade in priznanja za svoje prostovoljsko 
delo, tako na lokalnem kot tudi na najvišjem državnem nivoju.  

 

Mladi 

Mladi prostovoljci so pokazatelj močnega in dobro delujočega nacionalnega društva, saj so gonilna sila pri 
odzivu na humanitarne krize, nesreče in izredne dogodke, ki udejanjajo temeljna načela in kot taki delujejo 
kot nosilci sprememb v svojih lokalnih okoljih.  

Rdeči križ Slovenije je v letu 2018 v okviru 49 območnih združenj zabeležil 9.199 mladih članov. Osnovna 
oblika aktivnosti, znotraj katere se mladi običajno prvič srečajo z Rdečim križem, še vedno ostajajo krožki 
RK. Le-ti so prostočasne dejavnosti, v katere se mladi (učenci oz. dijaki) vključujejo prostovoljno, v njih pa 
ob pomoči mentorjev in prostovoljcev skozi ustvarjalno skupinsko delo, interaktivne delavnice in socialne 
igre razvijajo humanitarne vrednote, strpnost, nekonfliktno komunikacijo in prijateljstvo ter spoznavajo 
najrazličnejše oblike prostovoljskega udejstvovanja.  V letu 2018 je v 52 RKS-OZ delovalo 359 krožkov RK. 
Delo v krožkih RK, ki krepijo humane vrednote med najmlajšimi, strokovno usmerja 442 mentorjev. V letu 
2018 je znotraj 9 RKS-OZ delovalo 19 klubov mladih, v katerih se pretežno udejstvuje srednješolska mladina.  

Mladi člani in prostovoljci, so ob podpori mentorjev in območnih združenj v letu 2018 izvedli več kot 800 
aktivnosti najrazličnejših oblik kot so: akcije zbiranja pomoči, medgeneracijskega povezovanja ter 
sodelovanja, predavanja, različne interaktivne ter socialne delavnice, kvizi, najrazličnejši tabori, stojnice, 
krvodajalske akcije, kampanje varnosti v cestnem prometu, Drobtinica, itd. Tudi za leto 2018 podatki 
nakazujejo, da pri mladih še vedno vlada izredno zanimanje za kvize RK. Teh je je bilo v letu 2018 
organiziranih 215.   

Za dobro delovanje krožkov RK je ključnega pomena tesno sodelovanje mentoric ter mentorjev RK tako s 
sekretarji RKS-OZ, kakor tudi s KO RKS v njihovih lokalnih skupnosti. Tovrstno skupno sodelovanja pri 
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promoviranju vrednot humanosti, solidarnosti in prostovoljstva se je vsako leto oplemeniteno tudi z vrsto 
posebnih izobraževanj in strokovnih usposabljanj. Mentorice in mentorji krožkov RK so bili v letu 2018 
deležni 49 izobraževanj, ki poleg pridobivanja novih znanj ter veščin, služijo tudi kot prostor, kjer se 
izmenjujejo primeri dobrih praks in oblikujejo načrti za nove skupne projekte ter teme. Strokovna srečanja 
mentoric in mentorjev pa pomenijo tudi zahvalo za dosedanje delo in delujejo kot motivacijski faktor za 
bodoče delo.  

Rdeči križ Slovenije je nadaljeval z motiviranjem mladih v starosti od 15.-35. let  za delo v okviru 
mednarodne iniciative 'Youth as Agents of Behavioural Change' oz. YABC (poslovenjeni verziji 'Mladi za 
boljši svet') na lokalnem nivoju. 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 
načel in vrednot Rdečega križa in Rdečega polmeseca.  

Jesen je že tradicionalno zaznamovala 18. Drobtinica, v kateri je sodelovalo 43 območnih združenj. 
Drobtinica je ponovno povezala več 1.499 prostovoljcev - mladih in tistih, ki so mladi po srcu, na skupno 
168 stojnicah v mestnih središčih ter v nakupovalnih centrih Mercator, Tuš, Spar in pred poslovalnicami 
Jager, ki so v zameno za prostovoljske prispevke, ponujali kruh in pekovske izdelke ter delili promocijska 
gradiva in tako vzpodbujali solidarnost do socialno šibkejših. Zahvaljujoč dobrim in sočutnim ljudem, ki so 
pripravljeni deliti del svojega blagostanja z tistimi v stiski in družbeno odgovornim podjetjem, smo v okviru 
18. Drobtinice zbrali 79.206 eur.  

Poleg dejavnosti doma in sodelovanja na različnih prireditvah, pa smo se udejstvovali tudi na 
mednarodnem področju, v okviru sodelovanja v mrežah mladih na mednarodnem nivoju ali v stikih s 
sosedskimi nacionalnimi društvi ter njihovimi sekcijami mladih
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1.6.5. Organizacijska kultura - znanja o Mednarodnem gibanju Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca ter Mednarodnega humanitarnega prava 
 

Rdeči križ  Slovenije, je v skladno z ustaljeno prakso in v duhu statutov Gibanja ter določil Ženevskih konvencij, aktivno 
udejanjal svojo dolžnost ozaveščanja javnosti ter specifičnih skupin glede znanja o Gibanju in Mednarodnem 
humanitarnem pravu (MHP) tako med člani vodstvenih struktur, zaposlenimi, prostovoljci, med pripadniki oboroženih 
ter policijskih sil, zdravstvenemu osebju, univerzam, šolam, medijem ter širši javnosti, saj tako prispevamo k zmanjšanju 
trpljenja, zaščiti žrtev, k bolj učinkovitim humanitarnim akcijam in nenazadnje k promociji kulture strpnosti in 
zagotavljanju miru.  
 

Na ravni območnih združenj je vključevanje v program širjenja znanj dokaj raznoliko. Predvsem je skrb vzbujajoč podatek, 
da v več kot polovici območnih združenj ni izvajalca programa oz. vsebin organizacijske kulture.  Zbrani podatki kažejo, 
da je 204 predavateljev v lanskem letu na lokalni ravni izvedlo 1.341 predavanj za skupno kar 11.814 udeležencev. Kljub 
dokaj velikemu številu aktivnosti na področju organizacijske kulture, je vendarle nuja, da prav vsi sestavni deli 
nacionalnega društva, nenehno skrbimo za poznavanje našega ustroja ter zgodovine in predvsem za dosledno izvajanje 
temeljnih načel, saj tako ne zgolj krepimo ugled naše organizacije, temveč zagotavljamo učinkovito in nemoteno izvajanje 
humanitarnih programov in aktivnosti.  

V letu 2018 smo v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in predsedujočim Stalne koordinacijske skupine 
za Mednarodno humanitarno pravo (MHP) IFRC poročali o resolucijah in zavezah, sprejetih na 32. mednarodni konferenci 
RK in RP in iz njih izhajajočih obveznosti tako za RK Slovenije, kakor tudi za R. Slovenije. Sprejete zaveze RKS se nanašajo 
na delo z mladimi na delo z mladimi ter ustvarjanje pogojev v nacionalnem društvu za njihovo aktivno udejstvovanje; na 
preprečevanje trgovine ljudmi v primeru migrantov in zaščito ranljivih skupin uporabnikov; na širjenje humanih vrednot 
med mlade bodisi v okviru formalnih bodisi neformalnih izobraževanje; na širjenje znanj glede MHP in spoštovanje ter 
zaščito zdravstvenega osebja in prostovoljcev RK v nevarnostih. Več informacij glede statutarnih sej, kakor tudi bazo vseh 
zavez si lahko ogledate na www.rcrcconference.org  

Strokovna služba RKS je tudi v letu 2018 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 ter skrbela za dosledno uvajanje novitet v naše delo, predvsem na področju zaščite in spoštovanja znaka Rdečega 
križa. V sodelovanju z MZZ, MZ in MORS je RKS pripravil prvi osnutek pravilnika o zaščiti znaka RK. 

 

1.7. Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič 
1.7.1. Uvod 
 

MZL je center zdravja otrok in drugih ranljivih skupin, ki vedno v večjem številu prihajajo v mladinsko zdravilišče. MZL je 
še bolj specializiral svojo dejavnost pri zdravstvenih programih, programih šol v naravi za osnovne šole in vrtce ter  
športne programe. V letu 2018 so bili doseženi dobri rezultati skladni z Razvojnim načrtom MZL 2018-2021. 

Občina Ankaran je junija 2018 sprejela odlok o Krajinskem parku Debeli rtič.  MZL  se v celoti po novem nahaja v 
krajinskem parku, kar bo vplivalo na njegovo delovanje. 

MZL je skladno s pravili vestno poročal nadzornemu odboru RKS in glavnemu odboru RKS, pri delu MZL pa je intenzivno 
sodelovala Komisija glavnega odbora RKS za funkcionalno in gradbeno sanacijo MZL. 

 

A Področje trženja 

Doseženo je bilo 95.924 nočitev, 3% več kot v 2017, to znaša 3.923 več nočitev, v zadnjih treh letih pa beležimo 26% 

skupno rast nočitev (iz 76.000 na 96.000 nočitev) 

http://www.rcrcconference.org/
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Delež tržnih nočitev je narasel na 73%, žal pa beležimo upad zdravstvenih letovanj OZ RKS za 14%, medtem ko so tržne 

skupine mladih narasle za 10%. 

 

 nočitve indeks 

Prodajni produkt/nočitve 2017 real 2018 plan 2018 2018/17 plan 

napotnice (zzzs) 15.281 16.396 14.810 107 111 

zdravstveno letovanje otrok 13.808 11.857 13.850 86 86 

donacijsko letovanje 11.224 12.131 10.180 108 119 

skupine otrok 36.598 40.309 37.904 110 106 

skupine odrasli  4.041 4.552 4.440 113 103 

individualni gostje 11.746 10.679 10.816 91 99 

Skupaj nočitve 92.698 95.924 92.000 103 104 

 

Zasedenost sob se je v letu 2018 dvignila iz 50,43% na 52,68%. K dvigu sta najbolj pripomogli zasedenost Bora, ki se je iz 

54,35% dvignila na 59,27% ter zasedenost mladinskih domov iz 36,49% na 39,83%. 

V 2018 je bilo 14% tujih gostov. 

1. Zdraviliško zdravljenje  

Za obdobje 2015 – 2019 imamo z ZZZS sklenjeno pogodbo v letnem obsegu  6.503 nemedicinskih oskrbnih dni in 
133.311,55 točk medicinskih storitev stacionarnega zdraviliškega zdravljenja ter 100 teoretičnih oskrbnih dni in 2050 točk 
medicinskih storitev ambulantnega zdraviliškega zdravljenja.   

V letu 2018 smo sprejeli na zdraviliško zdravljenje 597 otrok. Vsi so bili napoteni na 14 dnevno zdravljenje. 34-tim 
otrokom od 100 poslanih predlogov s strani zdravnika MZL, je bilo s strani imenovanega zdravnika pri ZZZS odobreno 
podaljšanje zdravljenja za 1 teden.   

V letu 2018 smo realizirali 164.287,18 točk medicinskih storitev zdraviliškega zdravljenja, kar je 1,0 % več kot v letu 2017 
in 7880 nemedicinskih oskrbnih dni, kar je 1,0 % več kot v 2017.  

Z ozirom na pogodbo, sklenjeno z ZZZS za leto 2017, ki nam priznava 6.503 nemedicinskih oskrbnih dni in 133.311,55 
točk medicinskih storitev stacionarnega zdraviliškega zdravljenja beležimo v letu 2018, 121 % realizacijo nemedicinskih 
oskrbnih dni in 123 % realizacijo točk medicinskih storitev na stacionarnem in negovalnem zdraviliškem zdravljenju.  

V letu 2018 smo na ambulantno zdraviliško zdravljenje sprejeli 33 otrok, 5 več kot v letu 2017.  Beležimo 332% realizacijo 
teoretičnih oskrbnih dni in 330% realizacijo točk medicinskih storitev.  

Program Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerne prehranjenosti in debelosti otrok in mladostnikov  smo 
prijavili na javni razpis Ministrstva za zdravje, aprila 2017, v okviru projekta Dober tek Slovenija – Nacionalnega programa 
o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 : JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 
PREHRANE IN TELESNE DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE ZA LETA 2017, 2018 IN 2019. 

Prijava je bila uspešna. Prijavili smo štiri skupine po 16 otrok za obdobje 2017-2019. V 2017 smo izvedli 1. tabor v trajanju 
14 dni, od 21.10. do 4.11.2017 in dve kontroli, v novembru in decembru. V 2018 smo izvedli 2 tabora, 2. tabor 17.2. do 
3.3.2018 in 3 .tabor 20.10. do 3.11.2018 ter mesečne kontrole za 1. 2. In 3. Tabor in zaključno kontrolo 1. Tabora. 
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Zdravstvena služba MZL je uspešno izvedla ambulantno šolo astme za otroke in njihove starše ter  usposabljanja 
hidroterapije v vodi za otroke s posebnimi potrebami. 

 

2. Zdravstvena letovanja 

V okviru zdravstvenega letovanja so zajete nočitve letovanja otrok preko zdravstvenih kolonij v organizaciji RK OZ-jev 
(zdravstvena in socialna letovanja), rehabilitacije otrok društev iz Slovenije in mednarodne rehabilitacije otrok iz tujine 
(zdravstvene rehabilitacije in psihosocialne rehabilitacije). Finančni rezultat je je bil za 56.773€ nižji kot v letu 2017.  

Skupno število nočitev je padlo za 14 % (indeks 86). V letu 2017 smo izpeljali dve skupin otrok iz Ukrajine in eno skupino 
otrok iz Belorusije.  

Zdravstveno letovanje je na osnovi razpisa ZZZS v letu 2018 organiziralo 16 Območnih združenje: Kočevje, Ribnica, 
Ajdovščina, Slovenske Konjice, Koper, Litija, Kranj, Škofja Loka, Črnomelj, Metlika, Kamnik, Šmarje pri Jelšah, Grosuplje, 
Novo mesto,  Logatec in Žalec. V letu 2018, glede na leto 2017 letovanja ni organiziralo Območno združenje iz Ljubljane 
in iz Trebnjega. 

 

3. Donacijska Socialna letovanja 

V letu 2018 beležimo 8% rast v segmentu socialnih letovanj otrok in starejših , ki jih izvajamo na osnovi pridobljenih 
humanitarnih  sredstve iz akcij Rdečega križa Slovenije in drugih donatorjev.  Rast smo dosegli predvsem zaradi donacijske 
akcije Players promotion Zaigraj z nami in več otrok pri donatorju Radio1.  Na socialnih letovanjih otrok so bili programi 
dobro realizirani kljub  večjim težavam pri zagotavljanju zadostnega števila varuhov prostovoljcev ter  posebnostih pri 
otrokih. Pri dveh februarskih skupinah otrok na socialnem letovanju je družba Canon za 2 x 16 otrok pripravila fotografske 
delavnice , kjer so se otroci ob najbolj izrazni fotografiji zapisali tudi zgodbo o vsebini fotografije. 

 

4.  Skupine otrok in mladostnikov 

V letu 2018 je segment skupin otrok  dosegel rast za 3.711 nočitev, za 10 % (indeks 110). Višja je tudi realizacija prodaje 
glede na leto 2017 za 113.977€, za 5 % (indeks 105). 

  skupaj indeks 

Nočitve 2017 2018 2018/17 

Šole in vrtci v naravi, 124 skupine 18.695 21.021 112 

Športne skupine otrok in mladostnikov 7.803 8.863 113 

Počitniške skupine otrok in mladostnikov 10.100 10.425 103 

skupaj  36.598 40.309 110 

 

5. Skupine odraslih oseb in individualni gostje 

Segment skupin odraslih je dosegel 4.552 nočitev. Glede na leto 2017 beležimo 13 %  rast zaradi  pridobivanja novih 
skupin odraslih  z zdravstvenimi in kulturnimi vsebinami.  

Individualni goste, ki vključujejo počitniške goste in seminarske goste so v letu 2018 v padcu za 9 % (indeks 91). Padec je 
tako kot pri seminarskih gostih in počitniških gostih. 

 

B Področje naložb in vzdrževanja 

Vse planirane naložbe so bile izvedene skladno s sklepi glavnega odbora RKS 



 

 27 

a) Zgradili smo talno ploščo namesto opuščenega bazena v depandansi Bor in tako pridobili 200 m2 veliko 
večnamensko dvorano. 

b) V mladinskem domu Martinček so bile zgrajene nove skupne sanitarije, tako so sedaj vsi štirje mladinski domovi 
opremljeni s sodobnimi sanitarijami. 

c) V depandansi Bor sta bili na novo zgrajeni dve kopalnici. 
d) Novo stavbno pohištvo je bilo nameščeno v 3 sobah v Boru ter v MD Veverička (splošni prostori). 
e) Na osnovi pogodbe o odkupu toplotne energije s pogodbenim partnerjem je v MD Morska zvezda  bila dograjena 

kotlovnica za ogrevanje prostorov, depandansa Bor pa ima novo kotlovnico za ogrevanje prostorov in sanitarne 
tople vode. 

 

Pomembni izvedeni posegi na področju investicijskega vzdrževanja so: 

a) obnova dvigala za goste v hotelu Arija, 
b) sanacija prezračevalnega sistema v depandansi Bor na območju  nove večnamenske dvorane Bor 2, 
c) preureditev sobe s savno v ambulanto v depandansi Bor, 
d) menjava filtrov v strojnici zunanjega bazena, 
e) sanacija ene stene v bazenu Arija –odstranitev odpadajoče kamnite obloge in postavitev keramike, 
f) točkovna sanacija korozije v bazenu v Ariji, 
g) odprava okvare na tuših v bazenu v Ariji, 
h) ureditev zunanjega parkirišča za zaposlene. 

 

C Druge dejavnosti 

S pomočjo donatorjev UEFA Sklad za otrok je bila postavljena zvišana mreža na nogometnem igrišču. 

S sredstvi donatorjev Players Promotion in Jana Oblaka smo izboljšali igrišče  košarko, naredili talne igre ter nov poligon 
za izvajanje fizioterapije na prostem za predšolske zdraviliške otroke, poligon pa lahko uporabljajo za gibalne vaje vsi 
predšolski otroci na letovanju v MZL. 

Donator Canon nam je poslal še 4 diaprojektorjev ter dal sredstva za stole za dvorano Bor 2. 

Od februarja 2018 je ogrevan tudi četrti mladinski dom Morska zvezda, kar sedaj omogoča celoletno poslovanje vseh 
namestitvenih kapacitet.  

Poleti 2018 je bila podpisana že druga donacijska pogodba z UEFA Skladom za otroke v vrednosti 50.000 €. Natančen 
spisek vseh donacij je v letnem poročilu. 

Občina Ankaran je decembra zaključila sanacijo talnega podora na plaži MZL, s čimer bo MZL imel varno in bistveno lepšo 
plažo v zalivu MZL. 

Objekt Center Draga je končan, po dolgotrajnih  pogajanjih in usmeritvah glavnega odbora RKS pa je bila decembra 2018 
dokončana tudi njihova samostojna dostopna cesta s parkiriščem, kar omogoča popolnoma ločeno in varno poslovanje 
obeh pravnih subjektov. 

 

1.7.2. Poslovni izid MZL 2018 
 
1. Prihodki od dejavnosti 

Realizirali smo 95.924 nočitev, kar je 3 več kot v 2017. V letu 2018 se prodaja obrokov hrane osnovni šoli Ankaran več ni 
odvijal, druge dejavnosti pa so potekale po plani. Skupni prihodki od dejavnosti znašajo 4.205.873 € in so enaki kot v 
2017, ko smo v ostalih prihodkih beležili tudi 93.903 € prihodkov iz neobstoječih obveznosti, v letu 2018 pa take vrste 
prihodkov nimamo. 

Prihodki od odprave rezervacij za osnovna sredstva EU so se zmanjšale za 5%. 

2. Odhodki iz dejavnosti 
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Skupni odhodki iz dejavnosti znašajo 4.312.374 in so 3% višji kot v 2017. Stroški materiala so se povišali za 2% zaradi 
večjega obsega nočitev. 

Stroški storitev so ob večjem obsegu poslovanja narasli za 4%. 

Stroški dela so 8% višji kot v 2017. Na rast stroškov dela so najbolj vplivali : 6% več plačanih ur, dodatno zaposlovanje 
zaradi rasti obsega poslovanja ter nadomeščanja obolelih delavcev in zakonsko določene rasti minimalne plače ter 
regresa,  vključeni pa so tudi delno stroški dela na centrali RKS Zz. 

Amortizacija 

 je bila oblikovana v višini 562.531 € in je 4% nižja kot v 2017. 

3. Rezultat iz dejavnosti 

Rezultat iz dejavnosti je negativen in  znaša 106.500 €, saj ob rasti stroškov dela ni bilo možno povišati prodajne cene. 

4. Finančni prihodki in odhodki 

Finančnih prihodkov ne beležimo, finančni odhodki – obresti za najeti kredit za investicijo v hotel Arijo ter najeta kredita 
za  obresti za poplačilo izgubljenih tožba napram podizvajalcem pri izgradnji hotela Arija pa so se napram 2017 zvišali za 
52%. 

5. Drugi prihodki in odhodki 

Drugi prihodki (prejete odškodnine  od zavarovalnice in drugi prihodki )znašajo 34.166 € in so 10%  večji  kot v 2017. Drugi 
odhodki  (razlika pri spremembi neodbitnega deleža DDV iz 42% na 44% in drugi )znašajo 5.074 €. 

6. Presežek prihodkov / odhodki 

Presežek odhodkov nad prihodki znaša minus  1.392.350 € od tega iz redne dejavnosti v višini 124.970 € in je manjši od 
planiranega, ki je znašal 153.258 €., razlika v višini 1.267.379 € znaša znesek plačanih tožb podizvajalcev pri gradnji hotela 
Arija po odštetih rezervacijah.  

Na poslovni rezultat vpliva tudi izredna dejavnost (stroški tožb, odvetnikov, dezinvestiranj,...) iz preteklih let v vrednosti 
66.228 €. 

 

1.8. Letovanje v MPD Frankopan Punat 
  
RKS–OZ Maribor je v letu 2018 organiziral in izvedel 63. sezono zdravstvenega in socialnega letovanja otrok v Mladinskem 
počitniškem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku. 

V času od 25. junija do 31. avgusta smo planirali in tudi izvedli šest 10 – dnevnih izmen in v juniju eno krajšo 7-dnevno 
izmeno, kjer so letovali  uporabniki iz Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Prva 
izmena je bila namenjena predšolskim otrokom, zadnja 6. izmena otrokom s posebnimi potrebami, ostale 4 (od II. do V.) 
pa so bile na voljo šolskim otrokom. Na krajšem, 7-dnevnem brezplačnem socialnem letovanju iz akcije RKS ''Peljimo jih 
na morje'', so bili v času pete izmene na letovanju v Punatu otroci, v času šeste izmene pa starejše osebe. Po sezoni, v 
mesecu septembru smo gostili še druge skupine (Zavode za OPP, upokojence, društva,…). 

Pred sezono smo, ob trudu za ponovno povečanje števila otrok na letovanju v sezoni 2018 glede na leto prej in ob skrbi 
za čim bolj ekonomično izvajanje, ki ne bi bremenilo kvaliteito izvedbe programa letovanja, uspeli nekoliko izboljšati 
bivalne pogoje v MPD Frankopan Punat (nakup in vgradnja klima naprav v vse objekte, ureditev poti za invalide na plaži, 
posodbotev sanitarij na plaži), nabaviti novo glasbeno opremo oziroma ozvočenje in nekaj novih družabnih iger ter 
športne opreme. 

Po večletnih dogovarjanjih smo kupili tudi nepremičnino v neposredni bližini našega doma (»Ankico«), da bomo lahko 
pričeli z načrti in nato z urejanjem dvorišča in drugih naših objektov, ki so potrebni prenove (v prvi vrsti jedilnica) za 
izboljšanje bivanja v MPD Punat v prihodnjih sezonah. 

Glede na zastavljen plan (povečati število otrok na 1400 in povečati število letovanj v septembru) je bila realizacija 
letovanja v letu 2018 kar uspešna, saj je v Punatu v letu 2018 letovalo skupaj vseh oseb 1753 (brez individualnih gostov), 
od teh pa je bilo 1.396 otrok (lani 1234; leta 2016 pa le 969 
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Na zdravstvenem letovanju skupaj 994 otrok 

Za izvajanje zdravstvenega letovanja otrok smo na osnovi javnega razpisa ZZZS pridobili pogodbo o sofinanciranju 
zdravstvenega letovanja za 900 otrok iz območja ZZZS OE Maribor z izpostavami Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica, 
kar je za 250 otrok več kot leto prej. 

Iz območja ZZZS OE Slovenj Gradec bi lahko na zdravstveno letovanje poslali 142 otrok, vendar je na osnovi zdravstvene 
napotitve iz Koroške regije (RKS-OZ: Mežiške doline, Dravograd in Radlje ob Dravi) letovalo le 79 otrok (56% realizacija), 
kar je še manj otrok kot lani (91 otrok oz. 64%). 

Iz območja ZZZS OE Litija smo imeli enak dogovor kot lani - za 40 otrok, a so nam iz RKS-OZ Litija v času druge izmene na 
letovanje poslali le 28 (oz. 70%) otrok. 

Prijavo na razpis za zdravstveno letovanje otrok v Punatu je ob naši pomoči poslal v ZZZS OE Murska Sobota tudi RKS-OZ 
Ljutomer, vendar so jih v ZZZS zavrnili, kljub interesu staršev za zdravstveno letovanje otrok v Punatu.  

V okviru socialnih letovanj je bilo vključenih 280 otrok 

Od teh je bilo v MPD Frankopan Punat na socialnih letovanjih 216 otrok, s sredstvi akcije RKS »Peljimo jih na morje« je 
bilo na 7 dnevnem brezplačnem socialnem letovanju 30 otrok (lani še 60) iz socialno ogroženih družin, 3 otroci iz RKS-OZ 
Slovenska Bistrica je 7 dni letovalo na osnovi donatorskih sredstev in 31 otrok iz Radelj ob Dravi s pomočjo CSD Radlje ob 
Dravi.  

Socialnih letovanj je glede na leto prej manj predvsem zato, ker nam RKS-zz vsako leto odobri manjše število brezplačnih 
socialnih letovanj otrok na osnovi sredstev zbranih z akcijo RKS »Peljimo jih na morje«! Ob tem pa zvišujejo število 
starejših oseb, ki lahko letujejo v Punatu na osnovi te iste akcije – letos je tako letovalo že 30 starejših v času VI. izmene.  

 

Samoplačniškega letovanja se je udeležilo skupaj 122 oseb. 

 

Na 10-dnevnem letovanju je na tak način letovalo 41 otrok (15 iz Koroške in 26 iz območja Maribora, Lenarta, Ptuja in 
Slovenske Bistrice) in na 7-dnevnem letovanju 81 otrok oziroma starejših s posebnimi potrebami iz ZUDV Dornava in VDC 
Polž. 

 

Cena 10 dnevnega letovanja je znašala 350,00 € (35,00 €/dan). V letu 2016 je cena znašala 352,40 € (35,24 €/dan).  

 

V mesecu septembru smo gostili še: 

 Krvodajalce RKS (188 udeležencev) – 4 dni/od 1. do 4.9.2018; 

 Odrasle osebe s posebnimi potrebami iz zavodov VDC Murska Sobota (39 OPP+15spr.) in CUDV Črna na 
Koroškem (33 OPP+11spr.) – 5 dni/ od 5. do 10.9.2018; 

 Upokojence v dveh 5-dnevnih izmenah:  
o 1. Skupina od 5. do 10.9.2018 (42 oseb); 
o 2. Skupina od 10. do 15.9.2018 (25 oseb). 

 

V sezoni 2018 je tako v vseh izmenah in v mesecu septembru v Punatu letovalo skupaj 251 oseb s posebnimi potrebami 
(98 otrok in 153 odraslih), 145 predšolskih otrok, 1.072 šolskih otrok in 285 drugih oseb (30 starejših PJM, 67 
upokojencev, 188 krvodajalcev), kar je skupaj 1.753 oseb. Ob teh smo v Punatu gostili še nekaj individualnih gostov 
(aktivistov RKS-OZ Maribor), člane Hrvaške folklorne skupine, šahiste ter 12 otrok in njihove spremljevalce iz Zavoda 1-2-
3, ki so imeli v času 4. izmene »Kocka kamp«. 
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Ob zaključku sezone pa smo tokrat drugič organizirali še srečanje prostovoljcev RKS-OZ Maribor in smo ob tej priložnosti 
v MPD Punat gostili 77 prostovoljcev od 21. do 23. septembra 2018. 

 

Cena 10 dnevnega letovanja je znašala 350,00 € (35,00 €/dan) .  

Ob sofinanciranju zdravstvenih letovanj s strani ZZZS so, tako za zdravstvena kot socialna letovanja, pri plačilu staršem 
pomagali tudi drugi plačniki. MOM je sofinancirala letovanje 370 otrokom v skupnem znesku 52.273,41 €; druge občine 
skupaj pa 189 otrokom z bivališčem v njihovi občini, v skupnem znesku 25.541,49 € (ob MOM še 11 občin iz področja 
delovanja RKS-OZ Maribor ter občini Vojnik in Rečica ob Savinji). 

Enajst naših KO RK oziroma ČO RK je sofinanciralo letovanje skupaj 19 otrokom v skupni vrednosti 2.339,41 €, RKS-OZ 
Maribor pa je od prejetih donacijskih sredstev za sofinanciranje letovanj pomagal 71 otrokom iz socialno ogroženih 
družin, za katere ni bilo na razpolago drugih finančnih virov in porabil skupaj 8.006,58 € teh sredstev. 

Za osebe s posebnimi potrebami smo v letu 2018 dobili 8.404,36 € sredstev z razpisom FIHO s katerimi smo lahko 
sofinancirali letovanje le 88 osebam s posebnimi potrebami (82 odraslim in 6 otrokom) od skupaj 251 oseb s posebnimi 
potrebami (153 odraslih in 98 otrok), ki so letovale v Punatu v sezoni 2018. Ker je bilo FIHO sredstev premalo za vse, smo 
dodatna sredstva za sofinanciranje zagotovili v RKS-OZ Maribor iz drugih virov (sofinanciranje občin za letovanja otrok in 
donatorska sredstva za sofinanciranje odraslih).  

Zaradi težkega socialnega položaja odraslih oseb s posebnimi potrebami in dejstva, da za njihova letovanja ni namenskih 
virov sofinanciranja, je naša naloga za prihodnja leta, da poskusimo skupaj z zavodi, ki skrbijo za te osebe, pridobiti 
sistemsko financiranje tovrstnih letovanj na podoben način kot se izvaja sofinanciranje zdravstvenih letovanj za otroke. 

 

V letu 2018 je bilo v pedagoške ekipe vključenih skupaj 293 prostovoljcev (8 pedagoških vodij izmen, 6 pomočnikov 
pedagoških vodij, 4 športno-rekreativni vzgojitelji in 4 njihovi pomočniki, 21 rezervnih vzgojiteljev, 6 kulturnih 
animatorjev in 244 vzgojiteljev skupin otrok). Pred pričetkom sezone smo za novince izvedli usposabljanja. Pedagoški 
vodje posameznih izmen so imeli po dva sestanka z izbranimi vzgojitelji svoje izmene v Mariboru pred odhodom in nato 
vsakodnevne kratke sestanke v Punatu. Iz poročil pedagoških vodij izmen je razbrati, da večjih težav z vzgojitelji v letošnji 
sezoni ni bilo, je pa bilo tudi letos nekaj takšnih, ki niso najbolje opravili svojega dela. Smo pa se letos pred sezono 
ponovno srečali s težavo premajhnega števila prijavljenih prostovoljcev, kar je pri zagotavljanju kvalitetnega pedagoškega 
kadra povzročalo težave! 

V zdravstvene ekipe je bilo v letošnji sezoni letovanja vključenih 33 oseb. V 3. in 5. izmeni so se zdravnikom in medicinskim 
sestram pridružili še terapevti pedopsihiatrične ambulante in fizioterapevt, vsi iz ZD Adolfa Drolca Maribor. V 7 dnevni 
izmeni pa so bili medicinski ekipi v pomoč tudi dijaki Srednje zdravstvene šole Juga Polak iz Maribora. Vsi so svoje naloge 
opravili zelo prizadevno, odgovorno in strokovno, saj so s svojim skrbnim in požrtvovalnim odnosom resnično zagotavljali 
24-urno zdravstveno varstvo otrok na letovanju.  

Zunanji izvajalci/prostovoljci so se v šolskih izmenah (I., II., III., IV. in V.) ob programu, ki so ga pripravili vzgojitelji in 
pedagoško vodstvo posamezne izmene, z raznimi delavnicami popestrili program. Z obiskom in sodelovanjem otrok so 
zelo zadovoljni in zato si nekateri med njimi želijo prihodnje leto ponovno sodelovati na podoben način. 

 

V delovno skupnost, ki skrbi za izvedbo vseh potrebnih del, ki so potrebna, da letovanje v MPD Punat lahko izvedemo, je 
bilo v letošnjem letu vključenih 22 delavcev, v mesecu avgustu (v času 4., 5. in 6. izmene) pa smo dodatno vključili še 2 
delavki (servirko in pomoč v kuhinji). Vsi delavci vključno z upravnikom MPD Punat so bili iz Republike Hrvaške. Vse 
potrebne naloge je delovna skupnost dobro opravila. 

V času od 2. do 6. izmene smo za potrebe pravilnega nameščanja opreme ozvočenja (v domu in na plaži) in pomoči pri 
vodenju večernih prireditev imeli v Punatu eno osebo, ki je bila zadolžena za skrb nad tehnično opremo. 
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Lahko rečemo, da je bil glavni cilj v 63. sezoni letovanja v MPD Frankopan Punat dosežen, saj nam je ponovno uspelo 
povečati število otrok na letovanju glede na lansko in pretekla leta. Ker so otroci dobro sprejeli delavnice z zunanjimi 
izvajalci/prostovoljci, bomo z zastavljenimi programskimi spremembami nadaljevali in jih poskušali še popestriti oziroma 
dopolniti. Še naprej pa je potrebno delati na organizacijskih in programskih vsebinah v smeri izboljšave programa 
letovanja in na izboljšanju bivalnih pogojev na letovanju.  

Kljub večjemu povečanju števila odobrenih zdravstvenih letovanj za področje ZZZS OE Maribor glede na lansko leto, smo 
v letošnjem letu izkoristili skoraj vsa prosta mesta (neizkoriščenih je ostalo za 46 dni letovanja oz. 4,6 otroka za 10 dni). 
Ker ocenjujemo, da bo tudi v prihodnosti še veliko družin in otrok živelo v razmerah povečanih zdravstvenih in socialnih 
težav, se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo organizirano zdravstveno in socialno letovanje otrok ohranili, saj je to 
za te otroke velikokrat edina priložnost, da si na morju krepijo zdravje in si povečajo odpornost. 

 

1.9. Podpora za izvajanje programov 
 

1.9.1. Založniška dejavnost  
Založniška dejavnost Rdečega križa Slovenije je v letu 2018 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 2018.  

V okviru založniške dejavnosti smo v letu 2018:  

 izdajali publikacije in gradiva v okviru posameznih programov RKS, 

 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. 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 2018 smo v založbi RKS izdali in založili nove publikacije:  

 doplačilna znamka in vozovnica, plakati in letaki Tedna RK, 

 komplete za mentorje krožkov ob Tednu RK, 

 doplačilna znamka in vozovnica, plakati in letaki Tedna solidarnosti, 

 gradiva za XIV. državno preverjanje ekip PP CZ in RKS in regijska preverjanja, 

 promocijsko-informativne materiale za akcijo zbiranja sredstev Peljimo jih na morje in  Lepo je deliti, 

 prenova zloženke Temeljni postopki oživljanja 

 prenova zložeke Najnujnejši ukrepi za voznike motornih vozil 

 nova krvodajalska zloženka 

 prenova krvodajalskega vabila 
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 prenova zvezka Temeljna načela 

 

V letu 2018 smo spreminjali Pravilnik o priznanjih Rdečega križa Slovenije in tudi celostno grafično podobo vseh priznanj 

Rdečega križa Slovenije, ki so od začetka leta 2019 na voljo v založbi. 

 

Ob tradicionalnem Tednu RK 2018 od 8. do 15. maja smo izdali 2.600.000 doplačilnih poštnih znamk in 25.000 doplačilnih 

vozovnic, 8.000 letakov, 2.000 plakatov ter za Območna združenja pripravili več kot 400 kompletov za mentorje krožkov 

mladih članov. 

 

V Tednu solidarnosti RK 2016 od 1. do 8. novembra je so bile na novo uvedene e doplačilne znamke, bilo je natisnjenih 

21.000 doplačilnih vozovnic oz. nalepk, 13.730 letakov in 1.560 plakatov. 

 

Z založniškimi gradivi in publikacijami smo sodelovali na raznih tematskih in priložnostnih razstavah, okroglih mizah, 

promocijskih dogodkih, vsakoletnih sejmih, predavanjih idr.:  

• vseslovenskih srečanjih krvodajalcev,  

• srečanjih prostovoljcev,  

• državnih preverjanjih OŠ ekip PP na Debelem rtiču, 

• Otroškem bazarju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,  

• Kongresih prostovoljcev,  

• državnih preverjanjih PP CZ in RKS,  

• Festivalih za tretje življenjsko obdobje,  

• Študentskih arenah,  

• Likovnih natečajih ob Tednu RK,  

• Drobtinicah,  

• Očistimo Slovenijo,  

• Vseslovenski sejem na Dolenjskem, 

• sejem Medical Gornja Radgona, 

• Mirovniških festivalih,  

• Žogarija, 

• … 
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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, v Mladinski knjigi in DZS ter v nekaterih 

manjših knjigarnah in papirnicah.  

Tudi nekatera Območna združenja RKS navajajo lastno založniško dejavnost, ki se nanaša predvsem na publikacije in 

tiskovine, kot so bilteni, poročila informatorji in zloženke o specifični dejavnosti v RKS - OZ, najpogosteje pa navajajo 

izdajo koledarjev.  

 

1.9.2. Odnosi z javnostmi in socialni marketing  
V letu 2018 smo si na področju odnosov z javnostmi in socialnega marketinga postavili drzne ključne cilje:  

Povečanje vidnosti in okrepitev ugleda Rdečega križa Slovenije kot nosilnega stebra človekoljubja in humanitarnosti v 

slovenski družbi ter kot prvega pomočnika vladi v humanitarnih zadevah (povečanje števila objavljenih pozitivnih zgodb)  

Povečano zanimanje podjetij za javno odgovornost in podporo humanitarnim akcijam (vsaj 7% več zbranih sredstev kot 

v preteklem letu) 

Povečano število prostovoljcev pri izvajanju programov (za 5%) 

Večja ozaveščenost javnosti o revščini in njenih družbenih posledicah 

Zmanjševanje stigmatizacije migrantov 

 

Med izvajanjem aktivnosti se je potrdila izhodiščna ocena, da gre za zelo drzne cilje, do katerih vodi pot, ki zahteva 

nekajkrat večje kadrovske in finančne resurse kot jih je lahko izvajanju teh nalog v letu 2018 namenil Rdeči križ Slovenije. 

Z minimalnimi finančnimi sredstvi in kadri smo z različnimi instrumenti odnosov z javnostmi (mailingi, objave na spletni 

in FB strani) karseda redno seznanjali interno in širšo slovensko ter mednarodno javnost z uresničevanjem programskih 

nalog in ciljev ter aktivnostmi v okviru dejavnosti Rdečega križa Slovenije. Ob tem smo spremljali, analizirali in 

interpretirali trende v okolju, ki bi lahko imeli posledice za RKS in njegove deležnike.  

Trkanje na vrata medijev za razvoj skupnih ozaveščevalnih projektov o revščini in raznovrstnih stiskah, ki jih povzroča 

posameznikom in družinam, še ni obrodilo sadov in ostaja izziv za prihodnja leta.  Zanimanja podjetij in prostovoljcev za 

podporo našim humanitarnim akcijam tako nismo zbudili, smo pa z aktivnostmi, ki smo jihz izvajali s podporo Ministrstva 

za zdravje med akcijami Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? Povečali ozaveščenost javnosti o revščini in njenih družbenih 

posledicah.  

Vseh medijskih objav (tisk, radio TV, STA in spletne strani medijev = 3826)  je bilo 6% manj kot leta 2017, po številu 

objavljenih prispevkov v posameznem mediju pa tudi v 2018 izstopajo Primorske novice (344 objav), Radio 1 (295) in STA 

(200), sledijo Dolenjski list, Gorenjski glas…. V navedenih primerih gre za pozitivne ali nevtralne zgodbe o aktivnostih na 

nacionalni in lokalnih ravneh. 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. 

Vsebinsko in organizacijsko smo prispevali k: 
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organizaciji in izvedbi akcij ter dogodkov (»Najboljši mladi voznik«, »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«, »Stara plastenka 

za novo življenje«, likovni natečaj, TRK, državno preverjanje osnovnošolskih ekip PP, dobrodelni koncert, evropski dan 

oživljanja, Drobtinica, državno preverjanje usposobljenosti ekip PP, TS, ipd.)  

ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o našem poslanstvu na področju javnih pooblastil 

(krvodajalstvo, pripravljenost na nesreče, iskanje pogrešanih,...) 

 

Svoja ključna sporočila smo z 12 tematskimi  sporočili za javnost in na novinarskih konferencah, podajali strateškim 

javnostim in jih tako poleg objav novic na spletni strani www.rks.si in Facebook profilu Rdeči križ Slovenije/Slovenian 

Red Cross sproti seznanjali o svojem delu. Notranji javnosti smo posredovali informacije tudi z objavami na intranetu.  

Novinarjem smo odgovorili na 48 različno zahtevnih vprašanj. V sodelovanju z območnimi združenji, smo za delo 

novinarjev nacionalnih televizij poiskali najboljše možnosti za njihovo delo, se dogovorili za izjave z relevantnimi 

sogovorniki in organizirali vse potrebno za izvedbo snemanja prispevka, da so lahko televizijskim gledalci dobili kar najbolj 

verodostojno informacijo o  stiskah ljudi in kako Rdeči križ Slovenije te stiske lajša. 

Na 8 novinarskih konferencah smo javnost seznanili s partnerstvom v projektih Najboljši mladi voznik, napovedali teden 

Rdečega križa, pričetek letovanj v akciji Pričarajmo nasmeh, svetovni dan oživljanja in redno letno preverjanje 

usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Ob obisku predstavnikov Mednarodne federacije 

Rdečega križa in Rdečega polmeseca smo medije in preko njih splošno javnost na novinarski konferenci seznanili z 

izvajanjem humanitarnega poslanstva Rdečega križa Slovenije. 

RTV Slovenija je tudi v letu 2018 na prvih programih Radia Slovenija in TV Slovenije prenašala in so-organizirala dobrodelni 

koncert RKS. 

 

1.9.3. Pridobivanje sredstev 
Osnovni namen programa pridobivanja sredstev, ki ga je Rdeči križ Slovenije zasnoval leta 1995, se v triindvajsetih letih 

ni veliko spremenil.  

Ves čas je namenjen: 

zagotavljanju sredstev za izvajanje materialne pomoči posameznikom in družinam v stiski,  

letovanju otrok iz revnejših okolij (v minulem mandatu smo z zbranimi sredstvi letovanje omogočili tudi starejšim) 

pomoči v primerih naravnih in drugih nesreč  

posodobitvi Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič. 

Program je tudi v letu 2018 na lokalni in nacionalni ravni predstavljal nepogrešljivo podporo dejavnosti Rdečega križa 

Slovenije, ki potrebuje primerna finančna sredstva za širjenje obsega in vsebine delovanja.  

Tradicionalnim dolgoletnim glavnim virom, to je: 

namenskim zasebnim donacijam in donacijam pravnih oseb  

partnerskim projektom 

članarinam 

dohodnini 
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smo v letu 2018 zaradi novih potreb, predvsem potreb oseb s pridobljeno mednarodno zaščito in azilom vključitvi na trg 

dela, dodali nove aktivnosti in partnerske projekte: 

ESIRAS Slovenija – osemnajstmesečni projekt podpore pri izboljšanju možnosti za pridobivanje zaposlitve in pogojev 

socialne integracije, ki se zaključuje v letu 2019. Projekt je nastal v sodelovanju med Mednarodno federacijo društev 

Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in Generalnim direktoratom Evropske komisije za zaposlovanje, socialne 

zadeve in vključevanje, sofinanciran pa je s strani Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije 

(EaSI) in je iz tega naslova za osemnajstmesečno obdobje (od 1.1.2018 do 30.6.2019) financiran v skupnem znesku 

324.626,00€ na javnem razpisu Ministrstva za javno upravo pa smo pridobili še 28.447,20€ kot kritje lastnega deleža 

za financiranje projekta  

Informiranje potrošnikov v Mercatorjevih prodajalnah o zdravem načinu življenja, preventivi in skrbi za zdravje s 

pomočjo brošur iz založbe RKS na akcijah Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? Projekt je podprlo Ministrstva za zdravje 

v skupnem znesku 13.720,00€ 

Psihosocialna podpora ter svetovanje na področju nasilja ter nasilja po spolu, ki je nastal v sodelovanju z Visokim 

komisariatom ZN za begunce (UNHCR). Projekt ponuja delavnice in svetovanja na področju nasilja ter nasilja po 

spolu, ki jih izvajajo strokovne sodelavke Zavoda EMMA s podporo prevajalcev in prostovoljcev Rdečega križa 

Slovenije. Aktivnosti so namenjene prosilkam/prosilcem za azil in osebam s priznano mednarodno zaščito kot tudi 

osebju, ki jim nudi podporo.  UNHCR je za izvedbo projekta prispeval 38.888,45€ 

Zaposleni in prostovoljci v projektu  ESIRAS  so decembra 2018 izvedli usposabljanje trenerjev na področju 

preprečevanja in odziva na trgovanje z ljudmi, ki je namenjeno gradnji kapacitet zaposlenih in prostovoljcev  

Rdečega križa Slovenije. Usposabljanje poteka pod pokroviteljstvom Mednarodne federacije društev Rdečega križa 

in Rdečega polmeseca (IFRC) in ATN mreže  (Action for Trafficked Persons Network) Rdečega križa in Rdečega 

polmeseca, ki sta za izvedbo aktivnosti v letu 2018 prispevala 4.382,92€. 

 

V letu 2018 smo tako skupaj pridobili 410.064,57€ namenskih sredstev za izvajanje različnih projektnih aktivnosti v 

tekočem letu,  v primeru projekta ESIRAS tudi v prvi polovici leta 2019.



 

 

Vseslovenske humanitarne akcije 

 

Peljimo jih na morje je v letu 2018 dobilo novo podobo, ki enakovredno poudarja letovanje otrok in 

starejših ter nakazuje možnost skupnega letovanja otrok in starejših, tudi družin. Letovanje starejših smo 

prijavili na prvi letni razpis Zavarovalnice Triglav, ki je letovanju starejših v akciji Peljimo jih na morje 

namenila 5.000 evrov, skupaj pa smo zbrali 97.298,98€, kar je 6% več kot prejšnje leto in tako omogočili 

letovanje 100 otrokom in 139 starejšim iz socialno ogroženih okolij. 

Z akcijo Lepo je deliti, ki je potekala v jeseni,  smo zbrali 54.114,53€ , kar je skoraj tretjina manj kot v 

preteklem letu. Zbrana sredstva smo namenili za nakup 767 prehranskih paketov, 26.847,52€ pa smo 

namenili RKS-OZ za druge oblike materialno-finančne pomoči. 

 

Z dobrodelnim koncertom smo septembra 2018 predvsem zaradi izpada sponzorskih sredstev zbrali 

51.258,57€ ali 17% manj kot prejšnje leto. 

Nacionalni in lokalni mediji (televizije, časopisi in spletni mediji) so z brezplačnimi objavami oglasnih 

sporočil vseh naših humanitarnih akcij v letu 2018 skupaj prispevali več kot 150.000 € oglasnega 

prostora in časa, niso pa svojih in projektov svojih oglaševalcev razvijali skupaj z nami. Prav nasprotno, 

mediji so skupaj z velikimi oglaševalci  prirpavili projekte, kjer zbirajo za podoben namen kot RKS v 

svojih akcijah (npr. POP TV s HOFERJEM je Verigo dobrih ljudi pričel izvajati sočasno kot RKS Lepo je 

deliti, namen zbiranja sredstev pa je povsem enak.)  

 

V vseh treh tradicionalnih vseslovenskih akcijah smo skupaj zbrali  202.672,08€. 

 

Dohodnina 

V letu 2018 smo prejeli namenjeno dohodnino v letu 2017, ko so RKS-OZ z enotnim letakom vabila k 

namenitvi dohodnine in je bilo skupno oddanih 461.764 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek 

donacij je znašal cca. 4,60 milijona eurov in se je porazdelil med 5.228 prejemnikov. Od vseh organizacij, ki 

so bile upravičene do dohodninskih donacij (to so poleg nevladnih organizacij tudi sindikati, politične 

stranke in verske skupnosti), jih 987 ni prejelo niti ene same donacije. Nevladne organizacije so prejele okoli 

95,01 % vseh  sredstev oziroma 4,37 milijona eurov. Rdečemu križu Slovenije je podobno kot v preteklih letih 

9.431 ali 2% vseh  zavezancev namenilo 71.410,02€, kar je najnižji znesek od leta 2012  dalje, čeprav je 

število namenitev za 2.000 višje kot npr. v letih 2013 in 2014. Nižji znesek ob večjem številu namenitev kaže 

na to, da Rdečemu križu Slovenije namenjajo bodisi posamezniki z najnižjimi prihodki, bodisi namenjajo 

posamezniki, ki razdelijo svojo dohodnino med več prejemnikov in ne namenijo 0,5% ampak manj. 

Strateški partnerji  

Razveseljivo je, da sta trgovsko podjetje Engrotuš in Rdeči križ Slovenije nadaljevala medsebojno 

sodelovanje in s skupno dobrodelno akcijo Pričarajmo nasmeh razveselila 500 otrok, ki so med poletnimi 

počitnicami teden dni uživali ob morju.   
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Pošta Slovenije, banke, mobilni operaterji in mnogi nacionalni in lokalni mediji so s svojo podporo 

zagotovili, da smo dobrodelne akcije izvedli z minimalnimi stroški. 

 

Druga partnerstva 

Z različnimi partnerji smo uspešno sodelovali  v celoletnih ali krajših  projektih z namenom krepitve 

medijskih partnerstev, utrjevanje ugleda RKS in predvsem zbiranja dodatnih sredstev za pomoč najbolj 

ranljivim med nami: 

• Sklad Ivana Krambergerja Slovenskih novic za pomoč družinam in posameznikom v stiski je v 

sodelovanju z RKS od leta 1992 več kot 230 družinam razdelil več kot pol milijona sredstev 

• Jaz, ti, mi… za Slovenijo z društvom Tandem iz Zagorja. Jaz, ti, mi za Slovenijo..., je iniciativa, 

namenjena povezovanju posameznikov, društev, organizacij ter podjetij, ki sta jim blizu zdravje in zdrav 

način življenja ter želijo biti prijazni do okolja. V letu 2018 izveden četrtič, vendar tretjič v sodelovanju z RKS 

Zz. V 120 vrtcih in osnovnih šolah so otroci zbirali odpadne pločevinke, sredstva, kar 3.686,00€,  pa namenili 

Splošni bolnišnici Murska Sobota za sofinanciranje ultrazvočne naprave srca za novorojenčke. 

S Fundacijo Playersprompotions, Mladinskim zdraviliščem in letoviščem RKS Debeli rtič in 23 

območnimi združenji RKS (Ajdovščina, Cerknica, Gornja Radgona, Grosuplje, Izola, Kočevje, Koper, Krško, 

Laško, Ljubljana, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Radovljica, Ribnica, Sevnica, 

Sežana Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec), smo prvič izvedli akcijo Zaigraj z 

nami z namenom ozaveščanja otrok o zdravem načinu življenja in pomembnosti medsebojnega 

sodelovanja ter pomoči. Z zbranimi 12.892,86€ so sodelujoči osnovnošolci omogočili brezplačne 

prvomajske počitnice v Mladinskem zdravilišču in letovišči RKS Debeli rtič 72 svojim vrstnikom. 

Oktobra 2018 smo pričeli sodelovati z informativno oddajo Tednik TV Slovenije pri zbiranju 

SMS donacij za pomoč posameznikom ali družinam pri obnovi doma, ki ga je poškodovala nesreča ali pa so 

ga celo izgubili. Do konca leta smo na ta način dvema družinama pomagali pri obnovi, oziroma nakupu 

doma v skupnem znesku 24.047,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

II.    RAČUNOVODSKO POROČILO  za leto 2018       
 
POVZETEK 

 
 
Zveza združenj Rdečega križa Slovenije opravlja svojo dejavnost v dveh organizacijskih enotah: 

- Na centrali v Ljubljani, kjer opravlja naloge in prejetih javnih pooblastil (krvodajalstvo, 
prva pomoč, ukrepanje ob naravnih nesrečah) ter humanitarno in socialno dejavnost, 

- V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču izvaja zdraviliško in 
ambulantno zdravljenje ter omogoča letovanje predvsem socialno ogroženim otrokom in 
starejšim osebam. 

 
V poslovnem letu 2018 je Zveza združenj ustvarila za 1.369.362,18 € odhodkov nad prihodki.  

Ključni je bil odhodek v višini 1.267.379,07 €, plačilo po izgubljeni tožbi podizvajalcem Vegrada, 
kateri je bil glavni izvajalec del, za investicijo Hotel Aria. 
 
Izkaz poslovnega izida 
Najpomembnejše postavke izkaza poslovnega izida so naslednje: 

Zš. 
Vrsta prihodkov in 
odhodkov 

Doseženo v letu 2018 Doseženo 
v letu 
2017 

Indeks 
17/18 

Centrala MZL SKUPAJ 

A) PRIHODKI 3.592.801,06 4.240.039,76 7.832.840,82 7.441.914 105 

1. Donosi od dejavnosti 3.569.163,35 4.205.873,17 7.775.036,52 7.382.283 105 

2. Finančni prihodki 180,20 0,00 180,20 408 44 

3. Drugi prihodki 23.457,51 34.166,59 57.624,10 59.223 97 

B) ODHODKI 3.569.813,73 5.632.389,27 9.202.203,00 7.413.547 124 

1. Odhodki iz dejavnosti 3.568.619,40 4.312.372,14 7.880.991,54 7.323.045 108 

2. Finančni odhodki 373,34 47.562,34 47.935,68 31.752 151 

3. Drugi odhodki 820,99 1.272.454,79 1.273.275,78 58.750 2167 

C) POSLOVNI IZID 22.987,33 -1.392.349,51 -1.369.362,18 28.367 - 

 
Struktura donosov od dejavnosti je naslednja (v evrih): 

Zš. Vrsta prihodkov iz dejavnosti 
Doseženo v letu 2018 Doseženo 

v letu 
2017 

Indeks 
17/18 

Centrala MZL SKUPAJ 

1. Dotacije iz Fundacije FIHO v Sloveniji 695.950 145.365 841.315 840.221 100 

2. Dotacije iz proračun.in javnih sredstev 1.534.273 896.448 2.430.721 2.169.138 112 

3. Donacije drugih pravnih in fizičnih 344.490 204.868 549.358 389.681 141 

4. Prihodki od prodaje blaga in storitev 310.236 2.740.244 3.050.480 3.006.652 101 

5. Ostali prihodki iz dejavnosti 684.214 218.949 903.163 976.591 92 

S K U P A J 3.569.163 4.205.874 7.775.037 7.382.283 105 

Dotacije iz proračunskih in javnih sredstev sestojijo iz dotacij ministrstva za zdravje za izvajanje 
krvodajalstva (735.000,00 €), ministrstva za obrambo za izvajanje nalog prve pomoči, ukrepanja 
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ob naravnih nesrečah ter iskanja pogrešanih oseb (573.432,57 €), MDDSZ za distribucijo hrane in 

spremljevalnih ukrepov iz evropskih sredstev (165.120,06 €), za ambulantno ter bolnišnično 
zdravljenje v MZL Debeli rtič pa je bilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje prejeto 31.464,00 
€. 
 
Donacije sestojijo iz donacij medijskih hiš za oglaševanje aktivnosti Rdečega križa ter ostalih 
donacij pravnih in fizičnih oseb za izvajanje humanitarnih in socialnih dejavnosti ter letovanje 
otrok in starejših oseb v MZL Debeli rtič. 
 
Pretežni del prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki MZL Debeli rtič od 
prodaje nočitev, hrane in pijač ter spremljajočih storitev enote (2.992.359,57 €) ter prihodki 
centrale od izvajanja založniške dejavnosti ter izvedbe tečajev prve pomoči (284.577,91 €). 
 

Ostali prihodki iz dejavnosti so prihodki iz Tedna rdečega križa in Tedna solidarnosti, distribucije 
avtocestnih vinjet upravičenim osebam, odprave dolgoročnih rezervacij ter prevrednotovalni in 
izredni prihodki. 
 
Bilanca stanja 
Najpomembnejše postavke bilance stanja so naslednje: 

Ozn. Postavka 
Stanje na dan 

31.12.2018 
Stanje na dan 

31.12.2017 

  SREDSTVA 33.745.743,52 27.630.157 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 28.664.169,94 26.260.007 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 5.079.753,23 1.368.809 

C. KRATKOR. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.820,35 1.341 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 33.745.743,52 27.630.157 

A. DRUŠTVENI SKLAD 23.793.560,79 19.429.288 

B. DOLGOR.REZERVACIJE IN PASIV.RAZMEJITVE 5.665.374,96 5.329.238 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.731.187,00 1.305.507 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.170.499,40 1.164.598 

D. KRATKOR. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 385.121,37 401.526 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da največji delež v strukturi sredstev predstavljajo dolgoročna 
sredstva (opredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine). 
 
V strukturi virov sredstev največji delež predstavlja društveni sklad, ki se je zaradi  prevrednotenja 

zemljišč povečal. Ostale kategorije bilance stanja ne odstopajo iz preteklega leta, razen 
kratkoročnih obveznosti, zaradi obveznosti za vračilo  posojila Unicredit banki.  
 
Izkaz denarnih tokov 
 
Zveza združenj RKS je v letu 2018 dosegla:  

- Negativni denarni tok iz poslovanja v znesku -652.103 € 

- Negativni denarni tok pri investiranju v znesku -657.964 € 
- Pozitni denarni tok pri financiranju v znesku 1.384.771 € 
- Denarni izid v obdobju je pozitiven in znaša 74.705 € 
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1.  SPLOŠNO 
 

 

V računovodskem poročilu za leto 2018 so prikazani: 
- računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj (v nadaljnjem besedilu: Rdeči 

križ Slovenije ali RKS) za poslovno leto 2018, 
- 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 2018, 
- planirani računovodski izkazi za leto 2019. 

 
Vsi vrednostni podatki v tem poročilu, izkazih in razkritjih so izkazani v evrih. 

 
Organizacijsko je Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj razdeljen na dve glavni organizacijski enoti, 
in sicer: 
- Centrala s sedežem v Ljubljani, ki opravlja predvsem humanitarne, dobrodelne in socialne 

dejavnosti, 
- Mladinsko zdravilišče in letovišče na Debelem rtiču, ki opravlja dejavnost zdravstvenih, 

socialnih in tržnih letovanj. 
 
Poslovni dogodki glavne knjige in saldakontov se za obe enoti evidentirajo v skupni podatkovni 
bazi, medtem ko evidenco osnovnih sredstev, materialnega poslovanja, zaračunavanja 
prodanega blaga in 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 ločeno spremljanje poslovanja 
(stroškov oz. odhodkov, prihodkov ter poslovnega izida) obeh poslovnih enot. 
 
Za poslovno leto 2018 je letne računovodske izkaze Rdečega križa Slovenije, razkritja, razčlenitve 
ter pojasnila posameznih računovodskih postavk izdelala računovodska družba Zadravec d.o.o., 
z naslovom Kamnica 50, Dol pri Ljubljani in odgovrona oseba Tatjana Zadravec  (računovodski 
servis). Družba Zadravec d.o.o. za RKS-ZZ izvaja naslednja računovodska opravila: 
- dajanje navodil glede izvajanja knjigovodstva (knjiženje v glavno knjigo), 
-  izdelava letnih računovodskih izkazov, obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, 
računovodskega poročila in revidiranih poročil, 
- koordinacija in sodelovanje z revizorji, 
- obveščanje naročnika o zakonodaji na računovodskem področju ter priprava pojasnil 
predpisov, 
- koordiniranje, nadziranje in usklajevanje računovodskih aktivnosti v enotah Mirje in MZL 
Debeli rtič ter med posameznimi analitičnimi knjigovodstvi, 
- izdelava obračunov poslovanja RKS ter analiz iz finančno računovodskega področja, 

 
O izvajanju zgoraj navedenih storitev je bila v mesecu oktobru 2018 družbo Zadravec d.o.o. 
sklenjena pogodba o računovodskem in davčnem svetovanju. 
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Računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije so bili z namenom javne objave dne 29.3.2019  

elektronsko posredovani AJPES-u. Davčni upravi Republike Slovenije je bil predložen obračun 
davka od dohodkov pravnih oseb za poslovno leto 2018. 
 
Računovodske izkaze za poslovno leto 2018 je revidirala revizijska družba RIPRO, Družba za 
revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o. iz Velenja. O revidiranju računovodskih izkazov 
je z navedeno družbo bila dne 18.10.2017 sklenjena pogodba. 
 
Revizija računovodskih izkazov je potekala v dveh fazah: 
-   V mesecu novembru 2018 je bila v obeh poslovnih enotah opravljena prva faza revidiranja. 

Prva faza je obsegala snemanje in preizkušanje notranjih kontrol, 
-   V mesecu marcu 2019 je bila opravljena zaključna faza revidiranja s pregledom poslovne 

dokumentacije ter knjigovodskih listih in poslovnih knjig na v obeh enotah. Na podlagi 

ugotovitev druge faze revidiranja je računovodstvo pripravilo revidirane računovodske 
izkaze, ki jih razkrivamo v tem poročilu. 

 
Nerevidirane računovodske izkaze Rdečega križa Slovenije je dne 26.03.2013 obravnaval in 
potrdil Glavni odbor Rdečega križa Slovenije po predhodni obravnavi na Nadzornem odboru.  
Nerevidirani računovodski izkazi so bili z namenom javne objave predloženi Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence. 
 
Računovodsko poročilo bo v sklopu letnega poročila na svoji seji v pričetku maja 2019 
obravnaval nadzorni odbor. V drugi polovici maja 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. 
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Izjava o odgovornosti poslovodstva 

 
 
Poslovodstvo Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto, končano 

na dan 31. decembra 2018, 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. 

 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, izdelane po načelu previdnosti 

in dobrega gospodarjenja. 

 

Poslovodstvo tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, izdelani na osnovi predpostavke o 

nadaljnjem poslovanju društva ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

 

 

Ljubljana, april 2019 

 

 

 

Pripravila: 

Zadravec d.o.o.      Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 

Tatjana Zadravec, l.r.     Generalna sekretarka: 

       Cvetka Tomin, l.r. 

 

 

Predsednik RKS: 

       Alojz Kovačič, l.r. 
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2.  RAČUNOVODSKI IZKAZI  za leto 2018 
 

 

Temeljni računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije za poslovno leto 2018 so naslednji: 

- bilanca stanja, 

- izkaz poslovnega izida, 

- izkaz denarnih tokov. 

 

Bilanca stanja Rdečega križa Slovenije je na dan 31.12.2018 naslednja (v EUR): 

Postavka 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

  SREDSTVA (002+032+053) 001 33.745.743,52 27.630.157,83 

A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027) 

002 28.664.169,94 26.260.007,59 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve (004+009) 

003 42.770,80 57.331,38 

1. Neopredmetena sredstva 004 41.248,36 54.286,38 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 1.522,44 3.045,00 

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 27.340.960,34 22.111.577,00 

III. Naložbene nepremičnine 018 1.279.172,80 4.089.833,21 

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 1.266,00 1.266,00 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 1.266,00 1.266,00 

2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 0,00 

B. 
KRATKOROČNA SREDSTVA 
(033+034+040+048+052) 

032 5.079.753,23 1.368.809,17 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 3.263.210,66 0,00 

II. Zaloge 034 61.341,04 68.695,97 

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 216.000,00 216.000,00 

1. 
Kratkoročne finančne naložbe, razen 
posojil 

041 0,00 0,00 

2. Kratkoročna posojila 045 216.000,00 216.000,00 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 781.728,52 401.345,05 

V. Denarna sredstva 052 757.473,01 682.768,15 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

053 1.820,35 1.341,07 

  Zunajbilančna sredstva 054 3.624.831,38 3.905.010,78 

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 

055 33.745.743,52 27.630.157,83 
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A. SKLAD (056a+067+301) 056 23.793.560,79 19.429.288,52 

I. Društveni sklad 056a 16.104.817,59 17.486.353,00 

II. Revalorizacijske rezerve 067 0,00 0,00 

III. 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 
pošteni vrednosti 

301 7.688.743,20 1.942.935,52 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 

072 5.665.374,96 5.329.238,00 

1. Rezervacije 073 3.726.828,20 3.866.347,68 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 1.938.546,76 1.462.890,32 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080) 075 1.731.187,00 1.305.507,00 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 1.731.187,00 1.305.507,00 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00 

Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091) 

085 2.170.499,40 1.164.598,23 

I. 
Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev 

086 0,00 0,00 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 1.320.346,65 313.320,00 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 850.152,75 851.278,23 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

095 385.121,37 401.526,08 

  Zunajbilančne obveznosti 096 3.624.831,38 3.905.010,78 
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Izkaz poslovnega izida obeh dislociranih enot ter zbirni izkaz poslovnega izida Rdečega križa Slovenije je za leto 2018 v primerjavi s predhodnim letom naslednji: 

 

Ozn. Postavka 
JAN-DEC/2018 revidirano JAN-DEC/2017  revidirano Indeks 2018/2017 

Centrala MZL SKUPAJ Centrala MZL SKUPAJ Cent MZL RKS 

 +01. PRIHODKI OD DEJAVNOSTI 3.569.163 4.205.873 7.775.037 3.175.247 4.207.036 7.382.283 112 100 105 

a. Dotacije in Fundacije FIHO v Republiki Sloveniji 695.950 145.364 841.315 696.271 143.950 840.221 100 101 100 

b. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 1.534.273 896.448 2.430.721 1.296.500 872.637 2.169.137 118 103 112 

c. Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 344.490 204.868 549.358 259.176 130.505 389.681 133 157 141 

d. Prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e. Članarine in prispevki članov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f. Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev 310.236 2.740.244 3.050.479 291.538 2.715.115 3.006.653 106 101 101 

g. Ostali prihodki od dejavnosti 684.214 218.949 903.164 631.762 344.829 976.591 108 63 92 

 +02. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 +03. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 +04. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 =05. DONOSI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ 3.569.163 4.205.873 7.775.037 3.175.247 4.207.036 7.382.283 112 100 105 

 -06. STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA BLAGA 110.387 1.116.755 1.227.143 105.099 1.095.942 1.201.041 105 102 102 

a. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 58.976 0 58.978 105.099 1.095.942 1.201.041 56 0 5 

b. Stroški porabljenega materiala  51.411 1.116.755 1.168.165 0 0 0 0 0 0 

c. Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in blaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -07. STROŠKI STORITEV 2.632.721 1.057.375 3.690.096 2.414.378 1.015.491 3.429.869 109 104 108 

 -08. STROŠKI DELA 644.394 1.472.368 2.116.762 479.764 1.369.371 1.849.135 134 108 114 

 -09. DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 0 0 0 800 0 800 0 0 0 

 -10. ODPISI VREDNOSTI 175.044 564.918 739.962 143.133 585.432 728.565 122 96 105 

a. Amortizacija  161.073 562.531 723.604 141.111 583.361 724.472 114 96 100 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki 13.971 2.387 16.358 2.022 2.071 4.093 691 115 400 

 -11. DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI 6.073 100.955 107.028 6.474 107.161 113.635 94 94 94 

 =12. ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ 3.568.619 4.312.371 7.880.991 3.149.648 4.173.397 7.323.045 113 103 107 

 =13. IZID IZ DEJAVNOSTI  (EBIT) 544 -106.498 -105.954 25.599 33.639 59.238 2 -317 -151 

 +13. FINANČNI PRIHODKI 180 0 180 408 0 408 44 0 44 

  -14. FINANČNI ODHODKI 374 47.562 47.936 424 31.327 31.752 88 152 151 

 +15. DRUGI PRIHODKI 23.458 34.166 57.624 28.298 30.925 59.223 83 110 97 

  -16. DRUGI ODHODKI 820 1.272.456 1.273.276 9.079 49.671 58.750 9 2562 2167 
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  -17. DAVEK OD DOHODKOV     0 0 0 0 0 0 0 

  -18. ODLOŽENI DAVKI     0 0 0 0 0 0 0 

  19. PRESEŽEK PRIHODKOV 22.987     44.802 0 28.367 51 0 0 

  20. PRESEŽEK ODHODKOV   -1.392.350 -1.369.362 0 -16.435 0 0 8472 0 
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Izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra je naslednji (v EUR): 
 

Zš. Postavka 
JAN-

DEC/2018 

JAN-

DEC/2017 

1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -1.369.362 28.367 

2. 
Sprememba revalorizacijske rezerve iz 

prevrednotenja zemljišč 
5.745.808 -86.014  

3. 
Sprememba dolgoročnih rezervacij za 

pričakovane izgube iz tožb podizvajalcev 
-180.162 -719.963 

4. 
Sprememba dolgoročnih rezervacij za 

odpravnine in jubilejne nagrade 
12.379 -3.740 

  CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 4.208.663 -781.350 

 

 

Izkaz denarnih tokov za leto 2018 pa je naslednji (v EUR): 
Izkaz denarnih tokov po različici II (posredna metoda) - skrajšana oblika  

v EUR 
(brez 
centov)    2018 2017 

 A.   Denarni tokovi pri poslovanju      

 a)   Čisti poslovni izid      

   Poslovni izid pred obdavčitvijo  
   

(1.376.880)        28.367  

   Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih                  -                 -  

    
   

(1.376.880)        28.367  

 b)   Prilagoditve za      

   Amortizacijo (+)        723.604       724.472  

  
 Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezanimi s postavkami naložbenja in financiranja 
(-)             (738) 

    
(444.129) 

  
 Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezanimi s postavkami naložbenja in financiranja 
(+)            1.539          4.093  

   Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-)             (180)           (264) 

   Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)          47.936         29.842  

          772.161       314.014  

 c)   Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter      

      odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja      

   Začetne manj končne poslovne terjatve  
     

(380.383) 
    

(111.166) 

   Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve             (479)        34.941  

   Začetne manj končne odložene terjatve za davek                  -                 -  

   Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   
    

3.263.211                 -  

   Začetne manj končne zaloge  
   

(3.255.856)        15.955  

   Končni manj začetni poslovni dolgovi            6.392  
      

(29.775) 

   Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije        319.732       356.264  

   Končne manj začetne odložene obveznosti za davek                  -                 -  

    
       

(47.384)      266.219  

 č)   Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b + c)  
     

(652.103)      608.600  
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 B.   Denarni tokovi pri investiranju      

 a)   Prejemki pri investiranju      

   Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje                   0                 -  

   Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev                  -                 -  

   Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev              738             758  

   Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin                  -       800.000  

   Prejemki od odtujitve finančnih naložb              180             264  

                918       801.022  

 b)   Izdatki pri investiranju      

   Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev  
         

(6.855)                -  

   Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  
     

(652.027)      483.860  

   Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin                  -                 -  

   Izdatki za pridobitev finančnih naložb                  -                 -  

    
     

(658.882)      483.860  

 c)   Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)  
     

(657.964) 
  

1.284.882  

        

 C.   Denarni tokovi pri financiranju      

 a)   Prejemki pri financiranju      

   Prejemki od vplačanega kapitala                  -                 -  

   Prejemki od povečanja finančnih obveznosti  
    

1.746.027                 -  

    
    

1.746.027                 -  

 b)   Izdatki pri financiranju      

   Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje  
       

(47.936)        29.842  

   Izdatki za vračila kapitala                  -                 -  

   Izdatki za odplačila finančnih obveznosti  
     

(313.320) 
  

1.033.283  

   Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku                  -                 -  

    
     

(361.256) 
  

1.063.125  

 c)   Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)  
    

1.384.771  
  

1.063.125  

        

 Č.   Končno stanje denarnih sredstev        757.473       682.768  

 x)   Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)          74.704  
    

(137.363) 

 y)   Začetno stanje denarnih sredstev        682.768       820.131  
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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 2018 je revidirala revizijska družba RIPRO d.o.o. iz Velenja. 
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.  
 
Terminskih pogodb za potrebe zavarovanja tečajnih razlik RKS ni sklepal. Preračun tujih valut v 
evro se izvaja po tečaju Evropske centralne banke. 
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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.  
 
Euribor, na podlagi katerega se praviloma določajo obrestne mere, je že nekaj let negativen. V 
letošnjem letu se bo verjetno euribor povzpel iz negativnega območja. S tem bo prišlo tudi do 
rasti obrestnih mer. RKS je za izgradnjo hotela Arija na Debelem rtiču najel dolgoročno posojilo, 
za katerega trenutno plačuje 1,65 %-ne letne 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.  
 
RKS izvaja svoje humanitarne, dobrodelne in socialne dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstev. Za 

financiranje izvajanja dejavnosti pripravlja letne in operativne plane denarnih tokov, v katerih poleg 

izdatkov za financiranje redne dejavnosti planira tudi potrebna denarna sredstva za investicije ter 

odplačilo finančnih obveznosti. 

 

Pri delovanju RKS je prisotno likvidnostno tveganje, ki izvira iz tožb podizvajalcev družbe Vegrad, ki so 
sodelovali pri izgradnji hotela Arija na Debelem rtiču v letih 2009 in 2010. RKS 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. V zvezi s tem poteka več pravdnih postopkov.  

 
Zaradi visokega likvidnostnega tveganja je Rdeči križ Slovenije v poslovnem letu in v predhodnih 
obdobjih sprejel naslednje ukrepe: 
- pri zakonodajalcu je bila vložena pobuda za obvezno tolmačenje predpisa, ki omogoča 

zahtevke podizvajalcev neposredno od investitorja, kljub temu, da je investitor svoje 
obveznosti do glavnega izvajalca v celoti poravnal na predpisan način, 

- od družbe, ki se ukvarja z insolvenčnimi postopki, je bila pridobljena študija glede 
likvidnostnega tveganja ter načrta ukrepov za odpravo tega tveganja zaradi zahtevkov 
podizvajalcev, 

- v letu 2018 so bile odpravljene še zadnje rezervacije zaradi tožb podizvajalcev, ker je zveza 
plačala na podlagi vseh tožb podizvajalcem znesek v višini 1.447.417,20 €  



 

 51 

-  skupaj z odvetniško družbo, ki zastopa RKS v tožbah s podizvajalci, so se okrepile aktivnosti za ugodno 

rešitev preostalih pravdnih postopkov v korist RKS, 
- pri banki je bil najet  kredit v višini 2.300.000,00 €, iz katerega so se  poplačali podizvajalci 

 
 

3.3. Spremembe računovodskih usmeritev  
 

 
Podlaga za vrednotenje sredstev ter obveznosti do virov sredstev, vodenje poslovnih knjig ter 
izdelavo temeljnih in drugih računovodskih izkazov so: 
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), 
- Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS-2016), zlasti standard 33, 
- Enotni kontni okvir, 

- Pravilnik o računovodstvu Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj. 
 
Standard 33, ki se nanaša na računovodenje v društvih oziroma v Rdečem križu Slovenije, pri 
prenovi SRS-2016 ni doživel bistvenih sprememb. Zaradi tega tudi ni prišlo do spremembe 
računovodskih usmeritev pri računovodenju v Rdečem križu Slovenije. Kljub temu je Rdeči križ 
Slovenije v lanskem letu pripravil nekatere spremembe Pravilnika o računovodstvu.  
 
Najpomembnejše spremembe pravilnika so naslednje: 
- postopek potrjevanja, likvidacije in plačevanja prejetih računov, 
- hranjenje poslovnih knjig, 
- vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev ter ocenjevanje tržne vrednosti 

nepremičnin, ki se vrednotijo po modelu poštene vrednosti, 
- izkazovanje odloženih terjatev oz. obveznosti za davek od dohodkov, 
- priprava konsolidiranih računovodskih izkazov RKS, 
- upoštevanje temeljnih računovodskih predpostavk pri računovodenju v RKS, 
- temeljne usmeritve pri vodenju in zaključevanju poslovnih knjig. 

 
 
 

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.  
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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 2018 se 
amortizacijske stopnje v primerjavi s prejšnjim letom niso spremenile. 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,   
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- dolgoletne nasade ter, 

- usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, 
- druga opredmetena osnovna sredstva.  

 
RKS vrednoti zemljišča po začetnem pripoznanju po modelu poštene vrednosti, preostala 
osnovna sredstva pa po nabavni vrednosti. 
 
 
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 2018 se amortizacijske stopnje v primerjavi z letom 2017 niso spremenile 
prav tako tudi ne metode amortiziranja.  
 

V nadaljevanju so prikazane pomembnejše uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2018 in 
amortizacijske stopnje za leto 2017:  
 
 

Vrsta sredstev                             2018                            2017 

Programska in računalniška oprema 30,00 % 30,00 % 
Neopredmetena sredstva 10,00 % 10,00 % 
Zgradbe iz betona 1,30 do 1,95 % 1,30 do 1,95 % 
Zgradbe iz lesa 1,95 % 1.95 % 
Specialna oprema in orodje 18,75 % 18,75 % 
Pisarniško in ostalo pohištvo 10,00 do 18,75 % 10,00 do 18,75 % 

Telefonske naprave 15,00 % 15,00 % 
Osebni avtomobili in tovorna vozila 15,50 do 20,00 % 15,50 do 20,00 % 
Drobni inventar v uporabi 20,00 % 20,00 % 

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

 

d) Sredstva namenjena prodaji 
Sredtsva namenjena prodaji se izkazujejo po modelu poštene vrednosti, ki je bila določena na osnovi cenitve 

vrednosti teh nepremičnin. Med sredstvi nemnjenimi prodajii izkazuje RKS zemljišča, ki jih društvo ne 

uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti in jih je Zbor Članov namenil za dezinvestiranje obstoječih 

kreditov. 

 
 

e)  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. 
 
 

f)  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, naložbe v plemenite kovine pa po modelu poštene vrednosti. 
 
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. 
 
 
g) 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. 
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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.  
 
 

h) 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, 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.   
 

 

i) 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.  
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j) 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 Banke Slovenije. 
 
Kot denarna sredstva v blagajni se izkazuje le gotovina. Druge vrednotnice se obravnavajo kot 

kratkoročno odloženi stroški (časovne razmejitve). 
 
 
k) 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. 
 

 

l) 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. 
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m) 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. 
 
 
n) 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. 
 
 
o) Društveni sklad 
 

Društveni sklad je znesek razlike med 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, revalorizacijske rezerve 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, 
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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 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. 
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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.  
 
 
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. 
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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            42.771  EUR 

 

RKS pod neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazuje premoženjske pravice iz naslova 
pridobitve in uporabe računalniških programov. Nabav računalniških programov v poslovnem 
letu ni bilo. 

 
Pod dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami 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. 
 
MZL Debeli rtič je v letu 2013 pridobilo hotelski informacijski sistem Fidelity. S sklenitvijo 
pogodbe je MZL pridobilo 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. 
št. 

Opis 

Premožen. 
pravice 

(računal. 
programi) 

Dolgoročne 
aktivne 

časovne 
razmejitve 

SKUPAJ 

A NABAVNA VREDNOST        

1. Stanje 01.01.2018 290.168,87 3.045,00 293.213,87 

3. Nabava 6.855,03 0  6.855,03 

4. Druga zmanjšanja   -1.522,56 -1.522,56  

6. Stanje 31.12.2018 297.023,90 1.522,44 298.546,34 

B POPRAVEK VREDNOSTI        

1. Stanje 01.01.2018 235.882,49 0  235.882,49 

2. Amortizacija 19.893,05 0  19.893,05 

3. Odtujitve 0 0  0 

5. Stanje 31.12.2018 255.775,54 0  255.775,54 

C NEODPIS. VRED. 31.12.2018 41.248,36 1.522,44 42.770,80 
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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                                                 27.340.960 EUR 

 
Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev po glavnih skupinah je na dan 31.12.2018 
v primerjavi s predhodnim letom naslednja (v evrih): 
 

Zš. Vrsta osnovnih sredstev 
Stanje na 

dan 
31.12.18 

Stanje na 
dan 

31.12.17 

1. Zemljišča 16.349.699 11.064.166 

2. Poslovne stavbe in druge zgradbe 9.693.481 9.733.279 

3. Oprema in nadomestni deli 1.291.298 1.308.492 

4. Sredstva drobnega inventarja 2.412 1.195 

5. Druga opredmetena osnovna sredstva 4.070 4.445 

S K U P A J  27.340.960 22.111.577 

 
 

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

A

1. Stanje 01.01.2018 11.064.166 13.655.859 6.544.317 1.063.846 122.019 32.513 32.482.720

2. Prevrednotenje 5.285.533 5.285.533

3. Povečanja 252.446 348.771 81.245 682.461

4. Zmanjšanja - odpisi -44.167 -524 -32.513 -77.204

5. Stanje 31.12.2018 16.349.699 13.908.305 6.848.921 1.144.566 122.019 38.373.510

B

1. Stanje 01.01.2018 3.955.092 5.235.825 1.062.652 117.574 10.371.143

2. Zmanjšanja - odpisi -42.628 -524 -43.153

3. Amortizacija 259.731 364.426 80.027 375 704.559

5. Stanje 31.12.2018 4.214.824 5.557.622 1.142.154 117.949 11.032.549

C NEODPISANA VREDNOST 01.01.2018 11.064.166 9.700.767 1.308.492 1.194 4.445 22.111.577

Č NEODPISANA VREDNOST 31.12.2018 16.349.699 9.693.481 1.291.298 2.412 4.070 27.340.961

Investicije 

v teku

Drobni 

inventar

Druga 

opredm. 

osnovna 

sredst.

SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST 

Z. 

št.
Vrsta osnovnih sredstev Zemljišča Zgradbe

Oprema in 

nadomest. 

deli

POPRAVEK VREDNOSTI 
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Stanje in gibanje investicij v teku v gradbene objekte je naslednje (v evrih): 
 

Zš. Opis Znesek 

1. Stanje investicij v teku na dan 01.01.2018 32.513 

2. Nove investicije v letu 2018 219.023 

3. Aktivirane investicije v letu 2018 251.536 

INVESTICIJE V TEKU na dan 31.12.2018 0 

 
V poslovnem letu je znašala vrednost pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev 681.551 
evrov. Viri financiranja nabav opredmetenih osnovnih sredstev so naslednji (v evrih): 

- Lastna sredstva 297.598 

- Dotacije pravnih oseb        68.467 

- Donirana osnovna sredstva      233.600 

- Sredstva MORS 150.353 

 SKUPAJ 681.551 

 
Dotacije pravnih oseb so bile namenjene izdatkom za investicijsko vzdrževanje gradbenih 
objektov v MZL Debeli rtič, ki povečujejo nabavno vrednost objektov. Prejete so bile dotacije za 

obnovo prostorov v mladinskem domu Veverička (3.800 evrov) in depandanso Bor (40.000 
evrov), dotacije za ostala osnovna sredstva pa so znašale 24.667 evrov. 

Donirana osnovna sredstva predstavljaja napihljiv šotor z lesenim pomožnim objektom v 
vrednosti 230.000 evrov (donacija Land Tirol), osebni avtomobil za potrebe logistike Renault 
Megane v višini 2.550 evrov (donacija URSZR) in 2 defibrilatorja v vrednosti 1.050 evrov 
(donacija Cardiac Science) .  

Dotacije Ministrstva za obrambo RS so namenjene nabavi opreme in drobnega inventarja za 
izvajanje dejavnosti prve pomoči. Poraba dotacij je bila naslednja: 

- nabave opreme za izvajanje prve pomoči (72.420 evrov), 

- nabave drobnega inventarja (77.932 evrov). 

 

a) Zemljišča 
 
Zemljišča, izkazana pod opredmetenimi osnovnimi sredstvi, so vrednotena po modelu poštene 
vrednosti.  
 
V poslovnem letu ni bilo novih nabav oziroma pridobitev ali prodaje oz. odtujitve zemljišč.  
Vrednost zemljišč v višini 3.263.210,66, katera so namenjena prodaji so bila prenesena na 
kratkoročna sredstva namenjena prodaji (kto 67001) 
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Po stanju na dan 31.12.2018 je bil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Franc 

Poglajen, kateri je ocenil  tržno vrednost zemljišča na Mirju (k.o. Krakovsko predmestje), na 
katerem stoji poslovni objekt Rdečega križa Slovenije. Ocenjena tržna vrednost zemljišča znaša 
308.142 evrov. Na podlagi cenitve je bila za znesek 25.684 evrov zmanjšana vrednost, izkazana 
v poslovnih knjigah, in sicer v dobro revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zemljišč. 
 
Prav tako je bila izvedena tudi cenitev preostalih zemljišč, izkazanih pod opredmetenimi 
osnovnimi sredsti, in sicer: 

Lokacija Ocenjena vrednost 

Borov gozd, Ankaran 5.274,35 

Borov gozd, parc. 1869, Ankaran 90.646,08 

Podturn Dolenjske Toplice 17.610,40 

Gozd Martuljek, Kranjska gora 33.098,81 

Debeli rtič Ankaran 16.041.556,40 

Ankaran Otra 2.868.719,70 

Vinogradniška pot 2, Ankaran 110.587,91 

Valdoltra 935/1 Ankaran 222.170,51 

Valdoltra Ankaran 513.855,16 

Valdoltra Bolnica 899/1 Ankaran 320.042,91 

Valdoltra Bolnica 901 Ankaran 321.040,55 

Valdoltra Razgledna pot 4, Ankaran 1.595,91 

Sv. Peter Lošinj 17.197,71 

Skupaj 20.563.396,40 

 
Na podlagi cenitve je bila za znesek 5.771.491,81 evrov povečana rednost, izkazana v poslovnih 

knjigah, in sicer v breme revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zemljišč. 

 Cenitev je bila narejena v skladu s spremenjenim pravilnikom o računovodstvu. 
 
 
b) Gradbeni objekti 
 
V poslovnem letu je znesek pričetih investicij v gradbene objekte znašal 310.826 EUR; gre za 
investicijska dela na obstoječih zgradbah Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič 
(mladinski domovi Veverička in Martinček,  hotel Bor in Hotel Bor– večnamenska dvorana), na 
podlagi katerih se povečuje koristnost objektov in s tem njihova nabavna vrednost. Znesek 

investicije je znašal 251.536,23 eur in so bile  prenesene na povečanje vrednosti zgradb.  Stanje 
investicij v teku na dan 31.12.2018 ni bilo. 
Izločitev iz uporabe, prodaje oz. odtujitev gradbenih objektov v poslovnem letu ni bilo.  
 
Obračunana amortizacija gradbenih objektov je znašala 259.731 evrov; 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. 
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c) Oprema in sredstva drobnega inventarja 

 
V letu 2018 so bila pridobljena osnovna sredstva ter sredstva drobnega inventarja v skupni 
vrednosti 430.015 evrov. Po posameznih vrstah so nabave znašale: 

- oprema   348.770,50 EUR 
- drobni inventar     81.244,50 EUR 

 
Pretežni del pridobljene opreme se nanaša na opremo in drobni inventar za izvajanje prve 
pomoči. Navedena oprema je bila nabavljena iz sredstev dotacije MORS za izvajanje prve 
pomoči. 
 
Pridobitev opreme in drobnega inventarja na podlagi finančnega najema (leasinga) 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 amortizacija opreme in sredstev drobnega inventarja je znašala 444.827 evrov, od 

tega: 

- amortizacija opreme     364.426 EUR 
- amortizacija drobnega inventarja       80.026 EUR 
- amortizacija drugih osnovnih sredstev          375 EUR 

 
Metoda obračunavanja amortizacije ter amortizacijske stopnje so razvidne v točki 3.4.c tega 
poročila. 
 

Na podlagi sklepov popisnih komisij so bila izločena in odpisana oprema in sredstva drobnega 
inventarja, katerih neodpisana vrednost je znašala 1.538,72 evrov.  Neodpisana vrednost 
izločenih osnovnih sredstev bremeni prevrednotovalne odhodke poslovnega leta. 
 
 
 

4.1.3. Naložbene nepremičnine 1.279.173 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 1.279.173 evrov, od tega: 
- zemljišč 1.258.629 evrov, 
- gradbenih objektov 20.543 evrov. 

 
V letu 2018 je bila izvedena  cenitev tržne vrednosti zemljišč, ki so vrednotena po pošteni 
vrednosti. (opis narejen pod 4.1.2a) 
 
V letu 2018 je bil narejen prenos naložbenih nepremičnin v višini 3.263.211 eurov, na konto 
naložbenih nepremičnin za prodajo. 
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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. Prihodki od oddajanja stanovanj v najem so znašali 5.980 EUR. 
 
Na naložbenih nepremičninah v skupni vrednosti 3.263.211 EUR so za zavarovanje vračila 
najetih bančnih kreditov v skupnem znesku 3.051.533 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 1.266 EUR 

 
Na dan 31.12.2018 znaša vrednost dolgoročnih finančnih naložb 1.266 EUR; dolgoročne 
finančne naložbe se nanašajo na naložbeno zlato v lasti Rdečega križa Slovenije. V primerjavi z 
letom 2017 se vrednost naložb ni spremenila. 
 

 
4.1.5. Zaloge 61.341 EUR 

 
Vrednost zalog po posameznih vrstah je naslednja (v evrih): 
 

Zš. Vrsta zalog 
Stanje 

31.12.2018 
Stanje 

31.12.2017 

1. Material na zalogi 16.994 18.287 

2. Blago v skladišču 44.347 50.409 

S K U P A J  61.341 68.696 

 
Zaloge materiala se nanašajo na material v MZL Debeli rtič (hrana in pijača, zdravila, kurilno olje, 
plin). Zaloge blaga v skladišču se nanašajo na založniško dejavnost centrale RKS. 
 
Knjigovodsko stanje zalog materiala ter blaga je na dan 31.12.2018 usklajeno s popisnim 
stanjem, ki so ga ugotovile popisne komisije. Popisna komisija je pri popisu zaloge blaga na 
centrali ugotovila nekurantne zaloge založniškega blaga v skupni vrednosti 82.384,10 evrov. V 

prejšnjih poslovnih letih so bile nekurantne zaloge že oslabljene (začetno stanje popravka 
vrednosti nekurantnih zalog je znašalo 67.900 evrov). Odpisane so bile oslabljene nekurantne 
zaloge v nabavni vrednosti 14.484 evrov.  
Pri popisu materiala v enoti MZL je bil ugotovljen: 

- primanjkljaj v vrednosti 328,78 evrov 
 

Knjigovodska vrednost posameznih artiklov v nobenem primeru ne presega čiste iztržljive 
vrednosti zalog. Pri materialu gre prvenstveno za prehranske 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 prehranskih artiklov relativno hitro obračajo, niso podvržene 
padanju tržne vrednosti.  
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Vse zaloge so bremen proste oziroma niso zastavljene ali drugače obremenjene za poplačilo 
dolgov Rdečega križa Slovenije. 
 
 
4.1.6. Kratkoročne finančne naložbe 216.000  EUR 

 
Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo kratkoročno dani bančni depozit, namenjen 
zmanjševanju likvidnostnega tveganja. 
 
4.1.7. Kratkoročne poslovne terjatve 781.729 EUR 

 

Sestava kratkoročnih poslovnih terjatev je naslednja: 
 

Zš. Vrsta terjatev 

Stanje na dan 31.12.2018 Stanje na 
dan 

31.12.17 

Indeks 
18/17 Znesek 

terjatve 
Popravek 
vrednosti 

Neodpis. 
vrednost 

1. Terjatve do kupcev 607.492 3.395 604.097 249.074 243 

2. Dani kratkoročni predujmi 8.113 0 8.113 71.952 11 

3. Terjatve do države in držav.instituc. 168.121 0 168.121 74.458 226 

4. Druge kratkoročne terjatve 1.398 0 1.398 5.861 24 

S K U P A J 785.124 3.395 781.729 401.345 196 

 

 
a)  Terjatve do kupcev 
 
Znesek terjatev do kupcev znaša 607.492 EUR, popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 
znaša 3.395 EUR, tako da znaša neodpisana vrednost terjatev do kupcev 604.097 EUR. Pred 
izdelavo letnih računovodskih izkazov se je preverila možnost poplačila vseh terjatev do kupcev. 
Odpisane so bile neizterljive terjatve do kupcev v znesku 519,34 EUR. 
 
Struktura terjatev do kupcev brez upoštevanja popravka vrednosti je po zapadlosti na dan 
31.12.2018 naslednja: 
 

Zš. Zapadlost  
Stanje 

31.12.2018 
Stanje 

31.12.2017 

1. Nezapadle terjatve 595.162 237.485 

2. Terjatve zapadle med 01.10. in 31.12.2018 3.068 7.733 

3. Terjatve zapadle med 01.07. in 30.09.18 4.577 1.558 

4. Terjatve zapadle med 01.01. in 30.06.18 1.258 1.705 

5. Terjatve zapadle pred 01.01.18 32 25.772 

S K U P A J  604.097 274.253 
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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. 
 

 

b)  Terjatve za dane kratkoročne predujme                                                    8.113  EUR 
 

Večji del terjatev za dane predujme izvira iz predujmov, danih za nabavo zalog materiala.  
 

 
c)  Terjatve do države, državnih institucij in druge terjatve                                    169.519 EUR  
     

Zš. Vrsta terjatev 
Znesek 

terjatve 

1. Terjatev do države - vstopni DDV 8.816 

2. Terjatev do Ministr.za zdravje - krvodajalstvo 41.557 

3. Terjatev do URSZR- I. zahtevek 2019 99.000 

4. Terjatev do Občine Ankaran 4.101 

5. Terjatve za nadomestila plač (ZZZS, CSD) 14.647 

6. Druge terjatve - plačilne kartice 1.398 

S K U P A J 169.519 

 
 
4.1.8. Denarna sredstva 757.473 EUR 

 
Stanje denarnih sredstev po vrstah je bilo na dan 31.12.2018 naslednje (v EUR): 

Zš. Vrsta denarnih sredstev 31.12.2018 31.12.2017 

1. Gotovina v blagajnah 13.816 14.576 

2. Denar na transakcijskih računih 226.191 4.117 

3. Kratkoročni depozit na odpoklic 517.466 664.075 

S K U P A J 757.473 682.768 

 
Za nobenega od transakcijskih računov Rdeči križ nima sklenjene pogodbe z banko o dovolitvi 
negativnega stanja na računu (limitu). 
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4.1.9. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.820 EUR 

 
Kratkoročne časovne razmejitve sestavljajo vnaperej plačane zavarovalne premije v višini 
1.482,72 evrov in  davek na dodano vrednost od prejetih predujmov.  
 
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 16.104.818 EUR 

 
Društveni sklad je na dan 01.01.2018 znašal  17.486.353 EUR. V navedenem znesku so 
upoštevani tudi čisti presežki prihodkov oziroma odhodkov, ki izvirajo iz izkazov poslovnega 
izida prejšnjih in tekočega leta. 
 
V poslovnem letu je prišlo do naslednjih sprememb v višini društvenega sklada: 

- zmanjšanje sklada zaradi aktuarske izgube pri dolgoročnih rezervacijah za opravnine ob 
upokojitvi za znesek 12.173 EUR, 

- zmanjšanje sklada za vnos čistega presežka odhodkov tekočega leta v znesku 1.369.362 
evrov. 

 
Z upoštevanjem navedenih sprememb znaša stanje društvenega sklada na dan 31.12.2018  
16.104.818 evrov. 
 
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 216.829 

3. Nepokriti presežek odhodkov prejšnjih obdobij -4.144.424 

4. Aktuarska izguba (odpravnine ob upokojitvi) -12.173 

5. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta -1.369.362 

S K U P A J 16.104.817 

 
 
4.1.11. Revalorizacijske rezerve 7.688.743 EUR 

 
Revalorizacijske rezerve v višini 7.688.743 evrov,  izvirajo iz: 

- Revalorizacije zemljišč  7.687.577 evrov, 



 

 70 

- Revalorizacije finančnih naložb  1.167 evrov 

 
V poslovnem letu je prišlo do povečanja revalorizacijske rezerve, zaradi  prevrednotenja 
zemljišč. 
 
4.1.12. Dolgoročne rezervacije in PČR 5.665.375 EUR 

 
Znesek dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2018 
znaša 5.665.375 eur, od tega: 

- dolgoročne rezervacije    3.726.828 EUR 
- pasivne časovne razmejitve    1.938.547 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 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: 

Zš. Namen rezervacij 
Začetno 

stanje 
01.01.2018 

Oblikov. v  
letu 2018 

Poraba in 
odprava v 
letu 2018 

Končno 
stanje 

31.12.2018 

1. Pričakovane izgube iz tožb podizvajalcev 180.163 0 180.163 0 

2. Odpravnine ob upokojitvi 109.034 16.541 6823 118.752 

3. Jubilejne nagrade 18.904 7.015 4.353 21.566 

4. Prejete donacije hotel Arija - MGRT 1.320.847 0 90.696 1.230.151 

5. Prejete donacije hotel Arija - FIHO 677.718 0 41.992 635.726 

6. Prejete donacije hotel Arija - ostali donat. 1.046.017 0 64.829 981.188 

7. Prejete donacije - ostala osnovna sredstva 504.395 302.067 69.362 737.100 

8. Prej.sredst. za projekte (e-kaplja, e-sociala) 9.270 0 6.925 2.345 

S K U P A J 3.866.348 325.623 465.143 3.726.828 

 

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, 
so oblikovane dolgoročne rezervacije za kritje morebitnih izgub iz tožb podizvajalcev. Začetno 
stanje dolgoročnih rezervacij je znašalo 180.163 EUR. V poslovnem letu 2018 so bile  v celoti 
odpravljene, ker so bile tudi vse izplačane. 
 
Na podlagi aktuarskega izračuna so oblikovane dolgoročne rezervacije predvidenih stroškov za 
odpravnine ob upokojitvi ter jubilejne nagrade, katerih končno stanje znaša 140.318 EUR. 
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Prejete donacije za izgradnjo hotela ARIJA s strani ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Fundacije FIHO ter ostalih donatorjev so se v poslovnem letu: 

- zmanjšale za odpravo oz. prenos v prihodke za pokrivanje stroškov tekoče amortizacije 
v znesku 197.517 EUR, 

 
Ostale donacije za pridobitev osnovnih sredstev (obnovo objektov MZL Debeli rtič ter donacije 
Ministrstva za obrambo, namenjene nabavi opreme ekip prve pomoči) so se v poslovnem letu 
povečale za 302.067 evrov in zmanjšale za 69.362 evrov.  
 
b)  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev po 

posameznih namenih je bilo v poslovnem letu sledeče: 
 

Zš. Vrsta dolgoročnih pasivnih razmejitev 
Začetno 

stanje 
01.01.2018 

Oblikov. v  
letu 2018 

Poraba in 
odprava v 
letu 2018 

Končno 
stanje 

31.12.2018 

1. viri akcije - sklad solidarnosti 70% 776.788 447.419 47.250 1.176.957 

2. viri akcije - sklad solidarnosti 30% 188.118 165.930 58.271 295.777 

3. viri akcije - sklad ivana krambergerja 83.613 57.721 42.052 99.282 

4. viri akcije - druge dolg.posl.obvez.-krvodaj. 3.885 0 363 3.522 

5. viri akcije - akcija peljimo jih na morje 97.455 137.925 154.903 80.477 

6. viri akcije - donacije za letovanje otrok MZL 34.418 44.726 63.554 15.590 

7. viri akcije - pomoč posam. in družinam 16.035 3.368 0 19.403 

8. viri akcije - lepo je deliti prehram. paketi 81.716 69.659 112.599 38.776 

9. viri akcije - Dobrodelni koncert 43.127 0 17.397 25.730 

10. viri akcije - pomoč brezposelnim 12.062 0 0 12.062 

11. viri akcije - prostovoljci 30.028 0 0 30.028 

12. viri akcije - Poplave Makedonija 2016 2.850 0 0 2.850 

13. viri akcije - lačni otroci (Drobtinica) 19.000 0 19.000 0 

14. viri akcije - pomoč prisilno deložiranim 19.075 0 1.981 17.094 

15. viri akcije - Begunci DREF 6.191 0 0 6.191 

16. viri akcije - Begunci MORS 815 0 0 815 

17. viri akcije - Begunci donacije 22.771 6 0 22.777 

18. viri akcije - "jaz, ti, mi za Slovenijo) 2.410 0 2.410 0 

19. viri akcije - letovanje otrok  0 2.133 0 2.133 

20. viri akcije - ESIRAS 0 255.686 204.799 50.887 

21. viri akcije - RK avstrija - projekt PFA 18.912 0 18.912 0 

22. viri akcije - Ujma  3.070 47.124 12.731 37.463 

23. viri akcije - Nerazporejeno 550 358 300 608 

24. viri akcije - sms donacije 0 22.985 22.860 125 

S K U P A J 1.462.889 1.255.040 779.382 1.938.547 

 
 



 

 72 

Sklad solidarnosti 

 
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 01.01.2018 776.788 188.118 964.906 

1.2. Teden solidarnosti 2018 - prejeta sredstva 387.169 165.930 553.099 

1.3. Vračilo sredstev - distribuc.hrane EU sklad     0 

1.4. Vračila sredstev - rezerve MORS 60.250    60.250 

1. VIRI SKUPAJ 1.224.207 354.048 1.578.255 

2.1. Nakazila območnim združenjem RKS 47.250   47.250 

2.2. Nakazila pomoči ogroženim družinam   58.271 58.271 

2. PORABA SKUPAJ 47.250 58.271 105.521 

3. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 31.12.2018 1.176.957 295.776 1.472.733 

 
Vir sredstev za oblikovanje sklada solidarnosti je vsakoletna akcija »Teden solidarnosti. Po 
pokritju dejanskih stroškov akcije se sredstva usmerijo v sklad na podlagi sklepa glavnega 
odbora.  Praviloma se 70 % zbranih sredstev nameni pokrivanju stroškov oz. izdatkov, ki 
nastanejo zaradi naravnih in drugih nesreč,  30 % sredstev pa se za enak namen razporedi 
prizadetim posameznikom in družinam. 
 
Začetno stanje obeh skladov solidarnosti je znašalo 964.906 evrov. Z izvedbo akcije »Teden 
solidarnosti« je bilo zbrano 553.099 evrov sredstev. V sklad so bila vrnjena s strani URSZR-ja 

prejeta sredstva iz državne rezerve za Ujmo v letu 2017. Poraba obeh skladov znaša 105.521 
evrov. Razpoložljiva sredstva na dan 31.12.2018 znašajo 1.412.483 evrov. 
 
Vseslovenske akcije 
 
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje sredstev vseslovenskih akcij: 

- Peljimo jih na morje (PJM), 
- Lepo je deliti (LJD), 
- Dobrodelni koncert in 
- Drobtinica 

je naslednje: 

Ozn. Postavka PJM LJD Koncert Drobtinica SKUPAJ 

1.1. Začetno stanje na dan 01.01.2018 97.455 81.716 43.127 19.000 241.298 

1.2. Viri 2018- Zbrana sredstva 97.447 71.571 51.296   220.313 

1.3. Prenos med konti 28.033 15.125 0 -19.000 24.157 

1. VIRI SKUPAJ 222.934 168.412 94.423 0 485.768 

2.1. Izvedba akcije - dejanska poraba 121.550 96.838 43.127   261.515 

2.2. Materialni stroški 15.814 29.037 20.443   65.294 

2.3. Delo strokovnih služb 5.093 3.760 5.122   13.975 
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2. PORABA SKUPAJ 142.457 129.635 68.692 0 340.784 

3. 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
31.12.2018 

80.477 38.777 25.730 0 144.984 

 
Ad-hoc akcije 
 
V letu 2018 se je pričelo izvajati pet novih akcij, in sicer: 

- »Jaz, ti, mi za Slovenijo«, 
- ESIRAS, 
- Projekt PFA, ki ga financira avstrijski Rdeči križ, 
- Akcija »Ujma «. 

 
Zbrana sredstva za izvedbo ad-hoc akcij so skupaj znašala 326.153 EUR, poraba je znašala 

236.765 EUR, razpoložljiva sredstva na dan 31.12.2018 znašajo 89.083 EUR. 
 
 
4.1.13. Finančne obveznosti       Dolgoročne 1.731.187 EUR 

                                            Kratkoročne 1.320.347 EUR 

 
Finančne obveznosti izvirajo iz novelirane pogodbe za najem dolgoročnega kredita za izgradnjo 
hotela Arija, sklenjene z banko dne 23.03.2016. Najpomembnejši pogoji najema in vračanja 
kredita so naslednji: 
- Novelirana višina kredita znaša 2.241.405 €,  
- obrestna mera se določi v višini trimesečnega euribora povečanega za 1,65, 

- doba vračila kredita je sedem let, tako da zadnji obrok kredita zapade dne 28.02.2023, 
- zavarovanje vračila je vpis zastavne pravice na nepremičninah. 

V letu 2018 je društvo prejelo novo dolgoročno posojilo v višini 1.500.000 €, od tega je bil prenos 
761.000 € na kratkoročno obveznost, zapadlo v letu 2019. 
 
Finančne obveznosti iz naslova dolgoročnega bančnega kredita na dan 31.12.2018 znašajo 
2.805.507 €, od tega znaša kratkoročni del (glavnica, ki zapade v vračilo v letu 2019) 313.320 €, 
761.000 € in (skupaj 1.074.320 €) dolgoročni del pa 1.731.187 €.  
Kratkoročne finančne obveznosti se sestojijo, iz vračila 3 posojil, katera glavnica zapade v letu 
2019 v višini 1.320.347 € (313.320 €+761.000€+246.027 €) 
Poleg zgoraj razkritega dolgoročnega bančnega kredita RKS nima drugih obveznosti iz 

financiranja.  
 
Izpostavljenost tveganjem in varovanje pred njimi je podrobno opredeljeno v točki 3.2. 
 
 
 
4.1.14. Kratkoročne poslovne obveznosti 850.153 EUR 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti Rdečega križa Slovenije so na dan 31.12.2018 naslednje (v 
EUR): 
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Zš. Vrsta obveznosti iz poslovanja 
Stanje 

31.12.2018 
Stanje 

31.12.2017 

1. Obveznosti do dobaviteljev 656.368 664.561 

2. Obveznosti za prejete predujme 12.327 15.190 

3. Obveznosti do zaposlencev 162.241 143.869 

4. Obveznosti do države - DDV 6.514 8.051 

5. Obveznosti do območnih združenj 0 17.902 

6. Druge poslovne obveznosti 12.703 1.705 

S K U P A J  850.153 851.278 

 

 

a)  Obveznosti do dobaviteljev 
 
Največji dobavitelji iz naslova dobav blaga in storitev so na dan 31.12.2018 naslednji (v EUR): 

Zš. Dobavitelj 
Stanje 

31.12.2018 

1. ENGROTUŠ 373.656 

2. ISTRABENZ PLINI 52.429 

3. MAKRO 5 GRADNJE D.O. 0 

4. ELEKTRO ENERGIJA 30.984 

5. AGENCIJA M SERVIS 7.610 

6. RKS OZ MARIBOR 4.572 

7. POŠTA SLOVENIJE 1.639 

8. AVTORSKA AGENCIJA 7.567 

9. CENTERKONTURA 5.178 

S K U P A J  483.635 

 
Obveznost do družbe Engrotuš izvira iz nabave prehranskih paketov za socialno šibke družine, 
ki so bili nabavljeni v mesecu decembru 2018. 
 
Struktura obveznosti do dobaviteljev je po zapadlosti na dan 31.12.2018 naslednja: 
 

Zš. Zapadlost  
Stanje 

31.12.2018 
Stanje 

31.12.2017 

1. Nezapadle obveznosti 651.502 659.448 

2. Obveznosti zapadle med 01.10. in 31.12.18 4.866 4.866 

3. Obveznosti zapadle med 01.07. in 30.09.18 0 190 

4. Obveznosti zapadle med 01.01. in 30.06.18 0 0 

5. Obveznosti zapadle pred 01.01.18 0 57 

S K U P A J  656.368 664.561 
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Obveznosti do dobaviteljev niso posebej zavarovane. Za poplačilo svojih obveznosti ter 

vzdrževanje likvidnosti ima Rdeči križ Slovenije rezervirana denarna sredstva, ki jih veže pri 
banki bodisi na odpoklic bodisi s kratkim rokom dospelosti. 
 
Izpostavljenost tveganjem in varovanje pred njimi je podrobno opredeljeno v točki 3.2. 
 
b)  Obveznosti do zaposlencev 
 
Obveznosti do zaposlencev so na dan 31.12.2018 naslednje (v EUR): 
 

Zš. Vrsta obveznosti do zaposlencev 
Stanje 

31.12.2018 
Stanje 

31.12.2017 

1. Neto plače in nadomestila 79.688 69.227 

2. Davki in prispevki iz bruto plač 43.612 37.765 

3. Prispevki delodajalca 21.276 18.505 

4. Povračila za prevoz in prehrano 10.770 10.399 

5. Druge obveznosti do zaposlencev 6.895 2.545 

S K U P A J  162.241 138.440 

 
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 2018 znaša 6.514 evrov.  
 
 
č)  Druge obveznosti iz poslovanja 
 
Druge poslovne obveznosti znašajo 12.703 EUR in so sestavljene iz naslova obveznosti do 
podjemnih pogodb. 
 
4.1.15. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 385.121 EUR 

 
Začetno stanje, gibanje ter končno stanje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev po 
posameznih namenih je v poslovnem letu naslednje (v EUR): 

Zš. Vrsta kratkoročnih pasivnih razmejitev 
Začetno stanje 

01.01.2018 
Oblikov. v  
letu 2018 

Poraba in 
odprava v 
letu 2018 

Končno 
stanje 

31.12.2018 

1. VRAČ. STR. - OZRK Krvodajalstvo 141.784 590.633 597.817 134.600 

2. VRAČ. STR. – Zavarovalne premije 0 45.082 45.082 0 

3. VRAČ. STR. - Turistična taksa 791 20.580 20.708 663 

4. VRAČ. STR. – Stavbno zemljišče 96.799 97.313 121.440 72.672 
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5. VRAČ. STR. - Ostali stroški 10.190 25.440 7.770 27.860 

6. ODLOŽ.PRIHOD. – FIHO, MORS 0 245.496 146.496 99.000 

7. ODLOŽ.PRIHOD. – FIHO lokalna raven 0     0 

8. ODLOŽ.PRIHOD. - MORS 67.573 0 67.573 0 

9. ODLOŽ.PRIHOD. - TOT 0 4383 3.058 1.325 

10. ODLOŽ.PRIHOD. – UNCHR 0 38.888 21.338 17.550 

11. ODLOŽ.PRIHOD. – MZZ,ITF (Ukrajina) 51.491 0 51.491 0 

12. ODLOŽ.PRIHOD. - TRK (Mladi) 6.476 0 0 6.476 

13. ODLOŽ.PRIHOD. - TRK Razvojni projekti 11.833 14.000 5.730 20.103 

14. ODLOŽ.PRIHOD. - UEFA 14.424 10.521 20073 4.872 

15. DDV od danih predujmov 165 0 165 0 

S K U P A J 401.526 1.523.095 1.471.359 385.121 

 
 
Glede na prejeta sredstva Ministrstva za zdravje v letu 2018 ter prihodke iz tega naslova so glede 
na ključ delitve vkalkulirani stroški krvodajalstva. V začetku leta 2018 je bil izdelan obračun 
razdelitve sredstev posameznim območnim združenjem, ugotovljene obveznosti iz tega naslova 
ter izvedena plačila. 
 
Saldo pasivnih časovnih razmejitev iz naslova vnaprej vračunanih stroškov izvira iz opravljenih 
storitev, za katere še nismo prejeli računa oziroma odločbe (nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, turistična taksa). 
 
 
4.1.16. Zabilančne evidence 3.624.831 EUR 

 
Izvenbilančne postavke se nanašajo na: 

- Potencialne obveznosti iz naslova zastavnih pravic na nepremičninah RKS, kot jamstvo 

za vračilo najetega dolgoročnega bančnega kredita v znesku 3.605.507 EUR;  
- Prejete bančne garancije za dobro izvedbo investicijskih del v znesku 17.140  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. 
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4.2.  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

 

 

4.2.1. Skupni prihodki 7.832.841 EUR 

 

 

Skupni prihodki po posameznih vrstah so v letu 2018 znašali (v EUR): 
 

Zš. Vrsta prihodkov 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 

Centrala MZL SKUPAJ 

1. Donosi od dejavnosti 3.569.164 4.205.873 7.775.037 7.382.283 105 

2. Finančni prihodki 180 0 180 408 44 

3. Drugi prihodki 23.457 34.167 57.624 59.223 97 

S K U P A J 3.592.801 4.240.040 7.832.841 7.441.914 105 

 
 

4.2.2. Donosi od dejavnosti 7.775.037 EUR 

 
Donosi od dejavnosti so znašali 7.775.037 evrov, od tega na centrali 3.569.163 EUR in v MZL 
4.205.874 EUR. V primerjavi s predhodnim letom so prihodki višji za 6 %;  
 

Struktura prihodkov iz dejavnosti po enotah ter po vrstah je naslednja (v EUR): 

Zš. Vrsta prihodkov iz dejavnosti 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Dotacije iz Fundacije FIHO v Sloveniji 695.950 145.364 841.315 840.221 100 

2. Dotacije iz proračun.in javnih sredstev 1.534.273 896.448 2.430.721 2.169.138 114 

3. Donacije drugih pravnih in fizičnih 344.490 204.868 549.358 389.681 170 

4. Prihodki od prodaje blaga in storitev 310.236 2.740.244 3.050.479 3.006.652 102 

5. Ostali prihodki iz dejavnosti 684.214 218.950 903.164 976.591 108 

S K U P A J 3.569.163 4.205.874 7.775.037 7.382.283 106 

 
 

a) Dotacije Fundacije FIHO 
Dotacije Fundacije FIHO so znašale 841.315 evrov. V primerjavi s predhodnim letom so 
dotacije na isti ravni.  
 

  Struktura dotacij Fundacije FIHO je naslednja: 

Program - Pomoči socialno ogroženim 524.642 

Program - YABC 1.321 

Program - Letovanje otrok in starejših 145.365 

Delovanje na državni ravni 162.364 

Usposabljanje 7.623 

SKUPAJ 841.315 
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Poleg zgoraj navedenih dotacij, ki so sestavni del prihodkov Zveze združenj, smo od Fundacije 
prejeli še dotacije za programe in delovanje območnih združenj Rdečega križa ter za investicije 
na lokalnem nivoju, in sicer: 
 

Programi Območnih združenj 166.337 
Delovanje na lokalni ravni 86.441 
Sredstva za investicije 51.000 
SKUPAJ 303.778 

 
 

 
b)  Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 
 
so znašale 2.430.721 EUR, kar je za 14 % več, kot v predhodnem letu.  Pregled posameznih 
dotacij ter primerjava z letom 2017 je naslednja (v EUR): 

 

Zš. Vrsta dotacij 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Dotacije MZ – krvodajalstvo 735.000 0 735.000 642.159 114 

2. Dotacije MZ  45.720 30.813 76.533 0 - 

3. Dotacije MZ – Prva pomoč 15.000 0 15.000 16.500 91 

4. Dotacije MORS - Redna dejavnost 573.433 0 573.433 473.195 121 

5. Dotacije MORS - Begunci 0 0 0 0 0 

6. Dotacije MORS - Face 0 0 0 0 0 

7. Dotacije MDDSZ - Hrana EU skladi 165.120 0 165.120 164.646 100 

8. Bolnišnični oddelek – Napotnice BOD 0 364.825 364.825 338.812 108 

9. Bolnišnični oddelek – Napotnice točke 0 463.844 463.844 426.827 109 

10. Ambulantno zdravljenje – koncesija 0 31.464 31.464 29.988 105 

11. Dotacije ITF (ukrajin.,belorus. otroci) 0 0 0 72.941 67 

12. Druge dotacije iz proračunov 0 0 5.501 4.069 135 

S K U P A J 1.534.273 890.946 2.430.720 2.169.137 114 

 

 
Dotacije ministrstva za zdravje za organiziranje krvodajalskih akcij so znašale 735.000 evrov, kar 
je za 92.841 evrov več kot v predhodnem letu. Dejanski stroški izvajanja krvodajalstva s znašali 
1.507.163 evrov. Območna združenja RKS razliko pokrivajo z donacijami pravnih in fizičnih oseb, 
dotacijami občin ter iz lastnih virov, predvsem pozitivnega poslovnega izida pri izvajanju tečajev. 
 
Poleg financiranja organizacije in izvedbe krvodajalskih akcij smo od Ministrstva za zdravje 
prejeli še dotacijo v višini 15.000 evrov za preverjanje ekip prve pomiči OŠ, 13.720 evrov za 
projekt Zbiramo hrano in 32.000 evrov za FAEEN. 
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Dotacije MORS za izvajanje nalog prve pomoči, pripravljenosti in ukrepanja v primeru naravnih 

nesreč ter službe za iskanje pogrešanih so v lanskem letu znašale 505.860 evrov. Na podlagi 
dogovora z vodstvom Ministrstva za obrambo in URSZR smo 10 % sredstev za izvajanje 
dejavnosti zaščite in reševanja in zagotavljanju pogojev za izvajanje dejavnosti, javnih pooblastil 
RKS, kot so: pripravljenost in ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč, izvajanje tečajev, 
usposabljanj in izpitov iz prve pomoči za laično populacijo, oziroma 46.900 evrov namenili 
delovanju strokovne službe za organizacijo in izvajanje zgoraj navedenih nalog. Razlika v znesku 
458.960 evrov je bila namenjena pokrivanju zgoraj omenjenih nalog s področja prve pomoči, 
zaščite in reševanja ter s tem povezanimi stroški materiala in storitev ter investicijski porabi. 
Razlika v višini 67.572,57 pa predstavlja odpravo rezervacij iz naslova opreme MORS iz leta 
2017. 
 
Za distribucijo hrane iz evropskih skladov ter za izvedbo logistike in spremljevalnih ukrepov smo 

od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli dotacijo v višini 
165.120 evrov.  
 
Dotacije ZZZS in druge dotacije (ITF, občina) so skupaj znašale 860.133,20 evrov. V primerjavi s predhodnim 

letom smo malenkostno povečali prihodki, saj so se prihodki povečali za vsega 9.075 evrov.  

 
 
c)  Donacije pravnih in fizičnih oseb 
 
Pregled prejetih donacij pravnih in fizičnih oseb po posameznih vrstah je naslednji: 

Zš. Vrsta dotacij 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Donacije po pogodbah 1.550 0 1.550 172.283 

2. Donacije Engrotuš 0 117.600 117.600 107.000 

3. Pravne in fizične osebe  336.997 73.205 410.202 107.000 

4. Ostale donacije 5.943 14.063 20.006 52.767 

S K U P A J 344.490 204.868 549.358 389.681 

 

 
č)  Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev 
 
Pregled prihodkov od prodaje blaga, proizvodov in storitev je naslednji: 

Zš. 
Vrsta prihodkov od prodaje blaga in 
storitev 

Doseženo v letu 2018 Doseženo 
v letu 
2017 

Indeks 
18/17 

Centrala MZL SKUPAJ 

1. Prodaja storitev – tečaji in licence 190.352 0 190.352 213.350 89 

2. Prodaja proizvodov – založništvo 76.506 0 76.506 78.188 98 

3. Prihodki od prodaje nočitev 0 1.613.071 1.613.071 1.535.826 105 

4. Prihodki od prodaje hrane 0 717.497 717.497 685.559 105 

5. Catering OŠ Ankaran 0 0 0 88.186 - 
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6. Prihodki od prodaje pijač 0 87.555 87.555 89.915 97 

7. Wellness (bazen, sauna) 0 210.357 210.357 206.407 102 

8. Animacija 0 13.877 13.877 16.881 82 

9. Prevozne storitve 0 22.730 22.730 16.543 137 

10. Ambulantne storitve (samoplačniške) 0 12.529 12.529 15.470 81 

11. Prihodki od najemnin 0 22.198 22.198 21.719 102 

12. Naknadno odobreni rabati 0 3.288 3.288 1.615 203 

13. Ostali lastni prihodki 43.378 37.141 80.519 36.994 217 

S K U P A J 310.236 2.740.243 3.050.479 3.006.653 101 

 
 
Prihodki od nočitev ter v MZL Debeli rtič so znašali 1.613.071 evrov, kar je za 5 % več kot v 

predhodnem letu. Povečanje prihodkov od nočitev je posledica povečanega števila nočitev. 
Gibanje števila nočitev je bilo v zadnjih petih letih naslednje: 
 

Leto 2013 76.631 

Leto 2014 76.595 

Leto 2015 83.968 

Leto 2016 84.322 

Leto 2017 92.698 

   Leto 2018                                                                              95.924 

 

Hkrati z rastjo prihodkov od nočitev so se povečali tudi drugi prihodki MZL Debeli rtič: 
- prihodki od prodaje hrane za 4 %, 

- prihodki od prodaje pijač so se znižali 3 %, 
- prihodki od wellness storitev za 1 %, 
- ostali prihodki MZL so skoraj na isti ravni kot v letu 2017 

 
d)  Ostali prihodki iz dejavnosti 
 
so znašali 976.591 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom manjši za 8 %. Struktura ostalih 
prihodkov je po vrstah ter po enotah naslednja (v EUR): 
 

Zš. Vrsta ostalih prihodkov od dejavnosti 
Doseženo v letu 2018 Doseženo 

v letu 
2017 

Centrala MZL SKUPAJ 

1. Teden Rdečega križa 294.650 0 294.650 345.650 

2. Teden solidarnosti 36.181 0 36.181 43.512 

3. DARS - vinjete 5.793 0 5.793 84.972 

4. Odprava dolgor.rezerv.- osn.sredstva 57.780 215.945 273.725 326.675 

5. Odprava dolgor.rezerv.- jubilej., odprav. 0 3.004 3.004 0 

6. Dobava hrane iz intervent. zalog 0 0 0 13.539 
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7. Sponzorstva, akcije 98 0 98 18.433 

8. Prihodki iz naslova izvedbe FAEEN 26.608 0 26.608 0 

9. Prihodki, povezani z delom prostovojcev 0 0 0 0 

10. Plačila odpisanih in oslabljenih terjat. 348 0 348 21.972 

11. Odpisi zastaranih obveznosti 0 0 0 94.070 

12. Prihodki iz aktuarskih dobičkov 599 0 599 26.357 

13. Drugi prihodki od dejavnosti-zbiranje sredstev 262.157 0 262.157 1.411 

S K U P A J 684.214 218.949 903.163 976.591 

 
 
Zbrana sredstva v Tednu RKS so v letu 2018 znašala 294.650 evrov, kar je za 25 % manj kot v 
predhodnem letu.  

Prilivi sredstev iz tedna solidarnosti so bili v izrazito višji, vendar zaradi razdelitve skladno s 
sklepom o delitvi srestev se na prihodkovni strani prikažejo le prihodki v višini stroškov, le –ti 
pa so bili zaradi elektronskih znamk manjši kot predhodno leto; znašali so 36.181 evrov, kar je 
za 20 % manj kot leta 2017. 
 
 
 
4.2.3. Finančni prihodki                                                            180,EUR 

 
Prihodki iz financiranja so znašali 408 EUR. Skoraj izključno gre za prihodke dosežene z vezavo 
prostih denarnih sredstev. 

 
 
4.2.4. Drugi prihodki          57.624 EUR 

 
Struktura drugih prihodkov je bila naslednja (v EUR): 

Zš. Vrsta  drugih prihodkov 
Doseženo v letu 2018 Doseženo 

v letu 
2017 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Prihodki iz prejšnjih let 317 4821 5.138 4.568 

2. Prihodki od refundacij stroškov in plač 21.740 1.000 22.740 27.709 

3. Prejete odškodnine 0 20.016 20.016 13.597 

4. Inventurni presežki 0 628 628 359 

5. Ostali (izredni prihodki) 1.401 7.701 9.102 12.990 

S K U P A J 23.458 34.166 57.624 59.223 

 
Prihodki iz refundacij se v največji meri nanašajo na refundacije zavoda za zaposlovanje zaradi 
zaposlitve oseb, ki opravljajo javna dela. 
 
 
4.2.5. Skupni odhodki     7.413.547 EUR 
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Skupni odhodki po vrstah so bili naslednji: 

 

Zš. Vrsta  odhodkov 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 

Centrala MZL SKUPAJ 

1. Odhodki iz dejavnosti 3.568.617 4.312.374 7.880.991 7.323.045 107 

2. Finančni odhodki 374 47.562 47.936 31.752 151 

3. Drugi odhodki 823 1.272.453 1.273.276 58.750 2167 

S K U P A J 3.569.814 5.632.389 9.202.203 7.413.547 124 

 
 
Skupni odhodki iz dejavnosti znašajo skupaj 7.880.991 evrov, od tega odhodki centrale znašajo 
3.568.617 evrov, MZL pa 4.312.374 evrov. Gibanje odhodkov v primerjavi s predhodnim letom 

je skladno oziroma pod rastjo skupnih prihodkov. Tudi primerjava s planom odraža 
izpolnjevanje planiranih prihodkov. 
Odstopanje je pri izrednih oz. drugih odhodkih, zaradi poplačila podizvajalcev družbe Vegrad in 
izgubljene tožbe v višini 1.267.379,07 €. 
 
 
4.2.6. Odhodki iz dejavnosti  7.880.992 EUR 

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

Zš. Vrsta  odhodkov iz dejavnosti 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Stroški materiala in prodanega blaga 110.388 1.116.755 1.227.143 1.201.041 102 

2. Stroški storitev 2.632.718 1.057.378 3.690.096 3.429.869 107 

3. Stroški dela 644.395 1.472.368 2.116.763 1.849.135 114 

4. Odpisi vrednosti 175.044 564.918 739.962 728.565 101 

5. Drugi odhodki iz dejavnosti 6.073 100.955 107.028 114.435 93 

S K U P A J 3.568.618 4.312.374 7.880.992 7.323.045 107 

 

a)  Stroški materiala in prodanega blaga 

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

Zš. 
Vrsta stroškov materiala in prodanega 
blaga 

Doseženo v letu 2018 Doseženo v 
letu 2017 

Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Stroški porabe osnovnega materiala 2.623 704.923 707.546 707.496 102 

2. Stroški porabe energije 23.687 364.222 387.910 375.462 100 

3. Stroški prodanega blaga 58.978 0 58.978 68.261 103 

4. Drugi stroški materiala 25.100 47.610 72.709 49.822 86 

S K U P A J 110.388 1.116.755 1.227.143 1.201.041 145 
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b)  Stroški storitev  
 
Stroški storitev so po vrstah stroškov in po enotah naslednji (v EUR):  

Zš. Vrsta storitev 
Doseženo v letu 2018 Doseženo 

v letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Osnovne storitve za opravlj. dejavnosti 2.256.884 135.313 2.392.197 2.227.828 107 

2. Transportne storitve, telekomunikacije 41.483 82.949 124.431 112.467 107 

3. Vzdrževanje osnovnih sredstev 29.930 148.519 178.449 190.697 110 

4. Najemnine 33.780 26.228 60.008 21.691 94 

5. Potni stroški 31.154 5.503 36.657 28.337 276 

6. Plačilni promet in zavarovalne premije 24.389 61.160 85.549 83.379 129 

7. Intelektualne storitve 70.962 104.178 175.140 174.228 102 

8. Podjemne pogodbe, ŠS, prostovoljci 109.817 420.521 530.338 502.264 100 

9. Reprezentanca 4.234 6.534 10.768 10.170 105 

10. Druge storitve 30.088 66.470 96.559 78.808 105 

S K U P A J 2.632.721 1.057.375 3.690.096 3.429.869 107 

 

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

Zš. Vrsta stroškov dela 
Doseženo v letu 2018 Doseženo 

v letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Plače in nadomestila plač 491.536 1.049.172 1.540.708 1.348.094 114 

2. Prispevki za pokojninska zavarovanja 43.579 96.006 139.585 119.307 0 

3. Prispevki za druga socialna zavarovanja 35.712 78.678 114.390 100.904 0 

4. Regres za letni dopust 18.444 63.250 81.694 67.188 122 

5. Odpravnine, odškod., jubilej.nagrade 11.532 16.802 28.334 22.478 126 

6. Povračila stroškov prevoza in prehrane 37.169 157.772 194.941 177.113 110 

7. Rezervacije - odpravnine in jubilej.nagr. 6.422 10.688 17.110 14.051 122 

S K U P A J 644.394 1.472.368 2.116.762 1.849.135 114 

 

 

Na presečni dan ne obstajajo zahteve zaposlenih na podlagi kolektivne pogodbe ali pogodbe o 
zaposlitvi, katerim RKS-ZZ nasprotuje. RKS-ZZ je oblikovala rezervacije v smislu SRS 10. 
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č)  Odpisi vrednosti 

 
Odpisi vrednosti sestojijo iz: 

- stroškov amortizacije, 
- prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

 
Izkaz odpisov vrednosti po posameznih vrstah in po enotah je naslednji (v EUR): 
 

Zš. Vrsta odpisov 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Amortizacija 161.073 562.531 723.604 724.472 100 

a) - Neopredmetena dolgoročna sredstva 17.528 2.365 19.893 20.779 96 

b) - Gradbeni objekti 2.260 257.980 260.240 252.365 103 

c) - Oprema 62.000 301.444 363.444 361.407 100 

č) - Drobni inventar 79.285 742 80.027 89.921 89 

2. Prevrednotovalni  poslovni odhodki 13.971 2.387 16.358 4.093 399 

a) - Osnovna sredstva 0 1.539 1.539 781 197 

b) - Kratkoročna sredstva 13.971 848 14.819 3.312 447 

S K U P A J 175.044 564.918 739.962 728.565 101 

 
Amortizacija osnovnih sredstev znaša 723.604 EUR in je skoraj enaka predhodnega leta.   
Drobni inventar se v celoti amortizira ob predaji v uporabo, tako da na višino amortizacije vpliva 
izključno obseg nabav. 
 

d)  Drugi odhodki iz dejavnosti 
 
Drugi odhodki iz dejavnosti znašajo 107.073; specifikacija odhodkov je naslednja: 

- prispevek za uporabo stavbnega zemljišča 97.197 EUR, 
- okoljska dajatev za onesnaževanje voda in vodna povračila 3.404 EUR, 

- članarine  5.189 EUR 
- administrativne in sodne takse 325 EUR, 
- ostali odhodki iz dejavnosti 1.237 EUR. 

 
 
 
4.2.7. Finančni odhodki 47.936 EUR 

 
Odhodki iz financiranja so v poslovnem letu znašali 47.936 EUR, v primerjavi s predhodnim 

letom pa so se povečali 51 %. Povečanje obresti je zaradi najetega novega posojila v letu 2018.  
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4.2.8. Drugi (izredni) odhodki 1.273.276 EUR 

 
Drugi odhodki so po glavnih skupinah in po enotah naslednji (v EUR): 

Zš. Vrsta drugih odhodkov 
Doseženo v letu 2018 Doseženo v 

letu 2017 
Indeks 
18/17 Centrala MZL SKUPAJ 

1. Pozneje ugotovljeni odhodki prejš. let 412 195 607 58.162 313 

2. Odhodki – spremem. odbit. deleža DDV 0 4.731 4.731 0 - 

3. Ostali (izredni) odhodki 409 149 558 588 95 

4. Izredni odhodek -plačilo podizvajalcev 0 1.267.379 1.267.379 0 0 

S K U P A J 821 1.272.454 1.273.275 58.750 2.167 

 

Izredni odhodek je  iz naslova plačila obveznosti podizvajalecem Vegrada, na podlagi izgubljene 

tožbe. 
 
4.2.9. Prihodki, odhodki in poslovni izid stroškovnih mest  

 
a) Centrala 
 
Izkaz   prihodkov in odhodkov centrale po posameznih dejavnostih (stroškovnih mestih) ter 
pokritja direktnih ter splošnih stroškov je naslednji (v evrih): 
 

Zš. Dejavnost Prihodki Stroški 
Znesek 

pokritja 

1. PRIHODKI OZ. DIREKTNI STROŠKI 3.592.801 2.697.989 894.812 

a) Prva pomoč, nesreče, pogrešani 638.337 506.445 131.892 

b) Tečaji 157.484 100.226 57.258 

c) Krvodajalstvo 950.529 855.611 94.917 

č) Mednarodna dejavnost 2.619 4.030 -1.411 

d) FIHO 695.950 521.642 174.308 

e) Projekti 413.799 262.280 151.520 

f) Akcije 183.557 171.341 12.217 

g) Založništvo 76.506 58.978 17.528 

h) TRK in TS 330.831 217.436 113.395 

i) Ostali - nerazporejeni prihodki 143.188   143.188 

2. SPLOŠNI STROŠKI OZ. ODHODKI   871.825   

a) Poraba materiala in blaga   58.977   

b) Storitve   78.420   

c) Stroški dela   644.394   

č) Amortizacija in odpisi  (brez DI MORS)   83.141   

d) Drugi odhodki   6.893   

3. SKUPAJ - RAZLIKA 3.592.801 3.569.814 22.987 
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b) MZL Debeli rtič 
 
 
Izkaz poslovnega izida MZL Debeli rtič po profitnih centrih je naslednji (v evrih): 
 

število nočitev po objektih   50.798 24.562 20.564 95.924 

delež nočitev v realiziranih 
nočitvah %   53 26 21 100 

 

  Paviljoni Depandansa Bor Hotel Arija Skupaj 

+01. PRIHODKI OD DEJAVNOSTI 1.507.576 923.675 1.774.621 4.205.873 

a. Dotacije iz FIHO v RS 145.364 0 0 145.364 

b. Dotacije iz proračunskihin drugih javnih sredstev 80.015 27 865.656 945.698 

č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 148.939 3.601 3.078 155.618 

f. Prihodki od prodaje blaga, proizv.in storitev 1.119.603 915.772 704.539 2.739.914 

g. Ostali prihodki od dejavnosti 13.654 4.276 201.348 219.278 

+02. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 0 0 0 0 

+03. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 0 0 0 0 

+04. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0 0 0 0 

=05. DONOSI IZ DEJAVNOSTI 1.507.576 923.675 1.774.621 4.205.873 

-06. STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA BLAGA 457.768 306.280 352.707 1.116.755 

a. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 457.768 306.280 352.707 1.116.755 

-07. STROŠKI STORITEV 478.836 222.702 355.838 1.057.375 

-08. STROŠKI DELA 431.507 265.524 775.337 1.472.368 

-09. DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 0 0 0 0 

-10. ODPISI VREDNOSTI 84.767 77.875 402.276 564.918 

a. Amortizacija 82.763 77.530 402.238 562.531 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki 2.004 345 38 2.387 

-11. DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI 53.507 26.248 21.200 100.955 

=12. ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ 1.506.386 898.629 1.907.357 4.312.372 

=13. IZID IZ DEJAVNOSTI (EBIT) 1.191 25.047 -132.736 -106.499 

+13. FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 

- 14. FINANČNI ODHODKI 12.059 5.915 29.588 47.562 

+ 15. DRUGI PRIHODKI 18.096 7.927 8.144 34.167 

- 16. DRUGI ODHODKI 2.624 1.312 1.268.519 1.272.455 

- 17. DAVEK OD DOHODKOV 0 0 0 0 

- 18. ODLOŽENI DAVKI 0 0 0 0 

19./20. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 4.604 25.746 -1.422.700 -1.392.350 
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4.2.10. Poslovni izid 1.369.362 EUR 

 
 
Poslovno leto je Rdeči križ Slovenije zaključil z negativnim poslovnim izidom; presežek odhodkov 
nad prihodki znaša 1.369.362 EUR.   
 
Zbirni izkaz finančnega izida je po enotah naslednji (v EUR): 

Zš. Postavka 
Doseženo v letu 2018 Doseženo 

v letu 2017 
Indeks 

Centrala MZL SKUPAJ 

1. Prihodki 3.592.801 4.240.040 7.832.841 7.441.914 105 

2. Odhodki -3.569.814 
-

5.632.389 
-

9.202.203 
-

7.413.547 
124 

3. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 22.987 
-

1.392.349 
-

1.369.362 
28.367 - 

4. Izid pred obrestmi in davki  (EBIT) 23.361 
-

1.344.787 
-

1.321.426 
59.238 - 

5. 
Izid pred obrestmi, davki, oslabitvami in amortizacijo in   
(EBITDA) 

198.404 -779.869 -581.465 787.803 -68 

 
 

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 tržna dejavnost v Mladinskem zdravilišču in letovišču na 
Debelem rtiču.  
V letu 2018 je društvo ustvarilo za 7.832.840,82 € prihodkov, od tega jih je bilo iz naslova 
pridobitne dejavnosti 3.362.272,64 €, in iz nepridobitne dejavnosti 4.470.568,18 €. 

Delež pridobitne dejavnosti znaša 42,93 % in nepridobitne 57,07 %. 
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4.2.12. Davek od dohodkov pravnih oseb 0 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 
negativni finančni izid. Z upoštevanjem postavk, ki povečujejo ali znižujejo prihodke oziroma 
odhodke, znaša negativna davčna osnova oziroma davčna izguba 629.147 EUR. Na podlagi 
negativne davčne osnove za poslovno leto ni davčne obveznosti za plačilo davka od dohodkov 
pravnih oseb.  

 
 
 
4.2.13.  Izplačila članom organov upravljanja in vodstva RKS-ZZ 

 
 
S predsednikom Rdečega križa Slovenije je sklenjena pogodba o vodenju. Na podlagi pogodbe je 
predsednik upravičen do honorarja za vodenje poslov. 
 
Z generalno sekretarko Renato Brunskole, ki je mandat in zaposlitev v RKS-ZZ nastopila z dnem 
16.12.2014, je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Na podlagi te pogodbe je generalna sekretarka 
upravičena do plače v pogodbeni višini, regresa za letni dopust, prevoza na delo in prehrane ter 

povračila nastalih potnih stroškov.  Z dne 20.12.2018 je bila na Zboru Članov imenovana nova 
generalna sekretarka Cvetka Tomin, ki je s pogodbenim razmerjem pričela z dne 07.01.2019. 
Navedeni prejemki se izplačujejo v višinah in rokih, določenih s sklenjeno 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. 
 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj do zgoraj navedenih oseb na dan 31.12.2018 nima: 

- Poslovnih terjatev, 

- Dolgoročnih in kratkoročnih dolgov, 
- Prejetih in danih posojil ter predujmov, 
- Danih poroštev iz kakršnegakoli naslova. 

 
 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj ima do bivše generalne sekretarke na dan 31.12.2018 
obveznosti iz naslova odpravnine. 
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4.2.14.  Dogodki po bilanci stanja 

 
V času od bilance stanja (31.12.2018) do izdelave tega računovodskega poročila ni bilo poslovnih 
dogodkov, ki bi lahko bistveno vplivali na računovodske izkaze poslovnega leta 2018. 
 

4.3.  IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
 
 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj je dosegla:  

- negativni denarni tok (prebitek prejemkov nad izdatki pri poslovanju)  
v znesku  652.103 EUR, 

 
Izdatki pri naložbenju in pri financiranju so skupaj znašali 1.020.138 EUR, od tega: 
 

a) Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 658.882 

b) Izdatki za plačane obresti, ki se nanašajo na financiranje 47.936 

c) Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 313.320 

 
Negativni denarni tok pri poslovanju predstavlja izguba v letu 2018, za poslovico je pokril 
denarni tok iz leta 2017. Končno stanje denarnih sredstev znaša 757.473 EUR. 
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5.  FINANČNI PLAN 2019  (Izkaz poslovnega izida) 
Plan izkaza poslovnega izida za leto 2019 je naslednji: 
 
 

 

 

Centrala MZL SKUPAJ Centrala MZL SKUPAJ Cent MZL RKS

 +01. PRIHODKI OD DEJAVNOSTI 4.597.200 4.132.050 8.729.250 3.611.212 4.180.200 7.791.412 127 99 112

a. Dotacije in Fundacije FIHO v Republiki Sloveniji 650.000 133.500 783.500 695.000 148.287 843.287 94 90 93

b. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 1.453.000 891.250 2.344.250 1.508.547 906.688 2.415.235 96 98 97

č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 323.000 141.600 464.600 266.083 145.422 411.505 121 97 113

f. Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in storitev 304.000 2.749.300 3.053.300 294.816 2.752.847 3.047.663 103 100 100

g. Ostali prihodki od dejavnosti 667.200 216.400 883.600 546.766 226.956 773.722 122 95 114

h. Prihodki od prodaje zemljišč 1.200.000 0 1.200.000 300.000 0 300.000 400 0 400

 +02. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 - - -

 +03. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 0 0 0 0 0 0 - - -

 +04. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0 0 0 0 0 0 - - -

 =05. DONOSI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ 4.597.200 4.132.050 8.729.250 3.611.212 4.180.200 7.791.412 127 99 112

 -06. STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA BLAGA 111.000 1.090.710 1.201.710 112.000 1.106.724 1.218.724 99 99 99

a. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 111.000 1.090.710 1.201.710 112.000 1.106.724 1.218.724 99 99 99

 -07. STROŠKI STORITEV 2.560.000 977.280 3.537.280 2.463.007 1.036.077 3.499.084 104 94 101

 -08. STROŠKI DELA 650.000 1.524.862 2.174.862 625.000 1.465.341 2.090.341 104 104 104

 -09. DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 0 0 0 0 0 0 - - -

 -10. ODPISI VREDNOSTI 91.000 525.500 616.500 89.500 557.940 647.440 102 94 95

a. Amortizacija 90.000 523.000 613.000 89.000 557.315 646.315 101 94 95

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki 1.000 2.500 3.500 500 625 1.125 200 400 311

 -11. DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI 6.500 102.775 109.275 6.200 100.922 107.122 105 102 102

 =12. ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ 3.418.500 4.221.127 7.639.627 3.295.707 4.267.004 7.562.711 104 99 101

 =13. IZID IZ DEJAVNOSTI  (EBIT) 1.178.700 -89.077 1.089.623 315.505 -86.804 228.701 - 103 476

 +13. FINANČNI PRIHODKI 150 0 150 178 0 178 84 - 84

  -14. FINANČNI ODHODKI 0 55.000 55.000 6 44.840 44.846 - 123 123

 +15. DRUGI PRIHODKI 23.000 25.800 48.800 21.286 30.473 51.759 108 85 94

  -16. DRUGI ODHODKI 1.000 0 1.000 450 198 648 222 0 154

  -17. DAVEK OD DOHODKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  19. PRESEŽEK PRIHODKOV 1.200.850 1.082.573 336.513 0 235.144 357 - 460

  20. PRESEŽEK ODHODKOV 0 -118.277 0 -101.369 - 117 -

21. DRUGI ODHODKI - PO. TOŽB PODIZVAJALCEV 1.821.352

22. PRESEŽEK PRIHODKOV 1.200.850 1.082.573 336.513 0 357 - -

23. PRESEŽEK ODHODKOV 0 -118.277 0 -1.922.721 -1.586.208 - 6 -

Ocena  JAN-DEC/2018P L A N   za leto 2019
PostavkaOzn.

Indeks 2019/2018
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6.  ZAKLJUČEK  
 
 
To poročilo vsebuje najpomembnejša razkritja postavk računovodskih izkazov za leto 2018. 
Na morebitno zahtevo poslovodstva, organov upravljanja Rdečega križa Slovenije ter zunanjih 
uporabnikov informacij bo strokovna služba pripravila podrobnejša  pojasnila in obrazložitve. 
 
Osnutek tega poročila bo dostavljen vsem udeležencem v procesu izdelave, nadzora in 
odločanja, predvsem pa: 

- vodstvu Rdečega križa Slovenije, 
- strokovnim službam Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj tako na centrali kot tudi 

v MZL Debeli rtič, 
- nadzornemu odboru RKS, 
- revizijski družbi, ki je za poslovno leto izvedla revizijo računovodskih izkazov, 
- članom glavnega odbora RKS. 

 
Na podlagi pripomb in predlogov za spremembe in dopolnitve računovodskega poročila bo v 
mesecu maju 2019 izdelan predlog računovodskega poročila ter skupaj z poslovnim poročilom 
posredovan glavnemu odboru v obravnavo ter zboru članov Rdečega križa Slovenije v 
sprejem. 
 
 
 

Ljubljana,  april 2019 
 
 

 

Pripravila: 

       Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 

Zadravec d.o.o.        Generalna sekretarka: 

Tatjana Zadravec, l.r.     Cvetka Tomin, l.r. 

 

 

 

Predsednik RKS: 

       Alojz Kovačič, l.r. 
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III.  Poročilo neodvisnega revizorja  
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