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Poslanstvo Rdečega križa Slovenije: 

 

      -     deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost,  

            nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost;  

- v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, 

še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;  

- zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s 

tistimi, ki so nemočni in v stiski;  

- v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske 

drugih;  

- spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja;  

- uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog  širi 

znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.  

 

Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS) si s svojimi 56 območnimi združenji, 916 

Krajevnimi organizacijami in s preko 13.000  prostovoljci dnevno prizadeva omiliti stisko 

številnih brezposelnih oseb, posameznikov in družin, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v 

socialni stiski ali celo revščini.  

 

RKS je del mednarodnega gibanja Rdečega križa, ki je največja humanitarna organizacija v 

svetu in danes šteje 100 milijonov članov in prostovoljcev; ustanovljena je v 189 državah.  

 

Območno združenje Slovenske Konjice (v nadaljevanju OZRK) deluje za celotno območje 

Upravne enote Slovenske Konjice in deluje na področju treh občin; Slovenske Konjice, Zreče 

in Vitanje. 

 

Oblika dela vsakega OZRK so Krajevnih organizacije Rdečega križa (v nadaljevanju KORK), 

ki s svojimi aktivisti pokrivajo delo na terenu in tvorijo mrežo prostovoljcev. V našem OZRK 

imamo 13 Krajevnih organizacij, in sicer: 

 

 KO RK BEZINA 

 KO RK GORENJE 

 KO RK JERNEJ 

 KO RK LOČE 

 KO RK SLOVENSKE KONJICE 

 KO RK STRANICE 

 KO RK ŠPITALIČ 

 KO RK TEPANJE 

 KO RK VEŠENIK-BRDO 

 KO RK VITANJE 

 KO RK ZBELOVO 

 KO RK ZREČE 

 KORK ŽIČE DRAŽA VAS 
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V preteklem letu smo evidentirali 2439 članov, ki so plačali članarino, oz. preko 4000 

podpornih članov. 

V našem OZRK imamo 200 aktivnih prostovoljcev, ki so v preteklem letu opravili 14.458 ur 

prostovoljnega dela v okviru programskih sklopov, ki jih izvajamo na OZRK Slov Konjice. 

 

Program dela, ki ga sprejemamo vsako leto na programski skupščini vključuje naloge in cilje 

tako KORK kot tudi OZRK. Strategija dela vsekakor temelji na programskih usmeritvah, ki jih 

sprejmemo na Generalnem zboru članov  RKS. Nobena še tako majhna (ali velika) enota ne 

sme in ne more mimo zastavljenih ciljev. Prostovoljci RK smo za to, da lajšamo stiske ne glede 

na vzrok nastanka. To je naša univerzalnost, to je naše vodilo! 

 

 

I. JAVNA POOBLASTILA 
 

 

 

1. KRVODAJALSTVO 
 

 

Rdeči križ Slovenije organizira krvodajalske akcije že od leta 1953. Vsako leto pripravi 

program krvodajalskih akcij, ki je usklajen z zdravstveno službo in z neposrednimi 

organizatorji. Programi krvodajalskih akcij so redno objavljeni v časopisih, revijah, radiu, 

televiziji in na internetu. 

Osnovna naloga  našega Rdečega križa  na področju krvodajalstva je bila tudi v lanskem letu 

pridobivanje novih krvodajalcev, obdržanje obstoječih in organizacija krvodajalskih akcij  ter  

usmerjanje aktivnosti v dvig splošne družbene zavesti o pomenu prostovoljnega krvodajalstva 

in samozadostnosti preskrbe s krvjo na določenem območju oz. v celotni državi.  

 

Odstotek krvodajalcev v 2018 na prebivalca v slovenskem merilu  je 5.1 % v našem OZRK je 

odstotek  glede na število prebivalcev  9.5 % kar pomeni da smo na 3. mestu. Aktivnih 

krvodajalcev v  starosti od 20-65 let je  15 % , medtem, ko je znaša odstotek na nacionalni 

ravni 8 % kar pa nas je uvrstilo na 4. mesto v državi.  
 

 

  

Prijave 

2014 

Prijave 

2015 

Prijave 

2016 

Prijave 

2017 

Prijave 

2018 

Slov. Konjice 2211 2219 2240 2148 2083 

 

Prihodi na krvodajalske akcije: 

 

    2016  2017  2018 

1. Loče          218    198   173 

2. Vitanje     193    219   210 

3. Zreče      597    469   447   

4. Slov. Konjice               745    809   841 

5. drugje                         487     453     412 

Skupaj krvodajalcev :     2240     2148  2083      

 

V letu 2018 se je število krvodajalcev, ki so prvič darovali kri, nekoliko zmanjšalo, in sicer iz 

102 v letu 2017 na 84 v letu 2018. 

 



 4 

2. DAROVANJE ORGANOV 
 

 

Rdeči križ Slovenije je pooblaščen podpisnik pri pridobivanju  organov in tkiv v projektu 

»Darovalec«.  V privolitev za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev so preko 

našega OZRK v lanskem letu pristopili 3 darovalci.  

 

 

 

3. PRVA POMOČ IN DRUGE AKTIVNOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH 

NESREČAH 
 

 

Prva pomoč 

 

Redno smo organizirali tečaje in izpite za prvo pomoč za voznike motornih vozil. Štiri tečaje 

smo izvedli na terenu, in sicer na Gimnaziji Slov. Konjice in Srednji strokovni šoli v Zrečah. 

Imeli smo precej prijav na tečaje za delovne organizacije, vsaj v primerjavi s preteklim letom, 

ko smo imeli zgolj štiri tečaje za delovne organizacije. Še vedno pa v naše javno pooblastilo 

posegajo razni posamezniki, ki imajo celo licenco predavateljev RKS in izvajajo tečaje brez 

možne  izdaje uradne listine. Vodstvo RKS se dokaj neuspešno bori proti temu. 

Tečajev za bolničarje nismo izvajali, saj ni bilo prijavljenih zainteresiranih kandidatov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na našem terenu imamo dve ekipi prve pomoči, in sicer ekipa Žiče in ekipa Slovenske Konjice, 

ki deluje na področju občine Slovenske Konjice, izvaja redne naloge, ki v mirnodobnem času 

deluje zgolj na področju preventive v smislu dežuranj na večjih lokalnih kot tudi državnih 

dogodkih. Ekipa je izvajala je delavnice temeljnih postopkov oživljanja in varne rabe 

defibrilatorja na različnih dogodkih: Motokros v Škednju, ob dnevu otroka, v OŠ Žiče, dežurala 

je tudi na konjiškem maratonu.  

Ekipa RKS OZ Slov. Konjice se ni udeležila regijskega tekmovanja ekip prve pomoči in civilne 

zaščite, saj je v ekipi nekaj članov izstopilo iz programa, tako da bo potrebno vložiti večji napor 

za nabor novih članov. Na tekmovanjih so kot ocenjevalci sodelovali tudi naši predavatelji prve 

pomoči. Pet ocenjevalcev pa se je udeležilo regijskih tekmovanj na Koroškem in na Ptuju.  

Organizirali smo 15 brezplačnih delavnic varne rabe defibrilatorja in temeljnih postopkov 

oživljanja. 

 

Naravne in druge nesreče 

 

V marcu je v Zrečah nastal manjši požar v kuhinji. KORK Zreče je pomagal prizadetim s 

plačilom štedilnika. 

V Žičah je v oktobru zagorelo v zgornjih prostorih stanovanjske hiše. Uničeno je bilo celo 

nadstropje. KORK Žiče Draža vas je prizadetim pomagal s finančno pomočjo v višini 500€. 

Drugih elementarnih nesreč na našem terenu na srečo ni bilo. 

 št. tečajev št. izpitov št. tečajnikov 

vozniki 13 202 189 

gospodarske 

družbe 

8 100 100 

bolničarji - - -  
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4. POIZVEDOVALNA DEJAVNOST 
 

Na področju poizvedovanja kot našem javnem pooblastilu  nismo imeli vlog za poizvedovanje 

in nobenega izstavljanja potrdil o statusu begunca. 
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II. SPLOŠNI HUMANITARNI PROGRAMI 
 

 

 

1. SOCIALNA DEJAVNOST 
 

 

 

Socialno dejavnost v OZ RK Slovenske Konjice smo opredelili na več programskih sklopov in 

sicer:   

         -     zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči , 

         -     skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb,  

- ranljive skupine, 

- humanitarna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč, 

 

 

A. ZBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN DELITEV MATERIALNE POMOČI 

 

 

Skladišče z oblačili in obutvijo, pohištvom, gospodinjskimi aparati idr: 

 

Skladišče z oblačili je bilo odprto ob ponedeljkih, torkih in petkih od 9. do 12. ure in sredah od 

11. do 14. ure. V primeru, da so se uporabniki obrnili po pomoč izven določenega termina, smo 

prisluhnili njihovi stiski. Skupno smo lani zabeležili 560 obiskov v skladišču oblačil in 

pohištva.  

Ob tem je nujno upoštevati dejstvo, da skoraj vso pohištvo, ki smo ga izdali, tudi pripeljemo v 

skladišče. Pri tem nam vedno pomagajo delavci iz socialnega podjetja Carso.  

Večinoma je potrebno, da pohištvo in belo tehniko tudi zapeljemo prosilcem na dom.  

 

 
Št. 

obiskov 

št. družin KG oblačil 

in obutve 

posteljnina, 

brisače,zavese, 

prti, vzmetnice 

bela tehnika 

 pohištvo 

posoda v kg 

ostalo( igrače, 

vozički,  

šp. rekviziti) v kg 

Slov. Konjice 560 182 10.018 1584 4944 208 

Zreče  60 25 3836 241 431 18 

Vitanje 15 8 656 80 82 8 

Ostali 19 8 1521 20 145 2  

skupaj 645 223 16.031 1925 5602 236 

 

Skupaj smo razdelili skoraj 24 ton pomoči. Poleg navedenega smo na deponijo prebrali in 

odpeljali na deponijo več kot 8 ton neuporabnih oblačil in pohištva, ki ga ljudje darujejo, pa 

vendar se v veliko primerov ugotovi, da je darovano (predvsem pohištvo) neuporabno, ker je 

preveč uničeno. Skupno smo prejeli, razdelili ali odpeljali na deponijo približno 32 ton oblačil, 

obutve, pohištva, bele tehnike … 

 

Pomoč v hrani – prehrambeni paketi in pralni prašek – pomoč RKS 

 

Z Rdečim križem Slovenije vsako letom kandidiramo za  »FIHO« sredstva na osnovi potreb, ki 

jih izkazujemo na posameznih OZRK. Iz FIHO sredstev in iz akcije Lepo je deliti smo prejeli 

540 paketov in 1620 kg pralnega praška, ki smo jih delili rednim in izrednim prejemnikom 

pomoči preko celega leta. Slednji so prejemniki, ki jih pošljejo iz CSD ali pa se trenutno 

znajdejo v stiski. 
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Ostanek paketov in pralnega praška smo razdelili v januarju 2019. 

 

RKS Št. paketov kg praška vrednost v € 

Slov. Konjice 253 678 9978,12 

Zreče  136 273 4377,34 

Vitanje 31 36 903,88 

Skupaj razdeljeno 420 987 15.259,34 € 

 

Razdeljeni paketi RKS po občinah 

 

 

EU 
Št. 

Družin 
Št. Oseb 

EU  +RKS 
Vrednost v € 

kg 

 Slov. 

Konjice 
189 588 9.016 11.100,87 

Zreče 42 92 3.413 4.128,38 

Vitanje 16 29 780 890,21   

Skupaj 247 680 13.209 16.119,46 

 

Število družin in njihovih družinskih članov 

 

Hrano iz Ukrepa dobave hrane iz sklada EU za najbolj ogrožene smo v preteklem letu 

prejeli trikrat. Hrano smo razdeljevali enkrat mesečno ali vsaka dva meseca za dva meseca 

skupaj.   

 

Pomoč je prejelo 247 družin, oz. 680  družinskih članov, ki sodijo v kriterij socialno ogroženih 

in smo podatke prejeli bodisi iz CSD, od patronažne službe ali od aktivistov iz terena. 

Vrednost dobrin financiranih iz sredstev RKS in Ukrepa EU  znaša 31.378,80 € . 
 

 

Pomoč v prehrani, mesečni paketi – financiranje Občin 

 

Evidenco pomoči usklajujemo in pripravljamo na koordinacijskem sestanku na začetku leta s 

Krajevnimi organizacijami RK, Centrom za socialno delo, s šolskimi svetovalnimi delavkami, 

Karitasom in s komisijo za socialo pri Odboru OZRK. Sredstva za nabavo hrane zagotavljajo 

po dolgoletnem vzoru vse tri občine iz občinskih proračunov. Vrednost dobrin, za katere smo 

izstavili refundacijske zahtevke občinam znaša 5.485,58 €. 
 

 

Občine Št. družin Št. oseb 
Občine Občine 

vrednost kg 

Slov. Konjice 59 111 3052 3.711,21 

Zreče  24 46 1156 1.417,86 

Vitanje 6 9 297 356,51 

Skupaj 89 166 
          

4505 5.485,58 € 
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Redni prejemniki pomoči  
 

Vseh vrst pomoči so bile deležne prav “ranljive skupine”: brezposelni, bolni, starejši, osebe 

brez statusa, družine z več otroki, invalidi, zasvojeni. 

 

Potrebno je poudariti, da je Rdeči križ Slovenije prvi pomočnik vladi  za nudenje pomoči 

najbolj ranljivim (pomoč v oblačilih, prehrambnih paketih, pomoč ob elementarnih nesrečah in 

drugih dogodkih) in to nalogo zavzeto opravlja tudi naše OZRK. 

 

Tudi v letu 2018 smo se pridružili akciji RKS »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« in štirikrat 

zbirali hrano v Mercatorju Slov. Konjice in Zreče. Prostovoljke skoraj vseh  KORK so 

nagovarjale kupce v Mercatorju Slov. Konjice in Zreče za njihov  prispevek v obliki  hrane in 

higienskih  pripomočkov za naše občane. Zbralo se je preko 2700 kg pomoči, ki so je 

upravičenci prejemali preko celega leta tako v skladišču, kot na terenu. 

 

Finančna pomoč 

 

Socialne stiske pri družinah, ki redno prejemajo pomoč, ostajajo enake. Dejstvo je, da ljudje iz 

roba družbe nimajo toliko socialnih veščin, da bi obvladovali pereče pomanjkanje. Kljub 

zavzetemu sodelovanju in pomoči vseh pristojnih služb, vedno znova ugotavljamo, da se po 

pomoč zatekajo večinoma ene in iste družine in posamezniki, ki kljub vsej pomoči ne uspejo ali 

ne zmorejo narediti koraka dlje.  

 

Preko podjetja Dinos se je v preteklem letu zbiral plačljivi odpadni material za deklico, ki 

potrebuje samoplačniške fizioterapije. Tako smo zbrali skupaj 814 € in plačali terapije. 

 

KORK so tudi v tem letu pomagale socialno šibkim družinam s plačilom položnic,  odzvale so 

na pobudo RKS pri akcijah »Peljimo jih na morje«, »Lepo je deliti«, »Poplave Tržič« in »Ujma 

2018«. KORK-i na svojem terenu na osnovi prošenj uporabnikov in na predlog CSD in šolskih 

svetovalnih delavk  pomagajo tudi pri plačilu položnic in pri sofinanciranju šole v naravi, kar 

pa ni všteto v spodnji tabeli. Vsi KORK so se tudi odzvali na stisko družine iz Zbelovega, kjer 

so prispevali za priključek na vodovodno napeljavo. V te zneske so zajete tudi pomoči 

izplačane zaradi škode, ki sta jo dve družini utrpeli ob požaru. Tako predstavlja  skupen znesek 

izplačane finančne pomoči s strani vseh KORK 11.663,81€. V spodnji tabeli je prikazan 

seštevek denarnih pomoči posamezne KORK. 

 

 

 

KO RK 

Višina  

finančne 

pomoči 

Št. družin 

deležnih 

pomoči KO RK 

Višina  

finančne 

pomoči 

Št. družin 

deležnih 

pomoči 

Loče 1.419,91 12 Zreče 2.594,51 16 

Tepanje 375,00 8 Žiče Draža vas 1.330,00 9 

Stranice 583,00 8  Gorenje 280,00 7 

Špitalič 415,00 8 Slov. Konjice 2.328,99 22 

Zbelovo 790,04 8 Vešenik-Brdo 335 7 

Vitanje 655,00 7 Jernej 702,36 9 

Bezina 190,00 7 SKUPAJ: 11.663,81 182  
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B. SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠIH OSEB 

 

Program je obsežen in obsega dejavnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju in s pomočjo krajevnih 

organizacij in predanih prostovoljcev. Programi so namenjeni starim, bolnim, osamljenim in 

invalidnim osebam. Najpomembnejše dejavnosti v tem sklopu so:  

 organizacija srečanj starejših,  

 obiskovanje starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb,  

 postaje RK,  

 sosedska pomoč – pomoč na domu, 

 ustanavljanje skupin starejših ljudi za samopomoč,   

 zdraviliško letovanje starejših, 

  »Vozičkanje«, projekt KORK Slov. Konjice. 

 

Z izvajanjem programov v programskem sklopu »Skrb za boljšo kakovost življenja starih« 

želimo slediti naslednjim ciljem: 

 

 izboljševati kakovosti življenja starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 

 zmanjševati socialno izključenost starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, 

 razvijati solidarnosti, strpnosti in skrbi za druge,   

 razvijati medgeneracijsko povezovanje, 

 seznanjati z dejavniki tveganja ter spodbujanje k zdravemu načinu življenja. 

 

V letu 2018 se je 13. srečanj ostarelih udeležilo 1.032 starejših oseb, opravljenih je bilo 2703 

obiskov na domu in domovih ostarelih, kar je za 1.525 obiskov majn, ko jih je bilo v letu 2017. 

Vrednost daril je znašala 11.180,28 € , v letu 2017 pa 12.842,43€.   

 

 

KO RK 

Vrednost 

daril 

Št. obiskov 

KO RK 

Vrednost 

daril v EUR 

Št. 

obiskov 

Loče 838,02 98 Zreče 811,41 670 

Tepanje 308,86 220 Žiče Draža vas 522,54 286 

Stranice 1.886,41 40 Gorenje 206,06 85 

Špitalič 377,02 68 Slov. Konjice 3.111,53 402 

Zbelovo 790,04 152 Vešenik-Brdo 450,00 138 

Vitanje 1.427,59 87 Jernej 208,52 110 

Bezina 243,31 60 SKUPAJ: 11.180,28 2416 

 

Če zgoraj naštetemu prištejemo še obiske 2x letno v domu ostarelih ob dnevu žena in novem 

letu, je torej obiskov 2703. 

 

 S prostovoljci KORK Stranice, patronažno službo smo aktivno pristopili k nujnemu reševanju 

starostnika, ki je po padcu ostal privezan na posteljo. Prostovoljci so stanovanje temeljito 

očistili, uredili namestitev negovalne postelje, saj namestitev v dom ostarelih ni bila mogoča. 

Veliko delo, ki smo ga uspešno zaključili z dnem, ko je bil starostnik premeščen v dom 

ostarelih. 

 

Organizirali smo tudi Postaje RK, ki  se jih je udeležilo 316 oseb, ki so postaje obiskali 621 

krat.  
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Za 8. Marec smo skupaj z župani vseh treh občin razdelili preko 250 vrtnic oskrbovankam in 

uslužbenkam doma ostarelih.  

 

V decembru smo obiskali varovance Lambrechtovega  doma. KORK Loče je pripravila 

kulturni program, vsak varovanec je prejel paket. Vrednost cvetja in darilc je  znašala 

1.672,08€.  

 

Iz akcij »Peljimo jih na morje«, koncert RKS in FIHO je na Debelem Rtiču letovalo šest 

starostnikov, in sicer iz KORK Tepanje,Vešenik-Brdo in Zreče po dve starostnici. Vrednost 

letovanj znaša  2.100€.  

 

KORK Slov. Konjice so v preteklem letu nadaljevale  z tedenskimi obiski v Lambrechtovem 

domu z namenom, da prostovoljke odpeljejo na sprehod in na kavico v bližnjo kavarno tiste 

starostnike, ki zaradi nemoči sami sprehoda ne zmorejo. Strošek kavic in sladoleda krije KORK 

Slov. Konjice in je zajet v znesku obiskov v zgornji tabeli.  

Občasno so se jim pridružile prostovoljke iz KORK Vešenik Brdo in Bezina. Prostovoljke torej 

redno »vozičkajo« 10-15 starostnikov. Še vedno velja pobuda za ostale prostovoljce, da se jim 

pri tem lepem programu pridružijo in odpeljejo na sprehod sokrajane. Pobudi smo se pridružile 

tudi zaposlene, saj se je zgodilo, da je bil interes stanovalcev za sprehod po mestu velik, 

prostovoljk pa manj. Tako smo v preteklem letu preživele marsikatero uro skupaj s prostovoljci 

in stanovalci Lambrechtovega doma. 

 

 

C. RANLJIVE SKUPINE  

 

Zdravstveno letovanje otrok: 

 

Skupaj je letovalo 32 otrok, ki so dolgotrajno bolni. Skupen strošek letovanja je znašal 

10.950,66€, od tega so starši prispevali 1.040€,  1.038,35€ (ni všteto v finančnem poročilu) s 

strani GKN, ki je financiral prevoz otrok na Debeli rtič, 7.022.70€ je plačal ZZZS, razliko so 

doplačale občine Slov. Konjice (2.486,17), Vitanje (87,74) in (314,05) Zreče. 

 

Tudi preko Rdečega križa Slovenije iz akcij Peljimo jih na morje, Koncert RKS in FIHO 

sredstev ter donacije Engrotuš pošljemo na brezplačno letovanje na Debeli rtič vsako leto tri 

skupine otrok. 

Tudi lani smo novembra peljali na Debeli rtič skupino osmih otrok iz OŠ V parku in šestih 

učiteljev-spremljevalcev. 

Za vsa letovanja otroke izberemo s pomočjo šolskih svetovalnih delavk in na priporočilo 

osebnih zdravnikov.  

Skupaj je letovalo 75 otrok, od tega 43 otrok brezplačno. Vrednost brezplačnih letovanj s 

prevozom  znaša 10.500 €. 

 

OŠ / Št. 

otrok 
RKS 

LETOV. OZRK 

SL. KONJICE 

Ob Dravinji 8 13 

Pod goro 8 5 

V parku 11 - 

Loče 8 7 

Zreče 6 5 

Vitanje 2 2 

 



 11 

 

Pomoč za šolarjem iz socialno ranljivih družin: 

 

Pomoč ob pričetku šolskega leta je namenjena družinam z šoloobveznimi otroci in nizkimi 

dohodki. V finančnem načrtu vsako leto rezerviramo sredstva, ki jih v sodelovanju s šolskimi 

svetovalnimi delavkami namenimo najbolj potrebnim učencem. Skupna višina razdeljenih 

bonov znaša 4.500€. Dejanska vrednost je navedena v spodnji tabeli. Papirnica Akron  ob 

nakupu doda še 25%  donacije. 

Drobtinica v letu 2018 je bila najbolj uspešna do sedaj, saj smo na vseh ravneh razširili 

sodelovanje z lokalnimi društvi. Poleg tega smo imeli še eno novo stojnico, in sicer v Tepanju. 

V spodnji razpredelnici je razvidno, kolikšen je bil prispevek šolam iz posameznih projektov, 

pobud in programov. 

 

 
Šolske  

potrebščine 

Vrednost  Drobtinica Šola v naravi,  

letovanje, kosila 

OŠ Loče 740€ 925€ 1.002 € 60,00 

OŠ Dravinji 1.020€ 1.275€ 1.109€ 200,00 

OŠ Pod goro 1.100€ 1.400€ 912€ / 

 OŠ Zreče  1.040€ 1.300€ 2.026€ 702,30 

OŠ Vitanje 400€ 500€ 633€ / 

SŠC 200€ 250€ 1.020€  

Skupaj šolam 4.500€ 5.625€  6.702€ 13.289,30€ 

 

Tudi preteklem letu so KORK Slov. Konjice, Jernej in Zreče namenili del lastnih sredstev  za 

sofinanciranje programov šole v naravi in letovanj zaradi denarne stiske staršev, na predlog 

šolske svetovalne službe. Zneski so zapisani v zadnjem stoplcu. 

 

 

Učna pomoč: 

 

V preteklem letu smo nadaljevali z brezplačno učno pomočjo, ki jo izvaja prostovoljka na 

področju vseh treh občin na predlog šolskih svetovalnih delavk. Tako je bila ponujena pomoč 

dvanajstim otrokom oz. 20 ur prostovoljnega dela tedensko. Ta aktivnost je izjemno dobro 

sprejeta in je v veliko pomoč otrokom iz socialno šibkega okolja. 

 

 

Psihosocialna pomoč: 

 

Psihosocialna pomoč je pomoč ljudem, ki so v socialni stiski in se zaradi materialne 

ogroženosti obračajo na območno združenje po pomoč. Tako so poleg materialne pomoči 

(prehrambeni paketi, prašek, oblačila, …) deležni tudi pomoči v obliki svetovanja in pomoči pri 

napotitvam na različne službe, klicanjem in posvetovanjem z različnimi uradi vse v luči čim 

boljšemu razreševanju problemov. 

 

Z aktivnostmi v omenjenem sklopu želimo izboljšati kakovost življenja ranljivih skupin, 

prispevati k dostojnejšemu preživetju ter k preprečevanju socialne izključenosti oz. izoliranosti.  

 

Vsi programi so bili izvedljivi, gledano iz finančnega vidika, s pomočjo FIHO sredstev ali iz 

TEDNA RK. Razvijali smo programe, ki so opisani v tem poglavju, jih širili in se z njimi 

prijavljali na razpis, ki ga je generalno dodelala strokovna služna za socialno dejavnost pri RKS 

s predlogi iz posameznih OZRK. 
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Skupina za samopomoč: 

KORK Bezina ima že od ustanovitve dalje skupino za samopomoč, ki se jo udeležuje 12-14 

oseb. Imeli so 11 srečanj, kjer so na različne načine popestrili skupna druženja. 

 

         

2. PREVENTIVNA IN ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
 

Preventivna in zdravstvena dejavnost predstavlja pomemben izziv, saj je naša naloga stalno 

obveščati in ozaveščati prebivalce o pomenu zdravega načina življenja, še posebej ob tematsko 

obarvanih dnevih, ki še dodatno opozarjajo na škodljivost določenega početja. Obenem smo se 

z mrežo svojih prostovoljcev in zunanjih strokovnih sodelavcev vključevali v projekte in 

programe varovanja in krepitve zdravja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 

Program izobraževanja smo prilagodili željam lokalne skupnosti in interesom Krajevnih 

organizacij Rdečega križa ter občanov. S propagandnim materialom smo se vključili v akcije 

boja proti kajenju, alkoholizmu, aids-u, uživanju mamil, varnosti otrok v cestnem prometu … 

 

Dejavnosti v okviru preventivne in zdravstvene vzgoje so bile: 

 

 izvajali smo petnajst brezplačnih tečaje TPO in pravilne rabe defibrilatorja  v KORK-ih, 

zavodih in društvih, ki so izrazili željo po tovrstnih delavnicah  

 financirali smo projektne delavnice v osnovnih šolah na temo »Jaz sem močnejši 

droga!«  

 izvajali smo meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov in širili znanje 

kako prepoznati možgansko kap, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, povečana 

telesna teža, 

 KORK Vešenik Brdo je organiziralo šest tematskih čajank , 

 OZRK je organiziral predavanja o demenci  

 

3. DELO Z MLADIMI 

 
V tednu Rdečega križa smo drugošolce sprejemali v podmladek RK. Slovesnost so popestrili 

krožkarji RK na vsaki šoli, poslušali so si pravljico o Križem kapici in risanko o Prostovoljčku 

Rdečega križa. Tako risanka kot pravljica sta primerni za to starost otrok, da jih na njim 

primeren način seznanita z dejavnostjo s katero se ukvarja Rdeči križ, ter pri njih spodbudi 

razmišljanje o tem, kaj lahko že oni storijo za to, da nekomu pomagajo. Hkrati smo na šolah  

predstavili delo in poslanstvo RK in našega dela.  

 

Na nekaterih šolah že deset let izvajamo delavnice Prve pomoči za drugošolce. Za osnovo nam 

služi didaktično gradivo, ki ga je izdal strokovni svet za PP pri RKS.  

 

Od leta 2005 smo koordinatorji LAS, ki deluje na področju občine Slov. Konjice in se ukvarja s 

preventivno dejavnostjo za mlade na področju nedovoljenih drog. Za sredstva kandidiramo na 

Javnih razpisih občin Slov. Konjice in Zreče, pripravljamo šole za starše, materinsko šolo, 

predavanja in delavnice za starše. Za učence šol in smo izvajali projekt »Jaz sem močnejši, 

droga!«, ki je obsegal šole za starše in predavanje v vseh šolah naše regije . 

 

Večina vseh  navedenih programov, ki jih izvajamo, je bilo delno financirano iz sredstev FIHO 

in pridobljenih v Tednu RK in v javnih razpisih. 
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INVESTICIJE IN POPRAVILA 
 

V sredini leta smo po načrtu in v skladu s sklepa odbora zamenjali vhodna vrata in dali izdelati 

izolacijsko fasado. Znesek investicije je znašal 13.116,05€. Investicijo smo poravnali iz  

nerazporejenih presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017.  

 

Drugih večjih investicij in popravil nismo izvajali. 

 

 

FINANCE 
 

 

Prihodki organizacije so večinoma sledili načrtovanim. Obstajajo pa objektivni razlogi, da 

načrtom ni bilo mogoče slediti, kar ja na kratko opisano v komentarjih, ki sledijo: 

 

 Drugi nedavčni prihodki so prihodki iz 0,5% dohodnine, ki jih zavezanci za plačilo 

dohodnine po svoji želji namenijo raznim društvom. Ker v lanskem letu nismo na tem 

področju vlagali posebne skrbi, se je ta prihodek znižal. 

 Prihodki za krvodajalstvo so se povečali, saj se je pogodbeni znesek s strani Ministrstva 

za zdravje zvišal. 

 Interes otrok in staršev za zdravstveno letovanje je močno upada, kar se pozna tudi pri 

realizaciji. 

 Povračilo strokov nakupa hrane sta občini Zreče in Vitanje poravnali v letu 2018, zato 

še ni zajet v spodnji tabeli. 

 

Nastal je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.904,47€. 

 

V spodnjih tabelah je natančen opis prihodkov in odhodkov ter finančni načrt za leto 2018. 
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PRIHODKI 01.01.-30.06.2018 PLAN 2018 
REALIZACIJA 
2018 Index 

PLAN 
2019 

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI   222,07     

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 3200,00 2.433,32 0,76 2500 

DOH. ZBRANI V TEDNU RK 4000,00 2.257,17   3500 

DOH. ZA STROŠKE KRVOD. 15000,00 18.245,45 1,22 19000 

DOH. OD TEČAJEV 
PMP,NAJEM. 30000,00 27.278,42 0,91 27000 

DROBTINICA 6000,00 6.702,48   6500 

PRIHODKI ZA JAVNA DELA      27.700,00                26.199,55         0,95      28285 

Občina Slov.Konjice  5434,00 5.795,42 1,07 6000 

Občina Vitanje 777,00 1.274,47 1,64 1400 

Občina Zreče 2415,00 2.474,63 1,02 2700 

Zavod za zaposlovanje 19000,00 16.470,03 0,87 18000 

Refundacija zdrav. Pregled 74,00 185,00 2,50 185 

LETOVANJE OTROK      19.200,00                10.950,66         0,57      14000 

Udeleženci 3500,00 1.040,00 0,30 1300 

Zav. Za zdrav.zavar. 10400,00 7.022,70   8800 

Občina Zreče 1000,00 314,05   800 

Občina Konjice 4000,00 2.486,17   3000 

Občina Vitanje 300,00 87,74   100 

PREJETE OBRESTI 1000,00 372,28 0,37 380 

SREDSTVA FIHO 5500,00 6.584,07 1,20 6000 

OBČINA ZREČE      10.530,00                  7.498,52         0,71      10930 

Zdravstvena vzgoja 400,00 0,00   400 

Hrana, sociala 3000,00 0,00   3000 

Preventiv.delavnice   368,48   400 

Sof. Dejavnosti 7130,00 7.130,04 1,00 7130 

OBČINA VITANJE        4.295,00                  3.795,00         0,88      4295 

Sof.dejavnosti 3.795,00 3.795,00 1,00 3795 

Hrana, sociala 500,00 0,00 0,00 500 

OBČINA SLOV. KONJICE      26.400,00                30.494,92         1,16      30700 

Sof.dejavnosti 17000,00 17.000,00 1,00 17000 

Hrana, sociala 5200,00 3.711,21   5000 

LAS RAZPIS 2000,00 1.852,00   2000 

Ekipa PP 2017+2018 2200,00 5.215,71 2,37 3700 

Srečanje ostarelih 6000,00 2.716,00 0,45 3000 

REFUND.POT.STROŠKOV-RKS 700,00 183,50 0,26 200 

RKS POVRAČ.STROŠ.   1.025,26   1100 

TEKMOVANJE EKIP PP ZA OŠ   410,00   500 

DONACIJE   2.050,00   1000 

AMORT.AVTOMOB.   2.131,44     

RKS EKIPA PP   2.000,00   1000 

PRIH.DRUŽ.KOR.DELO   124,64     

          

RKS - ukrepi EU 630,00 457,76 0,73 500 

PRIHODKI OZRK     160.525,00              151.416,51         0,94      157390 

PRIHODKI KO RK   38.141,82         

SKUPAJ PRIHODKI   189.558,33       157390 
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ODHODKI 01.01.-30.06.2018 PLAN 2018 
REALIZACIJA 
2018 Index 

PLAN 
2019 

STROŠKI DELA  79.380,00     75.934,52     0,96     81740 

redno delo:bruto plača 41000,00 40413,49 0,99 42700 

                  prispevki,davek na plačo 6650,00 6698,88 1,01 6840 

                  prehrana 1080,00 1130,16 1,05 1200 

                  regres 800,00 1158,83 1,45 1200 

javna dela: bruto plača 22000,00 19513,17 0,89 22000 

                   prispevki 4000,00 3495,51 0,87 3495 

                   malica,prevoz 2200,00 1744,46 0,79 2500 

                   zdr. pregled+intel.stor. 100,00 164,68 1,65 185 

                   regres 1550,00 1615,34 1,04 1620 

GORIVO, KURJAVA 1.600,00     1.512,10     0,95     1600 

POŠTNINA 350,00     611,46     1,75     600 

STR. PLAČIL. PROMETA 300,00     285,29     0,95     280 

NAROČNINA ČASOPIS, REVIJE 100,00     57,46     0,57     60 

AVTOR.HONORAR - IZDAT.PP 10.000,00     4.931,87     0,49     5600 

IZDATKI ZA TEČAJ PP 2.000,00     2.288,14     1,14     2300 

IZDATKI ZA KRVODAJALSTVO 10.000,00     9.752,87     0,98     10000 

SOL.POMOČ, ELEM.NESREČE 3.000,00     1.649,15     0,55     2500 

IZDATKI ZA POMLADEK RK 1.200,00     1.203,41     1,00     1200 

PISARNIŠKI MATERIAL,TISKANJE 600,00     1.425,91     2,38     1500 

REPREZ. STROŠKI 300,00     321,47     1,07     300 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 4.500,00     1.111,66     0,25     1200 

ODVOZ SMETI, VODA 400,00     416,24     1,04     420 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 500,00     118,42     0,24     200 

VZDRŽ. IN POPR. AVTOMOBILOV 1.400,00     2.132,61     1,52     2440 

ČISTILA,čiščenje 100,00     313,07     3,13     300 

ELEKTRIKA 550,00     602,20     1,09     600 

OSTALO 4.330,00     4.940,47     1,14     5000 

drugi mat. stroški, storitve 130,00   0,00   

rtv, gsm, telef.,rač.str.,var.pri 
delu,zav 4.200,00 

  
0,00   

AMORTIZACIJA   3.305,28         

EKIPA PP 3.200,00     3.506,87     1,10     3500 

SKLADIŠČE 1.755,00     298,17     0,17     300 

LETOVANJE 19.200,00     10.467,74     0,55     14000 

UREDITEV PROSTOROV, OKOLICE 2.000,00     254,76     0,13     1300 

FIHO 5.500,00     6.584,07     1,20     6000 

LAS 1.900,00     1.797,82     0,95     1800 

KORK VITANJE - PROSLAVA   460,76         

TEDEN RK   2.257,17       2250 

DROBTINICA 6.000,00     6.758,08       6500 

DRUŽBENO KORIST.DELO   144,99         

SREČANJE OSTARELIH   2.716,00       2840 

ZDRAVSTVENA VZGOJA-ZREČE 360,00     368,48       400 

LOKALNO TEKMOV.PP ZA OŠ   410,00       500 

POTNI STROŠKI       160 

ODHODKI OBMOČNO 
ZDRUŽENJE 

160.525,00 
148.938,51 

0,93 157390 

ODHODKI KORK   38.715,35         

SKUPAJ ODHODKI   187.653,86         
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ZAKLJUČEK 

  

Vloga Območnega združenja Rdečega križa  Slov. Konjice kot ene od 56 območnih združenj v 

Sloveniji je povezana z vizijo mednarodnega Rdečega križa kar pomeni,   da  nenehno 

navdihujemo, vzpodbujamo in omogočamo vse oblike humanitarnih aktivnosti. Vse   aktivnosti 

izvajamo z namenom preprečevanja in lajšanja človeškega trpljenja ter zagotavljanja 

človeškega dostojanstva.  Zastavljene cilje lahko uresničujemo le ob zavedanju da naše delo 

temelji  na delu prostovoljcev, ki svoje delo opravljajo  z vso srčnostjo in prijaznostjo. 

Spoznanje, da je Rdeči križ s svojimi prostovoljci, s svojimi izbirami in s svojim delom 

prispeval k lepšemu vsakdanu  pomoči potrebnih, je za nas največji in najbolj dragocen uspeh.  

V preteklem letu smo naše zastavljene naloge v celoti realizirali tudi s pomočjo in 

sodelovanjem vseh treh občin, na katerih deluje naše Območno združenje . 

Vsem se iskreno zahvaljujemo za predano delo ter pomoč pri ustvarjanju skupne zgodbe o 

človekoljubnih dejanjih. 

  

 

 

HVALA VSEM, KI STE BILI Z NAMI, HVALA VSEM KI NAS OBLIKUJETE! 

  

 

 

 

 

Sekretarka   OZRK       Predsednica OZRK 

Renata Gabrovec                                       Irena  Nečemer 

 

 


