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Poleg epidemije zaradi SARS COV 2 smo se v lanskem letu ubadali tudi z elementarnimi nesrečami manjših in večjih razsežnosti,
ki so ljudem poleg nevšečnosti in dela povzročile precejšno materialno škodo (posnetek iz neurja v Rečici 29. in 30. julija 2020)
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Laško, 28. april 2021
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I. SPLOŠNI DEL:
STATUS IN PRAVNA PODLAGA
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Laško – Radeče ( v nadaljevanju RKS – Območno
združenje Laško – Radeče) je samostojna, neodvisna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in
prostovoljska organizacija, ki na območju občin Laško in Radeče deluje v skladu z Zakonom o
Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, Zakonom o humanitarnih organizacijah, Zakonom
o prostovoljstvu, Ženevskih konvencijah iz leta 1949 in dopolnilnimi protokoli k Ženevskim
konvencijam, s Statutom in z Resolucijami Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, s
pravnim redom Republike Slovenije, s strategijami delovanja na nacionalnem nivoju v Republiki
Sloveniji, v skladu s Statutom Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj (v nadaljevanju: RKS)
in Statutom RKS – Območnega združenja Laško – Radeče.
Aktualni statut RKS – Območnega združenja Laško – Radeče je bil sprejet na Skupščini
Območnega združenja Rdečega križa Laško, 17. junija 2015 in je v uporabi.
RKS – Območno združenje Laško – Radeče ima status društva, deluje v javnem interesu in je
zaradi organizacijske strukture in skupno določenih nalog član Rdečega križa Slovenije - Zveze
združenj.
RKS – Območno združenje Laško – Radeče deluje po temeljnih, mednarodnih načelih Rdečega
križa in Rdečega polmeseca, ki so humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.
RKS - Območno združenje Laško – Radeče je pravna oseba zasebnega prava.
Leto ustanovitve : 1955
Naslov: Aškerčev trg 4. b, 3270 LAŠKO
Pravnoorganizacijska oblika: 453
Matična številka: 1165909000
Davčna številka: 15658988
Glavna dejavnost po standardni klasifikaciji: 88.991
Transakcijski račun do 31.12.2020: 0510 0801 5481 580 pri A Banki
zaradi ukinitve A Banke je od 1.1.2021 nov TRR pri Novi KBM: 0400 1004 6531 083
Poslovno leto: koledarsko 2020
Število redno zaposlenih: 2 osebi in ena oseba za polovični, določen delovni čas
Število članov: 4267
JAVNA POOBLASTILA
RKS – OZ Laško – Radeče kot javno pooblastilo opravlja po Zakonu o Rdečem križu Slovenije
naslednje naloge:
− organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo Ženevske konvencije;
− izvaja naloge v zvezi evidentiranjem, poizvedovanjem in obveščanjem za žrtvami oboroženih
spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah;
− izvaja dejavnosti za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije;
− organizira in izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči;
− organizira in usposablja enote za prvo pomoč;
− opravlja postopke vpisa kandidatov za darovanje organov in tkiv ;
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− izvaja ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter
oboroženih spopadih;
− izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih
ljudi ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi.
KRATEK ZGODOVINSKI ORIS
Na nivoju države
Rdeči križ Slovenije deluje v naši državi že vse od leta 1866, ko je bilo na Kranjskem, pod
takratno Avstro-Ogrsko monarhijo, ustanovljeno prvo »Žensko društvo za pomoč ranjenim in
hudo bolnim vojakom«, kar pomeni, da RK na Slovenskem deluje že 155 let. Stopili smo v 162
leto od dogodka pri Solferinu, v Severni Italiji, kjer se je na bojnem polju Henryu Dunantu
(švicarskemu poslovnežu) porodila ideja o ustanovitvi Rdečega križa. Po njegovih zapisih
»Spomin na Solferino« in nadaljnjih prizadevanjih je bilo leto 1863 v svetu pomembno za
ustanovitev prvih društev Rdečega križa za pomoč ranjenim in bolnim vojakom, leto kasneje pa
tudi za sprejem prve ženevske konvencije.
Vezano na zgodovinska dejstva v letu 2021 obeležujemo že omenjeno 155 letnico RK na
Slovenskem, 30 letnico samostojnega nacionalnega društva in 65 letnico Mladinskega
zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič.
Lokalno
Rdeči križ je bil dejaven tudi lokalno. Na območju laške in radeške občine so v obdobju med
obema vojnama zapisane dejavnosti Rdečega križa nasploh in delovanje Podmladka Rdečega
križa. Z ustanavljanjem Krajevnih odborov Rdečega križa po drugi svetovni vojni (Zidani Most
10.01.1947, Radeče 11.9.1947, Jurklošter 05.10.1947, Vrhovo 7.1.1948, Rimske Toplice
28.02.1948, Rečica 12.04.1948, Sedraž 23.04.1948, Laško 26.07.1950, Jagnjenica
17.8.1957, Svibno 15.12.1959, Šentrupert 25.12.1959, Marija Gradec 18.08.1960 in Vrh
08.08.1961 leta), po podatkih prvega vpisa Odbora RK v register UE in z ustanovitvijo
Občinske organizacije Rdečega križa Laško 1955 leta, ki je povezala vse, do tedaj
ustanovljene Krajevne odbore Rdečega križa, pa se je njegova dejavnost še bolj razmahnila.
Občinska organizacija Rdečega križa Laško je pod tem nazivom delovala do 1995 leta, torej
polnih 40 let, ko se je preimenovala v Območno organizacijo Rdečega križa Laško, leta 1998 v
Območno združenje Rdečega križa Laško, s sprejetjem novega Statuta RKS – OZ Laško –
Radeče, 17. junija 2015 pa se je preimenovala v Rdeči križ Slovenije – Območno združenje
Laško – Radeče, skrajšano: RKS – Območno združenje Laško – Radeče, oz. kratico: RKS
– OZ Laško – Radeče.
ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
Krajevne organizacije Rdečega križa
RKS - Območno združenje Laško – Radeče ima zaradi lažjega uresničevanja nalog na terenu,
po principu lokalne samouprave (krajevne skupnosti) ustanovljene Krajevne organizacije
Rdečega križa. Organizacijo vodi Krajevni odbor RK, ki ga sestavljajo: predsednik,
podpredsednik, sekretar, blagajnik in člani Odbora, vsi izvoljeni na Zborih članov Krajevnih
organizacij RK in pri nas predstavljajo jedro prostovoljstva v Rdečem križu na terenu. Število le
teh je odvisno od velikosti samega kraja in organizacije v njem. Krajevne organizacije RK so
vpisane v register pri RKS – Območnem združenju Laško – Radeče in delujejo po sprejetih
Pravilih, ki smo jih posebej zanje pripravili, so bila na njihovih organih sprejeta in so v glavnini
izvleček iz Statuta RKS–OZ Laško–Radeče.
3

V okviru RKS – Območnega združenja Laško – Radeče delujejo naslednje Krajevne
organizacije RK: Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Radeče, Rečica, Rimske
Toplice, Sedraž, Svibno, Šentrupert, Vrh, Vrhovo in Zidani Most.
V minulem letu sta kar dve Krajevni organizaciji Rdečega križa obeleževali svoj okrogli jubilej, in
sicer Laško 70 let in Marija Gradec 60 let delovanja od uradne ustanovitve. Žal zaradi epidemije
in razmer nobena od omenjenih organizacij ni uspela obeležiti svojega jubileja.
Še vedno nam ni uspelo oživiti dela Krajevne organizacije RK Zidani Most, kar je naša velika
želja že nekaj let. Kljub njenemu mirovanju se trudimo, da tudi pri njih izvajamo določene
aktivnosti in da krajani Zidanega Mosta niso zaradi tega prikrajšani pri splošno humanitarnih
programih. Tudi srečanja krajanov nad določeno starostno mejo uspemo organizirati v
partnerskem sodelovanju z Društvom upokojencev Zidani Most in tamkajšnjo krajevno
skupnostjo.
Na splošno ugotavljamo, da se moramo potruditi in s skupnimi močmi delovanje nekaterih
Krajevnih organizacij Rdečega križa še bolj okrepiti, da bodo bolj uspešne in odzivne, zlasti v
kriznih razmerah, ko je njihova pomoč še posebej pomembna in potrebna.
Člani Rdečega križa
Temeljna celica vsake Krajevne organizacije Rdečega križa so njeni člani. Članarina je enotna v
okviru Rdečega križa Slovenije. Je 5 EUR po članu in v celoti ostaja kot pomemben ali kar edini
vir prihodka vsake Krajevne organizacije RK. Članarino pobirajo prostovoljci RK na terenu, člani
pa lahko članarino poravnajo tudi na sedežu RKS – Območnega združenja Laško – Radeče, ki
prav tako gre na njihovo blagajno. V letu 2020 se članarina v nekaterih KO RK ni pobrala v
celoti ali se sploh ni uspela pobrati zaradi epidemije in ukrepov. Sami prostovoljci so bili v veliki
negotovosti, strahu in so odlašali s pobiranjem na jesen, razmere pa so se vse bolj zaostrovale.
V laški in radeški občini je skupaj 4.267 članov. V organizacijo RK se je lani na novo včlanilo 38
občanov.
Vse Krajevne organizacije RK imajo svoj društveni prapor, zato preko celega leta skrbijo, da se
od pokojnih članov na njihovi zadnji poti poslovijo s praporom. Tudi omenjena dejavnost je bila
zaradi epidemije določen čas onemogočena, oz. okrnjena, zato so svojcem pozornost do
pokojnega člana izrazili v drugačni obliki (izrazi sožalja, sveče…).
ČLANSTVO PO KO RK V LETU 2020
Zap. št.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK
JAGNJENICA
JURKLOŠTER
LAŠKO
MARIJA GRADEC
RADEČE
REČICA
RIMSKE TOPLICE
SEDRAŽ
SVIBNO
ŠENTRUPERT
VRH NAD LAŠKIM
VRHOVO
ZIDANI MOST
SKUPAJ :

leto 2020
167
162
805
549
310
336
466
279
190
253
326
182
242
4267

Za tiste Krajevne organizacije Rdečega križa, kjer je to utečena praksa, smo po njihovem
naročilu dobavili in opremili enolistne, male in setvene koledarje, ki so namenjeni zlasti zbiranju
prostovoljnih prispevkov in obveščanju krvodajalcev o planu akcij za novo koledarsko leto.
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RKS – Območno združenje Laško – Radeče
Organi RKS – OZ Laško – Radeče so:
- Zbor članov
- Območni odbor
- Nadzorni odbor
- Častno razsodišče
- Strokovni center za prvo pomoč, krvodajalstvo in preventivno zdravstveno dejavnost
- Komisija za socialna vprašanja in elementarne nesreče in
- Komisija za delo z mladimi v RK.
Zbor članov kot najvišji organ sestavljata po dva zastopnika iz vsake Krajevne organizacije RK.
Območni odbor zbora članov je izvršilni organ.
RKS – Območno združenje Laško – Radeče za dobro in uspešno delovanje in sodelovanje
pripravlja delovne posvete, sestanke, skupna sporočila, seje organov in delovnih teles
najvišjega organa s prisotnostjo tistih predstavnikov Krajevnih organizacij Rdečega križa, ki so
bili vanje legitimno izvoljeni.
Na volilnem Zboru članov RKS – OZ Laško – Radeče, ki je bil 19. junija 2019, so bili izvoljeni
člani organov in vodstvo za naslednje štiriletno obdobje 2019–2023.
Za zagotavljanje javnosti dela RKS – OZ Laško – Radeče so odgovorni:
- predsednica RKS – OZ Laško – Radeče, Lidija DOVJAK (Rimske Toplice),
- podpredsednica RKS – OZ Laško – Radeče, prim. Nuša KONEC JURIČIČ dr. med. /Laško/
- podpredsednica RKS – OZ Laško – Radeče, Jožica BRILEJ ( Radeče) in
- sekretar RKS – OZ Laško– Radeče, Vlado MAROT.
Volilne zbore članov KO RK bi morale v letu 2020 izvesti tudi nekatere Krajevne organizacije
RK, vendar zaradi razmer in prepovedi zbiranja ljudi tega ni bilo mogoče izvesti.
Sedež RKS – Območnega združenja Laško – Radeče je na Aškerčevem trgu 4. b, v Laškem,
kjer ima RKS – OZ Laško – Radeče svoj poslovno stanovanjski objekt, ki ga je zgradil 1957 leta.
Stanovanjski del je v brezplačnem upravljanju stanovanjskega sklada Občine Laško, ki oddaja
službeno stanovanje v najem, najemnik pa zanj plačuje najemnino stanovanjskemu skladu. KO
RK Marija Gradec ima v najemu društveni prostor v Marija Gradcu 27 (pogodba s KS Marija
Gradec), KO RK Radeče v društvenih prostorih na Gledališki 2 (pogodba s KTRC in Občino
Radeče na podlagi letnega, javnega razpisa), Krajevna organizacija RK Rečica v Sindikalnem
domu Huda Jama 1(pogodba s KS Rečica), preostale Krajevne organizacije RK pa gostujejo v
prostorih KS, večnamenskem objektu KS, souporabljajo prostore KUD ali Gasilskega društva in
doslej nikjer zanje niso bile obremenjene s plačevanjem najemnine in stroškov. Konec leta se je
prvič pojavil problem plačila visokih stroškov elektrike KS Sedraž, ki jih je porazdelila med
uporabnike, čeprav so nastali zaradi negospodarnega ravnanja.
FINANČNO POSLOVANJE
Za finančno poslovanje RKS – OZ Laško – Radeče – skrbi in nam računovodske storitve
opravlja finančna služba Občine Laško od leta 1995.
Finančno poslovanje Krajevnih organizacij RK poteka preko glavne blagajne in
transakcijskega računa RKS – Območnega združenja Laško – Radeče, njihov finančni
rezultat pa se evidentira za vsak dogodek posebej, na stroškovnih mestih, ločeno za
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vsako krajevno organizacijo RK. To so sredstva članarin, prostovoljnih prispevkov članov in
občanov, donacije podjetij, občin in sredstva RKS – OZ Laško – Radeče, ki jih v obliki
sofinanciranja po internem obračunu namenjamo za izvajanje njihovih in skupnih programov v
Krajevnih organizacijah RK. Zbrana sredstva Krajevnih organizacij Rdečega križa ostajajo v
celoti krajevnim organizacijam RK za izvajanje njihovih programov.
Krajevne organizacije RK poročajo o delu in finančnem poslovanju njihovim članom na zborih
članov, njihovemu Krajevnemu odboru in organom RKS – OZ Laško – Radeče.
Viri prihodkov RKS – OZ Laško – Radeče
1). Finančni viri:
- dotacije Občine Laško in Občine Radeče (letni pogodbi o sofinanciranju)
- sredstva, pridobljena z javnimi razpisi (FIHO) in drugimi razpisi
- prispevki in donacije fizičnih ter pravnih oseb (v večini primerov za namensko pomoč občanom
ob različnih projektih in ob elementarnih nesrečah)
- članarina, prispevki ob članarini, ob koledarjih, ki so vir Krajevnih organizacij RK
- sredstva lastne dejavnosti (izvajanje tečajev, predavanj, krvodajalskih akcij, opravljanje nalog
oglasne agencije, druga povračila stroškov za izvajanje javnih pooblastil in programov RKS).
V lanskem letu beležimo upad prihodkov za redno dejavnost zaradi epidemije (nepobrana
članarina, prostovoljni prispevki ob članarini, koledarjih, od neizvedenih tečajev PP in donacij za
projekte) v višini cca. 32.000 EUR. Skupaj so se prihodki sicer povečali, vendar na račun strogo
namenskih sredstev za pomoči občanom ob elementarnih nesrečah, medtem ko so bili ostali
prihodki na posameznih področjih bistveno nižji.
Finančni viri na letni ravni za leto 2020 predstavljajo po zaključnem računu prihodke v višini
143.577,78 EUR in namenska ter druga sredstva za programe v višini 44.136,53 EUR, ki so bila
odložena zaradi prilivov tik pred koncem leta, oz. zaradi nezmožnosti izvajanja nalog v času
epidemije koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev, oz. so v fazi izvajanja in bodo aktualna v
letu 2021. Ostaja še obveznost sredstev FIHO za leto 2020, ki ni evidentirana v bilanci, in sicer
za delovanje v višini 66,27 EUR in za programe 146,39 EUR ter dobropis s strani gostinske
dejavnosti Rok Martinčič s.p. v višini 240,77 EUR, zaradi plačila fakture, ki je bila pomotoma
dvakrat posredovana na naš naslov ob koriščenju uslug ene od Krajevnih organizacij RK in bila
nehote spregledana.
2). Materialni viri:
- prehranski paketi in pralni prašek iz skupne akcije RKS »Lepo je deliti«
- prehranski paketi in pralni prašek iz sredstev krovnega, javnega razpisa fundacije FIHO
- hrana iz prijave na razpis Evropskega sklada za pomoč najbolj ogroženim (krovno RKS –
Zveza združenj in pogodba med RKS in RKS – OZ Laško – Radeče)
- hrana in higienske potrebščine, namenjene občanom iz lastnih akcij zbiranja, akcij drugih
partnerjev, ki donirajo RKS ali našemu združenju ter iz neposrednega darovanja občanov;
- oblačila, obutev, posteljnina, pohištvo, bela tehnika, akustika in druga oprema, ki jo podarijo
občani in nekatera podjetja;
- letovanje otrok iz sredstev krovnega, javnega razpisa fundacije FIHO;
- letovanje otrok iz skupne akcije RKS »Peljimo jih na morje«;
- letovanje otrok iz donacije »Engrotuš«;
- letovanje starejših iz sredstev krovnega javnega razpisa fundacije FIHO;
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- letovanje starejših iz skupne akcije RKS »Peljimo jih na morje«;
- letovanje otrok s pomočjo drugih donatorjev (npr. Radio 1);
- v lanskem letu pa smo bili deležni tudi materialnih donacij v povezavi z epidemijo, tako v
dodatnih sredstvih za nabavo hrane, kakor v zaščitni opremi Štaba CZ Občine Laško, RKS in
drugih donatorjev.
Materialni viri so namenjeni neposredni pomoči tistim občanov, ki na podlagi podane pisne
prošnje in pozitivnega mnenja krajevno pristojne organizacije Rdečega križa ter Centra za
socialno delo pridobijo status upravičenca. Sleherni upravičenec ob vsaki delitvi za prejeto
pomoč podpiše oddajnico prejetega materiala. Po nekaj letih upadanja števila upravičencev do
pomoči, ker so se zaposlili, uredili status … se v drugi polovici leta 2020 in prve mesece
tekočega leta znova kaže trend povečevanja števila prosilcev za pomoč. Eni opravičeno spet
drugi, ker se jim zdi, da bi jim kaj pripadalo, tudi zaradi korone, ker so slišali, da je hudo.
Mnenja smo, da se bodo posledice epidemije vse bolj čutile in stopnjevale tudi na področju
naraščanja števila uporabnikov – prosilcev za pomoč.
Hrano smo razdeljevali po začrtanem planu, medtem ko so letovanja na Debeli rtič bila izpeljala
v zmanjšanem obsegu, in sicer le v dveh terminih, od 22. do 29.2. in od 4. do 11.7. 2020.
Skupaj je letovalo 14 otrok, oz. učencev OŠ. Pripravljali smo tudi letovanje starejših, že zbirali
prijave, vendar ni bilo izvedeno zaradi razglasitve epidemije ob 2. valu.
Vsi, zgoraj navedeni materialni viri, ki jih preko celega leta namenjamo našim občanom,
predstavljajo precejšnjo finančno vrednost in jih ocenjujemo na cca. 90.000,00 EUR.
K materialnim virom prištevamo tudi zbrano količino krvi naših zvestih krvodajalcev. Na slednje
smo še posebej ponosni, saj smo s pomočjo naših zvestih in marljivih krvodajalcev laške in
radeške občine lani, kljub slabim razmeram zaradi epidemije, drugačnega pristopa k izvajanju
akcij, strahu, bolezni.. uspeli zbrati okrog 480 litrov krvi, in sicer od 954 krvodajalcev – občanov,
ki so lani darovali kri. Kri ne neprecenljive vrednosti in namenjena za potrebe celjske in ostalih
bolnišnic, za zdravljenje ljudi na sekundarni ravni. Ovrednotena je na cca. 105.000 EUR.
3). Človeški viri:
a) Prostovoljstvo
Prostovoljstvo je v Rdečem križu bogato razvito, še vedno pa je veliko možnosti in priložnosti za
opravljanje prostovoljskega dela. Iz tega razloga smo v organih Območnega združenja naredili
celovit popis vseh možnih aktivnosti, v katere se lahko vključujejo prostovoljci in izberejo
področje, ki jim je še posebej zanimivo in v katerem vidijo priložnost, da najdejo in razvijajo svoj
potencial.
Za izvajanje programskih, vsebinskih in organizacijskih nalog poleg dveh redno zaposlenih in ob
polovični zaposlitvi za določen čas (nadomestilo za javna dela) pomagajo številni prostovoljci.
Lani jih je bilo 210, ki so na podlagi zbranih podatkov iz Krajevnih organizacij RK in na našem
sedežu v preteklem letu zaradi epidemije in neizvajanja nalog na drugih področjih lahko opravili
bistveno manj prostovoljnih ur, in sicer za cca. 60 odstotkov. Opravljenih je bilo 5.276 ur
prostovoljnega dela, ki je ovrednoteno na okrog 40.000 EUR. Ker smo od leta 2015 vpisani v
vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES-u, potekajo na podlagi Pravilnika o izvajanju
Zakona o prostovoljstvu aktivnosti bolj doslednega evidentiranja prostovoljskih ur z
vzpostavljanjem evidenčnega lista prostovoljca, sklepanjem dogovorov o prostovoljskem delu,
vodenjem dnevnika. Na omenjeni način postopoma vključujemo, oz. evidentiramo vse aktualne
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prostovoljce, ki delujejo po Krajevnih organizacijah Rdečega križa. Na tem področju ostajajo
odprte še nekatere neurejene formalnosti, kot sta zavarovanje in plačevanje prispevkov zanje.
Za slednje, glede plačevanje prispevkov za izvajanje prostovoljskega dela menimo, da to ni na
mestu in bi bilo v državi potrebno omenjeno odpraviti, oz. urediti na drugačen način.
Dozdeva se nam, da smo na tem področju v RS prišli do pretiranega administriranja in
urejanja formalnosti za delo prostovoljcev, zato ni slučaj, da vsakič tehtno razmislimo,
kdaj in v katerih primerih je smiselno napraviti korake in žrtvovati čas za vključitev novih
prostovoljcev v izvajanje nalog ter ob tem zadostiti vsem predpisom.
b) Zaposlitev za določen čas s polovičnim delovnim časom
Zaradi slabih izkušenj pri vključevanju nezaposlenih v javna dela smo skupaj z Občino Laško in
Občino Radeče dogovorili vključitev osebe v delovno razmerje za polovični delovni čas, pri
čemer smo za zadnja dva meseca preteklega leta morali skoraj v celoti sami zagotoviti
sredstva. Zanj smo namenili vsa sredstva, ki jih za delovanje prejmemo na podlagi javnega
razpisa od FIHO. Z Občino Laško smo se že predlani, z Občino Radeče pa lani uspešno
dogovorili, da se sredstva, namenjena sofinanciranju programa javnega dela namenijo za
sofinanciranje plače osebi, ki se je zaposlila na Rdečem križu s polovičnim delovnim časom in
smo ji delo podaljšali še v leto 2020.
c) Izvajanje dela v splošno korist
V letu 2020 smo dogovarjali izvajanje dela v splošno korist z Občino Laško, Oddelkom za
družbene dejavnosti, da bi lahko državljani na podlagi Zakona o probaciji namesto globe pri nas
opravljali koristno delo pri nas, vendar se nobena od dveh predlaganih oseb ni odločila za
opravljanje dela pri nas.

Skupna vrednost vseh finančnih, materialnih in človeških virov
znaša cca. 422.714,31 EUR.
FINANČNE VIRE – ODHODKE NAMENJAMO:
a) za pokrivanje stroškov delovanja, in sicer:
za stroške vzdrževanja objekta, zavarovalnih premij za objekt in vozilo, stroške vzdrževanja in
porabo goriva za vozilo Fiat Doblo Lounge, ki je zlasti namenjeno za distribucijo pomoči po
KO RK in zbiranje le te na terenu, terenskim ogledom nesreč, nabavi materiala, vzdrževanju
AED,razvozu druge pomoči občanom itd.
V prvi sklop uvrščamo tudi stroške ogrevanja poslovnih prostorov, stroške elektrike, ki so še
dodatno povečani zaradi rednega izsuševanja skladišč, zlasti kjer so oblačila, stroške
stacionarnega in mobilnega telefona ter internetne povezave, komunalnih storitev /smeti in
vodarine/, plačilnega prometa banke, potrošnega materiala, pisarniškega materiala, poštnine,
potnih stroškov, servisnih storitev preostale strojne opreme, amortizacije in žal zadnji dve leti
tudi za stroške nadomestila uporabe stavbnega zemljišča. Nekaj malega stroškov gre tudi za
stroške delovanja organov združenja. Prav tako pa je potrebno omeniti, da iz leta v leto
naraščajo tudi stroški bančnih storitev in da za solidarnostne pomoči, ki jih namenjamo
občanom, plačujemo velike stroške provizije.
b) za stroške dela dveh redno zaposlenih oseb in ene osebe s polovičnim delovnim časom z
vsemi dajatvami, povračili materialnih stroškov izvajanja prostovoljskega dela, zlasti pri
permanentnem delu sortiranja in razdeljevanja oblačil, obutve, pri razdeljevanju materialne
pomoči in t.i. praporščini, za avtorske honorarje predavateljem prve pomoči in podajanje
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drugih, zdravstveno vzgojnih vsebin.
V lanskem letu je bil zaposlenim izplačan tudi t.i. korona dodatek, ki smo ga v glavnimi pokrili
z refundacijo stroškov dela s strani FURS po t.i. PKP zakonih.
Vse prej omenjeno predstavlja stroške, ki jih organizacija potrebuje za nemoteno izvajanje
dejavnosti in programov v okviru javnih pooblastil ter lastnih programov, za delovanje
krajevnih organizacij RK, pokrivanje stroškov, ki jih zanje nudimo pri organizacijsko
vsebinskih nalogah in izvajanju dodatne logistike, ki jo poskušamo opravljati v okviru
kadrovskih možnosti.
c) za izvajanje programskih, oz. vsebinskih nalog, in sicer za:
- pokrivanje stroškov izvajanja zborov članov in sej Krajevnih odborov RK,
- delovanje krožkov RK,
- pokrivanje stroškov krvodajalskih akcij,
- srečanja krvodajalcev s podelitvami priznanj in plaket, ob 50 x darovanju krvi tudi
njim namenjenih spominskih ur,
- izvajanje tečajev in izpitov prve pomoči različnih nivojev, za tekmovanja ekip prve pomoči
osnovnih šol, tekmovanja ekip prve pomoči CZ in RK,
- zdravstveno vzgojno dejavnost,
- delovanje Postaj RK in njenih različnih aktivnosti od druženj do delavnic, izvajanja
preventivnih meritev nekaterih vrednosti v telesu kot so krvni tlak, sladkor, holesterol,
- srečanja in druženja starejših krajanov po Krajevnih organizacijah RK,
- obiske jubilantov in njim namenjene pozornosti,
- za šolske potrebščine,
- pakete pozornosti ob obiskih 80 in 90 letnikov,
- obiske varovancev, naših krajanov v domovih za starejše,
- prispevek k projektu ZD Laško »za čiste zobe ob zdravi prehrani«,
- projekt: »»Laško združuje dobre želje«.
Sredstva so namenjena za realizacijo »Drobtinice«, redne solidarnostne pomoči pri plačilu
stroškov občanom, ki so se znašli v hudi stiski, zlasti za elektriko, najemnino, vodarino,
ogrevanje, komunalne storitve in namenske solidarnostne akcije, namenjene pomoči
občanom ob večjih nesrečah, kamor umeščamo tudi lastno nabavo prehranskih artiklov,
neposredne materialne stroške ob nudenju pomoči, izvajanju pomoči …

V letu 2020 je bilo za 143.382,31 EUR vseh finančnih odhodkov, medtem ko so
prejeti materialni viri in storitve neposredno že tudi odhodek.
Dejavnost RKS – OZ Laško – Radeče na podlagi sprejetih programskih izhodišč
razvrstimo v nekaj pomembnih, vsebinskih sklopov, in sicer na:
- organizacijsko dejavnost
- kadrovske zadeve
- zdravstveno vzgojno dejavnost
- socialno dejavnost
- delo z mladimi
- informativno dejavnost in
- tehnično področje.
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II. POSEBNI DEL
UVOD

Minulo leto je bilo za vse specifično, nekaj posebnega. Naši programi so večji del namenjeni
ljudem in se izvajajo z ljudmi, zato je bilo še toliko težje. Skoraj polovico leta nismo smeli izvajati
nobenih tečajev, sklicevati sestankov, se dogovarjati za aktivnosti, že pripravljene projekte smo
morali zaradi pandemije preklicati, odpovedovati, preostali del pa izvesti v omejenih okvirih.
Zaradi izvajanja ukrepov smo delovali v izjemno težkih pogojih, ob hotenjih in nemoči.
Mnogokrat smo se soočali z različnimi mnenji. Na eni strani z navodili in priporočili in na drugi
strani nerazumevanjem občanov do njih (zakaj ni tečaja, zakaj ni dovoljeno to in ono). Nekatere
naše naloge iz programa dela so dobivale drugačno dimenzijo, drugačen pristop, drugačne
protokole izvajanja itd. V nadaljevanju omenjamo nekaj nalog, ki so lani bile še posebej v
ospredju:
IZVAJANJE NALOG V ČASU EPIDEMIJE
Iz naših rednih nalog in izvajanja le teh smo kar naenkrat prešli v t.i. krizno delovanje, ko so se
aktivnosti z razglasitvijo epidemije in aktivacije Načrta zaščite in reševanja s strani Štaba CZ
preusmerile bolj ali manj na sprotno zagotavljanje oskrbe in pomoči, predvsem ljudem, ki so se
zaradi posledic epidemije znašli v težki situaciji, ki so postali še bolj ranljivi, osamljeni. Posebno
pozornost smo in namenjamo občanom, ki nimajo svoje lastne socialne mreže. Vnema vseh je
bila v začetni fazi velika, potrebe večje zaradi popolne ustavitve dejavnosti, prometa, strahu,
negotovosti, pomanjkanja zaščitne opreme in je kasneje zaradi trajanja in trajanja pričela
nekoliko popuščati. Podrobneje o tem pišemo v posebnem, obširnem poročilu, ki smo ga
pripravili po zaključku 1. dela epidemije, za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, medtem
ko drugi del epidemije, od 19. oktobra 2020 naprej še kar traja in zato še vedno pišemo dnevna
poročila za Občinski štab CZ Občine Laško in dnevno vnašamo podatke v spletno aplikacijo
Covid -19 za RKS. V 1. fazi smo skupaj z Občino Laško med drugim opravili pomembno delo pri
razdeljevanju zaščitnih mask.
Zaradi epidemije koronavirusa in z njo povezanimi ukrepi za zajezitev nalezljive bolezni pri
ljudeh marsikatere naloge iz programskih smernic minulega leta nismo uspeli izpeljati. Trudili
smo se, da smo izvajali vse tisto, kar je bilo v naši moči. Ob prebiranju dokumentov, ki se
nanašajo na opravljeno delo v preteklem letu, smo mnenja, da se je RKS – Območno združenje
Laško – Radeče kljub vsem nepredvidenim situacijam trudilo uresničiti zastavljene cilje. Vse
obveznosti, poročila in aktivnosti, ki so vezane na rok, smo v celoti izpolnili in bili ves čas
epidemije I. in II. vala na razpolago tako Štabu CZ ter predvsem občanom, ki so potrebovali
našo pomoč in so se direktno ali preko Štaba za CZ obračali k nam po pomoč.
Veliko je bilo postorjenega na t.i. laični psihosocialni pomoči, saj so bili opravljeni številni
brezstični obiski, obiski občanov na sedežu, kakor razgovori po telefonu, tako s strani
zaposlenih, kakor s strani prostovoljcev RK na terenu. Ena prostovoljka Rdečega križa pa se je
odločila, da bo nekaj svojega časa podelila in pomagala v hudih časih osebju DSO Loka pri
Zidanem Mostu.
V lanskem letu smo kar nekaj časa namenili izraženi zahtevi in potrebi - pripravi dokumenta
Načrt dejavnosti RKS–Območnega združenja Laško–Radeče ob naravnih in drugih nesrečah ter
nalezljivih boleznih pri ljudeh, ki je sestavni del Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije,
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Laško in Občini Radeče.
Ob izvajanju nalog v takšnih razmerah ugotavljamo nekatere pomanjkljivosti, zlasti v
komunikaciji s terenom – našo mrežo. Pogrešamo tudi nabor prostovoljcev RK, ki bi bili
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usposobljeni v znanju in veščinah predvsem nege bolnika, kar smo nekoč že imeli in tudi
izvajali izdelan program. V primerih pomoči v domovih za starejše (DSO) bi njihovo
znanje mnogo bolj dobrodošlo od znanja in veščin bolničarjev, oz. pripadnikov ekip PP,
ki se teh znanj ne učijo.
Posebej moramo ob tem izpostaviti izjemno dobro, zgledno in pomembno sodelovanje s
Štabom za civilno zaščito Občine Laško pri reševanju nastalih stisk občanov, pri usklajevanju
aktivnosti, pri preskrbi z zaščitno opremo in pri moralni opori.
PRVA POMOČ IN PREVENTIVNA ZDRAVSTVENO VZGOJNA DEJAVNOST
Lani se je število slušateljev na tečajih in izpitih iz prve pomoči za voznike motornih vozil
zaradi razmer znova nekoliko zmanjšalo. Organizirali smo sicer enako število tečajev, kakor leto
poprej, le da smo morali na njih omejevati število zaradi navodil NIJZ in naših prostorskih
možnosti. Zato smo imeli na tečajih le 72 slušateljev. Na izpit se je v večini primerov zaradi
neuspeha v prvem poskusu udeležilo še dodatno 15 slušateljev. Izvedli smo samo en tečaj prve
pomoči za zaposlene na delovnem mestu v enem podjetju.
Usposabljanje iz Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja smo še v času
pred epidemijo organizirali in izvedli v Radečah dvakrat, ki se ga je udeležilo 42 oseb in eno
usposabljanje v Vrhu nad Laškim, ki se ga je udeležilo 20 oseb. Vse ostale načrtovane
aktivnosti v zvezi z usposabljanji in predstavitvami AED so nam bile v nadaljevanju
onemogočene.
Prav tako smo želeli, da bomo v sodelovanju z NIJZ, Območno enoto Celje nadaljevali z
aktivnostmi pri promociji zdravja in zdravega načina življenja ter k odzivanju na preventivne
programe Dora, Zora in Svit, vendar nam je bilo zaradi prepovedi zbiranja to onemogočeno.
Intenzivno smo pričeli z aktivnostmi ustanavljanja dveh lastnih ekip prve pomoči za potrebe
laške in radeške občine, dogovarjanja o tem z Občinama in RKS, o čemer smo pisali tudi v
Laškem biltenu in Radeških novicah ter z zapisi poskušali privabiti prostovoljce k tovrstnemu
udejstvovanju. Odziv ni bil zadovoljiv. Ko bomo za to privabili zadostno število prostovoljcev,
bomo pričeli z usposabljanjem. Konec leta je bil sprejet nov Program temeljnega usposabljanja
članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja in potrjen s strani Ministrstva za
obrambo RS ter se naj bi pričel uporabljati s 1.7. 2021.
Sodelovali smo na razširjenem sestanku, ki ga je sklical župan Občine Radeče v zvezi z
vzpostavljanjem mreže prvih posredovalcev za potrebe ZD Radeče in pri tem z našimi
predsedniki na terenu organizatorjem posredovali kar nekaj imen oseb, ki bi se udeležile
usposabljanja za omenjeno poslanstvo.
KRVODAJALSTVO
Krvodajalske akcije so bile od nekdaj po eni strani izjemno koristen, po drugi strani pa vedno
tudi neke vrste družabni dogodek, saj so se na njih srečevali številni ljudje, se pogovarjali,
skupaj malicali. Vsega tega zaradi epidemije kar naenkrat ni bilo več, oziroma je potekalo v zelo
okrnjeni obliki. Postalo je vse drugače. Dosedanji pristop in način dela sta se samo na tem
področju skoraj obrnila na glavo. Prilagajati smo se morali mi, prilagajati so se morali
krvodajalci, od obveščanja, sistema naročanja, priprave prostorov, postopkov. Vse omenjeno je
bilo prvih nekaj akcij še posebej moteče, podkrepljeno s številnimi vprašanji in klici krvodajalcev,
zakaj, zakaj. Od prijavljanja, vstopne točke, vprašalnika, merjenja temperature, malice v obliki
»launch paketa« namesto toplega obroka in še bi lahko naštevali.
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Pa ne samo to, v ljudeh, tudi krvodajalcih, je bil prisoten strah, negotovost, morda tudi slabše
psihofizično počutje, kar je imelo za posledico, da je število prisotnih na akcijah bilo nekoliko
okrnjeno, vendar še vedno zadovoljivo.
V lanskem letu smo organizirali 10 krvodajalskih akcij, na katerih je skupaj sodelovalo 954
krvodajalcev, kar pomeni, da jih je bilo 122 manj v primerjavi s preteklim letom. Na letni ravni,
posledično zaradi epidemije beležimo 8,8 % izpad krvodajalcev v primerjavi z letom poprej. Po
prvih ocenah smo pričakovali, da bo odstotek še bistveno večji, zato moramo biti z doseženim v
razmerah, kakršne so, zadovoljni. Ob zahtevnem in občutljivem pristopu pa se nam na terenu
dogaja še kaj nepredvidenega, neprijetnega, kar upamo, da smo v dogovoru z izvajalci uspešno
rešili tudi za prihodnje termine akcij.
PREGLED ŠTEVILA KRVODAJALCEV PO KRAJEVNIH ORGANIZACIJAH RK V LETU 2020
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK
JAGNJENICA
JURKLOŠTER
LAŠKO
MARIJA GRADEC
RADEČE
REČICA
RIMSKE TOPLICE
SEDRAŽ
SVIBNO
ŠENTRUPERT
VRH
VRHOVO
ZIDANI MOST
Krvodajalci drugih občin
SKUPAJ

2020
18
22
168
149
142
84
106
51
11
66
57
24
32
24
954

Razumeti je, da je upad števila krvodajalcev posledica aktualnih zdravstvenih razmer, zato
pričakujemo, da se bo stanje vrnilo nazaj v svoje tirnice in da bomo s pomočjo marljivih
krvodajalcev in njihovim darovanjem krvi še naprej lepo skrbeli za zdravljenje vseh, ki kri
potrebujejo.
Veseli smo, ker se nam vsako leto pridruži in vpiše v našo evidenco kar nekaj novih
krvodajalcev. Lani denimo se je pri nas med krvodajalce vpisalo 74 novih, večina mladih
krvodajalcev, kar je še posebej razveseljivo.
Velika želja je bila, da opravimo podelitev priznanj krvodajalcem iz KS Rečica, za katere smo
priznanja pripravili že konec leta 2019, vendar je bilo srečanje preklicano in ga potem tudi lani
nismo uspeli izvesti zaradi omejitvenih ukrepov. V lanskem letu smo pripravili vse potrebno za
podelitev priznanj krvodajalcem (seznami, priznanja, lokacija) za področje radeške občine, ki pa
je konec septembra zaradi vse večjega naraščanja števila okuženih prav tako bilo odpovedano.
V Rečici je bilo prejemnikov priznanj 24, v Občini Radeče pa 129. Priznanja smo krvodajalcem
iz Občine Radeče z opravičilom in po dogovoru s KO RK Radeče poslali po pošti, razen
prejemnikom priznanj in spominskih ur za visoko darovanje krvi, ki jih je 12 in pričakujemo, da
zanje takoj ko bo mogoče pripravimo srečanje.
VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV V OBČINI LAŠKO IN OBČINI RADEČE
V lanskem letu smo po predhodnih razgovorih z Občino Laško in Občino Radeče pripravili
predlog pogodbe o poslovnem sodelovanju pri vzdrževanju defibrilatorjev in ju v mesecu maju z
občinama Laško in Radeče tudi podpisali. Tako smo prevzeli dodatno delo in skrb za
zagotavljanje brezhibnega delovanja defibrilatorjev, do nas brez dodatnih finančnih obveznosti,
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občini pa sta se obvezali za pokrivanje vseh materialnih stroškov, povezanih z nabavo dodatne
opreme, menjavo baterij, elektrod… Omenjeno nam je na začetku uresničevanja pogodbenih
obveznosti zaradi vzpostavitve stanja vzelo precej časa, saj je bilo stanje na terenu precej
neurejeno. V laški občini smo opravili natančen pregled stanja, popis stanja podatkov ter
čiščenje omaric na 11 defibrilatorjih, oz. lokacijah, z njimi seznanili skrbnika pogodbe s strani
Občine Laško in se dogovorili za potrebne menjave elektrod, ker jim je pretekel rok veljavnosti,
baterij in nabavo dodatne opreme v omaricah ter table za označevanje. Na vseh lokacijah smo
bili lani najmanj trikrat.
Na ta način smo vse AED postavili v funkcijo brezhibnega delovanja in nanje namestili nalepko
za povratno informacijo kontaktnih oseb na terenu. Podobno smo storili tudi v občini Radeče,
kjer smo prevzeli v upravljanje 7 defibrilatorjev. Na podlagi zbranih podatkov smo vzpostavili
natančno evidenco z vsemi potrebnimi podatki za vsak aparat posebej (naslov, navigacijo GPS,
št. aparata, št. elektrod, rok veljavnosti baterij, rok veljavnosti elektrod, stanje dodatne opreme).
V evidenco smo pri vsakem AED, kjer smo lahko, vpisali kontaktne osebe na terenu za
obveščanje, ki nam jih je nekaj uspelo dogovoriti za ta namen. V evidenco smo informativno
vpisali tudi vse ostale AED, ki se nahajajo v laški in radeški občini in niso v domeni našega
upravljanja. Sočasno smo občinama tudi predlagali ureditev ustreznih obcestnih označb in
pobudo o zavarovanju aparatov. Podali smo tudi predloge za nadaljnje širjenje mreže
defibrilatorjev po predhodnem dogovoru s predsedniki KS. V ta namen je Občina Laško konec
lanskega leta nabavila še tri nove AED, ki bodo predmet nameščanja v letu 2021. V kolikor so
nas drugi imetniki AED prosili za pomoč, smo tudi njim nudili logistično podporo.
POMOČ V HRANI, OBLAČILIH, OPREMI IN PLAČILU NEKATERIH STROŠKOV
Uvod:
V minulem letu je Komisija za socialna vprašanja in elementarne nesreče pri našem združenju
opravila pregled dveh aktov s tega področja, ki sta podlaga za pomoč občanom. Gre za
Pravilnik o dodeljevanju humanitarne pomoči RKS Območnega združenja Laško – Radeče in
Kriterije upravičencev do pomoči RK. Pomoč se dodeljuje le tistim, za katere na podlagi podane
pisne prošnje prosilca (izpolnjen posebni obrazec) potrebnih prilog in z naše strani pridobljenih
mnenj krajevno pristojne organizacije Rdečega križa in Centra za socialno delo Laško pridobi,
oz. ne pridobi status upravičenca. V minulem letu je žal znova zaznati rahel porast števila
prosilcev za pomoč, kar je posledica neugodnih razmer in stisk zaradi epidemije, katere
posledice bo zagotovo čutiti še v prihodnjem obdobju.
Pomoč v prehranskih in higienskih artiklih
V lanskem letu smo opravili šest delitev hrane. Dvakrat smo delili prehranske pakete in 3 kg
zavitke pralnega praška. Razdelili smo 329 prehranskih paketov v februarju-marcu 2020 in
avgustu-septembru 2020, skupaj v vrednosti 8.250 EUR. Trikrat smo delili hrano Evropskega
sklada za pomoč najbolj ogroženim. Razdelili smo 2700 kos špagetov, 2140 kg moke, 1842
litrov olja, 972 kg riža, 2208 kos konzerviranega fižola, 1880 kos. konzerviranih pelatov in 6636
litrov mleka, in sicer v obdobjih: marec–april, julij–avgust in november–december 2020. Pomoč
so prejele 603 družine, oz. 1220 družinskih članov, vse v skupni vrednosti 23.014,02 EUR. Pri
posameznih delitvah smo razdelili še nekatere druge artikle, ki nam jih je iz donacij dostavil
RKS, in sicer 26 kos pralin Ferrero, 90 paštet, 90 juh v vrečki, 80 kos. prepečenca, 30 kos.
suhega kvasa, 100 kos. gela za prhanje, 160 kos. bombonov M&M, 150 kos. čokoladic Tvix,
140 kos. mačje hrane, 6 kos. hrane za pse, 102 kosa gela za tuširanje, 21 kosov. balzama po
tuširanje, 24 kos. balzama za lase, 19 kos. šamponov, 26 kos. deodorantov, 19 kos tekočega
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praška Persil, 21 kos. mehčalca Silan, 17 kos. gela za posodo, 35 kos. kreme za roke, 216 kos.
ledenega čaja, 12 kos otroških poletnih čevljev, 24 kos. cedevite, 25 kos. čokolešnika, 5
kompletov šolskih potrebščin in 68 škatlic tablet Fidi calcium. Ob razdeljevanjih smo razdelili
tudi pomoč, ki nam jo je donirala OŠ Primoža Trubarja Laško, in sicer 5 x po 10 kg krompirja, 90
kos. jajc, 8 kosov masla, zaboj jabolk in 16 kos. jogurta, od donacije OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice pa še ½ kartona mlincev v rinfuzi, 4 x po 10 kg krompirja, 1 zaboj jabolk, 4 kom.
masla, 5 kg čebule in 120 kos. jajc. Vse omenjeno je ocenjeno na vrednost 3.713,61 EUR.
Z donacijo sredstev SD – socialni demokrati Laško smo oblikovali 30 izjemno lepih, bogatih t.i.
Corona paketov, namenjenih družinam, ki so se znašle v stiski zaradi epidemije in so nas še
posebej prosile za pomoč. Vrednost paketa je bila 45,95 EUR. K donaciji v vrednosti 624,68
EUR, iz katere smo nabavili prehranske in higienske artikle smo pridali še donirano pomoč v
različnih prehranskih in higienskih artiklih Mercatorja in 30 kozarcev medu, ki nam ga je podarilo
Čebelarsko društvo Laško konec leta 2019. Čebelarsko društvo Laško je konec leta 2020 znova
doniralo 23 kozarcev medu.
Rdečemu križu Slovenije smo posredovali pobudo s predlogi v zvezi s posodabljanjem
računalniškega programa e-sociala, da bi le ta bil še bolj uporaben za naše razmere.
Pomoč v oblačilih, obutvi, posteljnini in drugih artiklih
V skladišče z oblačili nam je v letu 2020 pomoč v tej obliki pripeljal 101 darovalec iz laške in
radeške občine. Skupaj smo prejeli 1463 kg oblačil in ostalih artiklov, oddali pa smo cca. 480 kg
oblačil, veliko igrač, sestavljank in družabnih iger. V minulem letu je bilo vseh obiskov 52, kar je
manj od preteklih let, saj je velik del obdobja epidemije, skoraj pol leta bilo skladišče zaradi
ukrepov in navodil RKS zaprto in smo po predhodnem dogovoru izdajali le najnujnejše. Vso
prejeto pomoč smo sortirali, uporabno zložili v police, neuporabno pa odpeljali na deponijo
Komunale Laško. Tudi omenjeno pomeni občanom veliko pomoč, če jim vsega navedenega ni
bilo potrebno kupiti. Podrobno poročilo o tovrstni razdeljeni pomoči je sestavni del celotnega
poročila.
Omeniti moramo, da se z vidika obstoječe dejavnosti in razvijanja dodatnih vsebin soočamo s
prostorsko stisko, ki nam posledično jemlje veliko dodatnih obremenitev, dodatnega dela ter
časa. Ljudje, ki nam ponujajo kvalitetno opremo, pohištvo za pomoči potrebne, preprosto ne
morejo razumeti, da nimamo prostora, kamor bi lahko podarjeno začasno shranili in v stiskah
potem uporabili. Od ponujene opreme smo prevzeli le 2 stajici, 2 otroški posteljici z jogijem, 2
kolesa, nekaj posode, likalno mizo, potovalni kovček, glasbeni stolp in CD player, 3 otroške
vozičke, 3 jajčke za otroke, 1 radio, 3 lestence, več kosov igrač, vgradni pomivalni stroj,
steklokeramično ploščo in monitor. Veliko ponujenega – sedežne, omare, postelje … pa smo
morali žal odkloniti.
Pomoč v šolskih potrebščinah
Zadnjih petnajst let namenjamo pomoč občanom tudi v obliki delnega povračila stroškov nakupa
šolskih potrebščin za družine iz vrst naših upravičencev. V lanskem letu smo v tej obliki
pomagali 52 učencem iz 23 družin z 100 družinskimi člani v višini 2.713 EUR. Sredstva smo
zagotovili na podlagi prijave za financiranje FIHO, Tedna RK, sredstev Krajevnih organizacij RK
in od donacij dohodnine. Razdelili smo tudi 5 kompletov šolskih potrebščin iz donacije RKS
Pomoč v plačilu položnic in računov za osnovne, eksistenčne pogoje
Gre za redno solidarnostno pomoč, ko občanom, ki so se znašli v hudi stiski pomagamo pri
plačilu kakšne nujne položnice za elektriko, ogrevanje, kurjavo, komunalne storitve, nabavo
kakšnega nujnega aparata, max. do višine 150 EUR. Občasno zadeve rešujemo skupaj s CSD.
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Pri tem si v večini primerov sredstva delimo s Krajevnimi organizacijami RK v polovičnem
deležu. V minulem letu je bilo takšnih 21 občanov, prosilcev za tovrstno pomoč, katerim smo
pomagali pri plačilu stroškov – položnic s sredstvi v višini 2.376,57 EUR.
Srečanja krajanov
Krajevne organizacije Rdečega križa z našim logističnim sodelovanjem in podporo v minulem
letu srečanj v klasični obliki niso uspela organizirati, zato so pozornost do njihovih krajanov nad
določeno starostno mejo pripravile v nekoliko drugačni obliki. Z darilci in voščilnico preko pošte,
v večini primerov z našo logistično podporo, in sicer v Jurkloštru, Laškem, Marija Gradcu,
Radečah, Rečici, Rimskih Toplicah, Sedražu, Šentrupertu in Vrhu so izkazali pozornost njihovim
krajanom in jim v sporočilu poleg lepih misli napisali neke vrste opravičilo, ker srečanja niso
uspeli pripraviti. Posredovano je bilo 896 voščilnic in ponekod tudi priložnostnih darilc.
Dva naša prostovoljca RK sta se udeležila enodnevnega seminarja na temo: »Aktivno in zdravo
staranje«, ki je bilo na Igu.
ELEMENTARNE NESREČE IN ZAHTEVNEJŠE REŠEVANJE STISK OBČANOV
Minulo leto nam res ni bilo naklonjeno. Poleg epidemije, ki je krojila velik del našega vsakdana,
smo se v preteklem letu soočali tudi z naravnimi in drugimi nesrečami. Že v mesecu februarju
je družina iz Šentruperta zaradi nenadnega orkanskega vetra ostala tako rekoč brez
pomožnega gospodarskega objekta, pod katerim je pokopalo nakladalko, avtomobil in še nekaj
druge opreme. Po pomoč so se obrnili na Občino Laško in na nas, da bi jim, kakor je navada,
ob takšnih in podobnih situacijah pomagali. Prepoznali smo njihovo stisko in škodo, ki so jo
utrpeli, zato smo ji Občina Laško, Krajevna skupnost Šentrupert, Krajevna organizacija RK
Šentrupert, Rdeči križ Slovenije in mi pomagali s sredstvi pri delnem pokritju materialnih
stroškov v višini 1.100 EUR.
V lanskem letu se je zaključila tudi lepa akcija za pomoč družini iz Požnice, ki se je zaradi
bolezni znašla v težki situaciji. Pomagali smo jim pri urejanju in odstranjevanju arhitektonskih
ovir skupaj z Občino Laško, Krajevno skupnostjo Laško, Krajevno organizacijo RK Marija
Gradec, CSD Laško in nami, da bi jim bilo kljub težkim razmeram nekoliko lažje. Zanje je bila
namenjena tudi ½ ene sejnine svetnikov Občinskega sveta Laško leta 2019. Delež pomoči pri
delnem kritju stroškov računa za pripravo dovozne poti za asfaltno preplastitev, ki smo jo
namenili iz sredstev sejnine, prispevka KS Laško in Krajevne organizacije RK Marija Gradec je
bil v višini 2.262,14 EUR. Občina Laško pa jim je nato pomagala še pri preplastitvi asfalta, CSD
Laško pa s pokritjem dela stroškov pri odstranjevanju ovir v samem objektu. Z drugo polovice
ene sejnine leta 2019, v višini 1.262,14 EUR smo pomagali mladi družini iz Kuretnega, ki se je
prav tako znašla v težki gmotni situaciji pri urejanju njihovih eksistenčnih pogojev.
Sredi 1. vala epidemije, v začetku maja, nas je presenetil hud požar v Logu pri Vrhovem, kjer
je 8-članska družina ostala brez varne strehe nad glavo in možnosti bivanja. Združili smo moči
in zanje je skupaj z Občino Radeče stekla velika solidarnostna akcija, v kateri je sodelovalo 188
neposrednih donatorjev z nakazili na naš račun in na katerem se je zbralo skupaj 46.803,85
EUR finančne pomoči. Posredne finančne donacije in ostale oblike donacij so znašale še
37.134,58 EUR pomoči, neposredne donacije, vročene družini pa so po njihovi oceni znašale še
cca. 4.500 EUR. Tako je bila pomoč, namenjena družini, ovrednotena na 88.438,43 EUR.
Družina je v slabih štirih mesecih prišla že nazaj v hišo, v kateri imajo odslej otroci vsak svojo
sobo.
1. julija nas je najprej presenetil udor zemlje v Lahomnem, v neposredni bližini stanovanjske
hiše, ki je močno razpokala, da življenje v njej ni bilo več varno. Civilna zaščita in Občina Laško
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sta vložili ogromno truda in naporov, da so družino evakuirali in da so se nekaj dni kasneje
preselili v najemniško stanovanje. Od dogodka naprej so se skozi vse obdobje lanskega leta
iskale rešitve v pozitivni smeri in po dveh sestankih, na katerih smo sodelovali tudi mi, je bilo
zaznati, da prizadevanja in trud za ureditev razmer gredo v pravo smer.
Konec julija je sledilo nenadno hudo neurje z nalivi v Rečici pri Laškem, kjer je bilo
prizadetih veliko krajanov. Med njimi smo po seznamu prijave škode, ki nam ga je odstopila CZ
Občine Laško oblikovali predlog 31 gospodinjstev, ki smo jim pomagali s skromnim povračilom
stroškov sanacije, skupaj v višini 7.125 EUR iz Sklada solidarnosti RKS. Sočasno se je zgodila
tudi velika, zahtevnejša škoda na stanovanjski hiši družine iz Radobelj pri Laškem, za katero
še tečejo pogovori sanacije. Zanje je bila namenjena tudi ½ ene sejnine svetnikov Občinskega
sveta Laško 2020 po predlogu, ki so ga tokrat oblikovali na Občini Laško. Z vključno zadnjim
nakazilom 11.2.2021 je zanje pripravljena pomoč, trenutno v višini 1.346,28 EUR sredstev.
Mesec dni kasneje, 30. avgusta, je močno neurje s točo divjalo in prizadejalo s škodo
občane na območju Občine Radeče, zlasti na področju Vrhovega in dela Radeč. Nastala
škoda na hišah, drugih objektih, avtomobilih in poljščinah je bila zelo velika. V popis smo vključili
124 družin, ki so sicer prijavile tudi škodo in se z Občino Radeče usklajevali, kako bi jim
pomagali. Realizacija pomoči se je nekoliko zavlekla zaradi objektivnih okoliščin. Družinam
bomo v prvih mesecih leta 2021 pomagali v višini 15.200 EUR, del iz Sklada solidarnosti RKS,
del pa je bil zanje namenjen ob zaključku akcije pomoči družini iz Loga pri Vrhovem.
V minulem letu smo se dotaknili tudi problematike družine iz Padež in enostarševske družine iz
Brstovnice, s katero se bomo bolj poglobljeno soočali v letu 2021.
Z zanimanjem smo spremljali tudi realizacijo pomoči za družino iz Podkraja pri Radečah, ki ji
je predlani požar uničil hišo in za katero je ostalo še nekaj namensko zbranih sredstev. Zlasti
nas je zanimalo, kdaj se bodo dela nadaljevala in jih pri tem kar nekajkrat spodbujali k
nadaljevanju aktivnosti. Tudi v tem primeru smo se soočali s problematiko izvajanja del zaradi
omejitev ob epidemiji.
OBVEŠČANJE - INFORMATIVNA DEJAVNOST
Kljub omejenim časovnim možnostim in razmeram, smo poskušali čim več dogodkov sporočiti
javnosti, članstvu preko različnih oblik, saj zborov članov v lanskem letu nismo uspeli imeti. Pri
tem nam je v veliko pomoč možnost sporočanja o naših aktivnostih v glasilu Občine Laško
»Laški bilten«, s TV oddajo »Utrinki« KTRC, v Posavskem obzorniku, »Radeških novicah«, na
spletni strani Radeški utrip za področje Občine Radeče in na spletni strani RKS. Občasno pa
tudi na spletnih straneh obeh občin. O nekaterih naših aktivnostih so poročali tudi TV Laško, TV
Krpan, Slovenske novice, Nedeljski dnevnik, TV Slovenija, Radio Aktual, Radio 1, Radio Krka,
Radio Štajerski val, Radio Celje, Novi tednik in še nekateri drugi. Sicer pa vodstvo Območnega
združenja RK in krajevnih organizacij RK obveščamo tudi z internimi posredovanji informacij v
obliki t.i. pisem - okrožnic, z več vsebinami hkrati in predlogi za izvajanje skupnih nalog.
DELO Z MLADIMI V KROŽKIH RK

Na osnovnih šolah laške in radeške občine uspešno deluje 8 krožkov Rdečega križa. Pri tem
nam pomaga 8 marljivih mentoric, sicer učiteljic in učitelja na šolah. Vanje so bili v preteklem
šolskem letu vključeni 103 učenci.
To je naše veliko bogastvo, ki ga je vredno negovati. Žal jim po našem prepričanju zaradi obilice
drugih nalog posvečamo premalo pozornosti, v minulem letu pa so bile tudi težave z
delovanjem, saj je pouk v velikem delu potekal na daljavo.
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Odpadla je naša tradicionalna ekskurzija, prekinile so se aktivnosti medgeneracijskega
sodelovanja v Svibnem in tudi ekipe prve pomoči osnovnih šol, ki so se že vneto pripravljale na
tekmovanje, so žal odnehale, ker je bilo tekmovanje zaradi epidemije preklicano. Smo pa
hvaležni, ker so nam učenci iz nekaterih krožkov med drugim pripravili lepe voščilnice za
praznične dni meseca decembra.
TEHNIČNO PODROČJE:
Pridobili smo ponudbo za beljenje prostorov RK, vendar do realizacije ni prišlo. Po poskusu
vloma v poslovni prostor RK (na srečo brez fizičnega vstopa v prostor), smo dali obnoviti vse
ključavnice in naročili izdelavo novih, vhodnih vrat, ker so obstoječe bile poškodovane. Pri tem
nam bo del sredstev za povračilo škode namenila Zavarovalnica Generali.
V izdelavo smo dali male plakate za obveščanje o krvodajalskih akcijah, potrdila o plačani
članarini in dotisk na kuverte z okencem za vlaganje vabil krvodajalcem.
Po nalogu RKS smo izpolnili spletni obrazec POTROG za oceno potresne ogroženosti našega
poslovno stanovanjskega objekta, katerega rezultati niso najbolj ugodni.
Na vozilu Fiat Doblo smo opravili menjavo letno-zimskih gum in letni servis.
Poskrbeli smo za sanacijo poškodovanih, avtomatiziranih vrat, ki so nameščene pri vhodu na
dvorišče in dogovorili sofinanciranje z vsemi uporabniki. Izvedeno je bilo servisiranje in obnova
gasilnikov.
Lotili smo se prenove čajne kuhinje in opreme v njej, saj je bilo v njej stanje zadnjih 30 let
nespremenjeno. Nekaj opreme smo ohranili, ostalo pa zamenjali. Od osnovnih sredstev smo
lani nabavili prenosni računalnik Lenovo, monitor Samsung, omaro za čajno kuhinjo, v kateri bo
tudi prostor za prapor KO RK Laško, dve viseči omarici, ročni sesalnik za čiščenje AED,
brezkontaktni razkuževalnik za roke Tehnofan, adapter HDMI in gasilnik S-6. S sredstvi nam je
za te namene pomagala Občina Radeče. RKS nam je doniral dva brezstična termometra in dva
kompleta lutk (odrasel, otrok, dojenček). Skrbeli smo za urejanje okolice s košnjo velikega hriba
nad nami, sajenje rož, pometanje.
OSTALE AKTIVNOSTI IN PISARNIŠKA OPRAVILA
Statistika:

V minulem letu smo napisali, oz. izdali 185 faktur, oz. računov, v plačilo smo prejeli 270 faktur,
oz. računov, sestavili smo 188 dopisov, ki so vpisani v delovodnik, pomagali smo sestaviti ali
oblikovati preko 30 različnih vabil in obvestil za KO RK-e, napisali pa smo tudi druga,
neevidentirana obvestila, sporočila, potrdila.
Na pošto smo oddali več kakor 12.000 komadov naslovljene in nenaslovljene direktne pošte
različnih velikosti, napisali smo 52 blagajniških prejemkov, 64 blagajniških izdatkov, 9
blagajniških dnevnikov, običajno na dveh straneh, 15 potnih nalogov za obračun potnih stroškov
za predavatelje in prostovoljce, izdali 12 naročilnic in napisali 64 potnih nalogov za Fiat Doblo.
Pripravili smo predloge za refundacije stroškov na podlagi pogodb ali na podlagi dogovora o
povračilih za nastale materialne stroške in sestavili seznam prejemnikov finančne pomoči za
FURS.
V manjšem obsegu kakor prejšnja leta, pa vendarle, smo bili prisotni na kar nekaj sestankih,
tudi preko Zooma, obiskih ter drugih, tudi žalostnih dogodkih v vseh Krajevnih organizacijah RK
in pri drugih izvajalcih, oz. organizatorjih, če je le bilo mogoče. Večina le teh je razvidna iz
preglednice organiziranih dogodkov in prireditev, ki so posebna priloga k poročilu.
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Poročanje
Na e- naslov rdeci.kriz.lasko@siol.net smo prejeli 2.318 poštnih sporočil uporabne vsebine in
oddali 864 pomembnejših poštnih sporočil. Izdelanih in posredovanih je bilo 12 mesečnih
poročil za krvodajalstvo, poročilo o izvajanju programov FIHO, poročilo o izvajanju aktivnosti v
Tednu RK – 2 x, 12 poročil za oglasno agencijo NT in RC in letno poročilo o delu oglasne
agencije, 5 vmesnih in eno končno poročilo za razdeljevanje hrane Evropskega sklada za
pomoč najbolj ogroženim in poročil o izvajanju spremljevalnih ukrepov, pripravili smo poročila o
namenskih donacijah, izdelanih je bilo 12 obračunov prehrane, prevoza in prisotnosti na delu za
zaposlene, napisanih je bilo 35 strani prispevkov za Laški bilten, 9 strani prispevkov za Radeške
novice, 2 prispevka po obisku 90 letnikov iz Občine Radeče za TV oddajo Radeški utrinki,
informacija o krvodajalstvu za TV Krpan in Radeški utrip in okrog 140 dnevnih poročil 1 in 2.
vala epidemije za URSZR, oz. CZ in RKS. Napisali smo zaključno poročilo o veliki solidarnostni
akciji za pomoč družini po požaru v Logu pri Vrhovem, ki ga je kot informacijo obravnaval tudi
Občinski svet Občine Radeče. Napisali in posredovali smo poročilo o realizaciji sejnin, ki so jih
namenili svetniki Občine Laško.
Beleženje dogodkov
Tudi lani, sedaj že peto leto zapored smo skozi celotno koledarsko leto beležili pomembnejše
dogodke, ki so se zvrstili v okviru našega združenja in v okviru krajevnih organizacij RK laške in
radeške občine. Razvrstili smo jih po datumu dogodka, organizatorju, lokaciji in vsebini ter
številu vključenih uporabnikov, prostovoljcev, izvajalcev in vseh vključenih v dogodek. Iz
Krajevnih organizacij RK so kljub prošnjam informacije o njihovih aktivnostih zelo skromne ali jih
sploh ni, zato vsega v omenjenem poročilu - preglednici tudi ni bilo moč zabeležiti. Kljub
razmeram zaradi epidemije smo v letu 2020 našteli 169 zabeleženih dogodkov – t.i. »Datumov
aktivnosti«, na katerih je sodelovalo, oziroma bilo vanje vključenih 3.726 oseb.
Na pobudo CNO Slovenije in RKS smo pristopili k podpisu apela poslancem DZ, da naj ne
podprejo pobude o ukinitvi Sklada nevladnih organizacij Slovenije in bili uspešni.
S strani Društva upokojencev Radeče smo za zgledno sodelovanje z njimi prejeli zahvalo ob
njihovi 70-letnici delovanja.
Naše mnenje je, da smo in so člani Rdečega križa laške in radeške občine lahko ponosni in
hvaležni za opravljeno delo. Bilo pa bi ga še veliko več, če bi ga vsi, kakor to počnejo nekateri,
opravljali s srcem in dušo, kar pomeni, da se v nalogo poglobijo in so pri stvari v vsakem
trenutku. Mi čutimo njihovo energijo ob vsakem, še tako drobnem opravilu, za kar smo vsem
tistim neizmerno hvaležni.

III. ZAKLJUČNI DEL:
Leto 2020 je bilo na svojstven način zelo posebno in se bo zagotovo v zgodovino vpisalo in
ostalo med ljudmi še vrsto let, kakor denimo I. in II. svetovna vojna, pa vojna za Slovenijo ipd.
Pa vseeno lahko rečemo, da je bilo za vse nas hkrati bogato z novimi, drugačnimi spoznanji in
izkušnjami. Ob vsem pa je pomembno, da smo ostali zdravi in delujemo.
Ne skoparimo z lepimi besedami, če vemo, da so na mestu in zato povsod, kjer je mogoče z
vznesenostjo poudarjamo, da smo hvaležni in ponosni na vse naše prostovoljce RK po
Krajevnih organizacijah Rdečega križa in tudi na našem sedežu, ki s časom, znanjem, delom in
trudom pomagajo oblikovati naše dejavnosti. Veseli smo njihovega neprecenljivega prispevka
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in tam, kjer je, optimističnega razpoloženja. Zato smo vsem res iskreno hvaležni za njihovo delo
in trud.
Pomemben člen naše organizacije je zagotovo lepo število članov Rdečega križa, ki vsako leto
plačajo članarino in ponekod organizaciji namenijo še kakšen evro prostovoljnega prispevka.
Lepo je, ker so nekateri del dohodnine namenili Rdečemu križu in ker naši člani in tudi vsi ostali
občani sodelujejo v akcijah Rdečega križa Slovenije, ki sta »Lepo je deliti« in »Peljimo jih na
morje«. V skrb in delo na tem področju se aktivno vključujejo Krajevne organizacije RK, zato je
pomembno, da imamo v vsakem kraju dobro delujočo organizacijo Rdečega križa.
Posebej pomembna pa je pri vsem tudi podpora Občine Laško in Občine Radeče, ki nam
pomagata z zagotavljanjem sredstev za plače, Občina Laško nam zagotavlja tudi računovodski
servis. Sicer pa z obema občinama uspešno sodelujemo, kakor že v poročilu omenjeno tudi pri
nekaterih večjih, zahtevnejših projektih kot so pomoči občanom ob elementarnih nesrečah, ki jih
poleg njih uresničujemo še v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in krajevnimi organizacijami
RK iz kraja, kjer je prišlo do nesreče. Ostali projekti, ki jih z občinama izvajamo pa so še:
skupni obiski naših jubilantov, skupni obiski varovancev v domovih v Loki in Laškem (lani tega
ni bilo mogoče) izvedba prireditve »Laško združuje dobre želje«, ki je lani prav tako odpadla,
aktivnosti pri vzpostavitvi mreže AED, sofinanciranje pri nujnih vzdrževalnih delih, kakor tudi pri
napotitvi oseb za opravljanje dela v splošno korist – DKD, oziroma družbeno koristno delo.
Hvaležni smo tudi vodstvu obeh občin, ki občasno prisostvujejo dogodkom tako po Krajevnih
organizacijah Rdečega križa in RKS – Območno združenje Laško – Radeče.
Pri operativnem delu in izvajanju naših nalog smo v preteklem letu po naših najboljših močeh,
kakor v predhodnih opisih lepo sodelovali z Občino Laško in Občino Radeče, s Štaboma za
civilno zaščito obeh občin, s krajevnimi skupnostmi obeh občin, Zdravstvenima
domovoma Laško in Radeče, Centrom za socialno delo Celje – Enoto Laško, vsemi
šolami, vrtci, prostovoljnimi gasilskimi društvi, društvi upokojencev, društvi invalidov in
drugimi društvi v krajih, Društvom sožitje občine Laško, z Izpostavo Uprave RS za
zaščito in reševanje Celje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje – Območno enoto
Celje, Transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje in Zavodom RS za transfuzijsko
medicino Ljubljana ter Oddelkom za transfuzijo pri SB Trbovlje, malimi in velikimi
podjetji, posebej izpostavljamo Pivovarno Laško – Union d.o.o., Thermano Laško d.d. in
AGM Nemec d.o.o. Nadalje z JZ STIK Laško, Centrom starejših – Hišo generacij, Domom
starejših Thermane Laško, Trubarjevim domom Loka pri Zidanem Mostu in drugimi
domovi na Celjskem, Komunalnima podjetjema v Laškem in Radečah, drugimi javnimi
zavodi, župnijskimi uradi ter seveda redno in tekoče z vsemi Krajevnimi organizacijami
RK laške in radeške občine in RK Slovenije.
V tokratnem poročilu smo se potrudili, da smo nekatere aktivnosti nekoliko bolj osvetlili, saj se
nam zdi omembe vredno.
Naša želja in upanje sta, da bi tudi v prihodnje uresničevali naloge in dosegali rezultate vsaj v
tolikšni meri, kakor smo jih v minulem letu, predvsem pa, da bi se čimprej vrnili v čase, kakršni
so bili še pred epidemijo nalezljive bolezni, ko smo brez ovir lahko uresničevali naš program.
Sicer pa še vedno velja, da nas ljudje potrebujejo, nas iščejo, nas kličejo, nas prosijo in kaj malo
jim je mar, kako, od kod, s čim in na kakšen način lahko zadovoljimo njihove prošnje,
upravičene in manj upravičene zahteve in njihove dejanske potrebe. Ugotavljamo, da so njihova
pričakovanja mnogokrat večja od naših možnosti.
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Misel, ki smo jo na koncu lanskega poročila zapisali je še vedno aktualna, zato jo ohranjamo.
Naše mnenje je in naše izkušnje kažejo, da rešitev problema ni vedno in zgolj samo v
materialnih dobrinah, ampak je pogosto tudi v korektni in uspešni komunikaciji, obojestranskem
razumevanju in prijaznosti. Tako s strani uporabnikov, kakor na naši strani, pri t.i. izvajalcih.

Predsednica RKS –
Območnega združenja Laško – Radeče:
Lidija DOVJAK l.r.
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