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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 15.476  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 2684 članov, ki so plačali članarino, oz. preko 4000 
podpornih članov. 
V našem OZRK imamo 216 aktivnih prostovoljcev, ki so v preteklem letu opravili 17.203 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 Generalni skupščini 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.  
 
Procent krvodajalcev v 2016 na prebivalca v slovenskem merilu  je 5.10 % v našem OZRK je 
odstotek krvodajalcev glede na št. prebivalcev  9.60 % kar pomeni da smo na 3 mestu.. 
Aktivnih krvodajalcev v  starosti od 20-65 let je  16.10 % , medtem, ko je znaša odstotek na 
nacionalni ravni 8.40 % kar pa nas je uvrstilo na 3 mesto v državi.  
 

 

  
Prijave 
2012 

Prijave 
2013 

Prijave 
2014 

Prijave 
2015 

Prijave 
2016 

Slov. Konjice 2328 2164 2211 2219 2240 
 
Prihodi na krvodajalske akcije: 
 
   2015   2016 
1. Loče  238                     218 
2. Vitanje  223    193 
3. Zreče   520    597   
4. Slov. Konjice 772                              745 
5. drugje           458                              487    
Skupaj:               2211                            2240      krvodajalcev 
 
V  letu 2015 je bilo 100 krvodajalcev, ki so prvič darovali kri, v letu 2016  pa 95.   
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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 je preko 
našega OZRK v lanskem letu pristopilo 5 darovalcev.  
 
 
 
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. Tri tečaje 
smo izvedli na terenu, in sicer na Gimnaziji Slov. Konjice in Srednji strokovni šoli v Zrečah. 
Imeli smo zelo malo prijav na tečaje za delovne organizacije, najverjetneje tudi zaradi tega, ker 
v naše javno pooblastilo posegajo razni posamezniki, ki imajo celo licenco predavateljev RKS 
in izvajajo tečaje brez, da bi izdali uradno listino. O tem so obveščene tudi inšpekcijske službe. 
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 v začetku preteklega leta izvajala dežurstvo v nastanitvenem centru za 
begunce v Celju, izvajala je delavnice temeljnih postopkov oživljanja in varne rabe 
defibrilatorja na različnih dogodkih: Motokros v Škednju, ob dnevu otroka, v OŠ Žiče, na 
gasilski veselici v Slov. Konjicah. 
Ekipa se je udeležila tudi regijskega tekmovanja ekip prve pomoči in civilne zaščite, ki je bila v 
mesecu juniju v Velenju in v Črnomlju. Na tem istem tekmovanju so kot ocenjevalci sodelovali 
tudi naši predavatelji prve pomoči. Pet ocenjevalcev pa se je udeležilo regijskega tekmovanja 
na Koroškem, ki je bilo v Slovenj Gradcu.  
Organizirali smo 15 brezplačnih delavnic varne rabe defibrilatorja in temeljnih postopkov 
oživljanja. 
 
Naravne in druge nesreče 
 
V preteklem letu je na področju Zbelovega zaradi neurja prišlo do zalitja več hiš. Prostovoljci 
KORK Zbelovo so po ogledu izpostavili tri družine, ki so imele večjo škodo. Za pomoč smo 
zaprosili RKS, kjer je komisija odobrila pomoč v višini 600€ za vsako posamezno družino. 

 št. tečajev št. izpitov št. tečajnikov 

vozniki 17 220 216 
gospodarske 

družbe 
4 23 23 

bolničarji    
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V poletnih mesecih, ko so bile v Makedoniji hude poplave,  smo na  pobudo RKS za pomoč 
prosili naše Krajevne organizacije. Zbali in nakazali smo  2.500€. Predlog za višino zneska 5% 
od trenutnega stanja na TRR so upoštevale skoraj vse KORK. 
 
 
 
 
4. POIZVEDOVALNA DEJAVNOST 
 
Na področju poizvedovanja 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 odprto ob ponedeljkih 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  842 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 Komunale in Carsa.  
Večinoma je potrebno, da pohištvo in belo tehniko tudi zapeljemo prosilcem na dom.  
 

 
Št. 

obiskov 
št. družin kosov oblačil 

in obutve 

posteljnina, 
brisače,zavese, 
prti, vzmetnice 

bela tehnika 
 pohištvo 
posoda 

ostalo( igrače, 
vozički,  

šp. rekviziti) 

Slov. Konjice 740 171 10939 528 521 936 
Zreče  51 24 2144 143 89 105 

Vitanje 15 13 219 18 16 26 
Ostali 36 11 847 27 15 62  

skupaj 842 219 14149 716 641 1129 

 
Poleg navedenega smo na deponijo prebrali in odpeljali na deponijo več kot 10 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 45 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 smo prejeli 500 FIHO paketov in 1500 
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. Višek paketov 
se prerazporedi za delitev v januarju 2017. 
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RKS Št. paketov kg praška vrednost v € 

Slov. Konjice 73 207 2.072,02 
Zreče  36 108 1.028,88 

Vitanje 6 18 200,06 
Izredni prejemniki 16 204 171,48 

Skupaj razdeljeno 131 537 3.472 € 

 
 
Hrane iz Ukrepa dobave hrane iz sklada EU za najbolj ogrožene smo v skupnosti v 
preteklem letu smo delili samo enkrat, čeprav je bilo s strani Ministrstva za delo, družino in 
enake možnosti obljubljeno, da bomo prejeli hrano za tri delitve.  
 
Poleg hrane smo prejeli tudi 26.948 kg jabolk zaradi ruskega embarga, ki smo ga prav tako 
razdelili med redne in izredne prejemnike pomoči. Precej jabolk je bilo gnilih, zato je bilo 
potrebno dosti prebiranja in posledično do odpada sadja, ki ga je bilo potrebno zvoziti na 
kompost.  
 
Pomoč je prejelo 283 družin, oz.  863 družinskih članov, ki sodijo v kriterij socialno ogroženih 
in smo podatke prejeli bodisi iz CSD, od patronažne službe ali od aktivistov iz terena. To so 
stalni uporabniki, ki že prejemajo pomoč, ki se financira iz občinskih proračunov. Vrednost 
dobrin financiranih iz sredstev RKS in Ukrepa EU  znaša 44.969,87€. 
 
 

EU 
Št. 

Družin 
Št. Oseb 

EU  +RKS 
Vrednost v € 

kg 
 Slov. 

Konjice 
126 498 29161,4 29.556,39 

Zreče 23 78 9771 12.275,01 

Vitanje 5 16 2204 3.138,47 € 

Skupaj 154 592 10.576 44.969,87 
 
EU prejemniki  
 
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 8.271,11€. 
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Občine Št. družin Št. oseb 
Občine Občine 

vrednost kg 

Slov. Konjice 61 116 2583 4868,64 

Zreče  26 49 1028 2900,83 

Vitanje 6 11 240 501,64 

Skupaj 93 176 
          
3851 8.271,11 € 

 
Redni prejemniki pomoči 
 
Najbolj so bili deležni vseh vrst pomoči 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. 
 
V decembru smo na pobudo dr. Dušana Kebra, predsednika RKS tik pred prazniki izvedli 
zbiralno akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. Prostovoljke KORK Bezina, Slovenske 
Konjice, Vešenik Brdo in Tepanje so nagovarjale kupce v Mercatorju, če lahko prispevajo 
hrano in higienske pripomočke za ljudi našega mesta. Zbralo se je preko 500 kg pomoči, ki so 
je upravičenci prejeli v januarju 2017. 
 
Finančna pomoč 
 
Socialne stiske pri družinah, ki redno prejemajo pomoč, ostajajo enake. Opažamo, da ljudje iz 
roba družbe nimajo toliko socialnih veščin, da bi obvladovali vedno hujše 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.  
 
Sredstva, ki smo jih uspeli zagotoviti v letu 2016 za odpravljanje hujših nenadnih dogodkov, 
smo pridobili iz sklada solidarnosti RKS ali s pomočjo donatorjev, občin, posameznikov, 
znašajo 8.203,32€  in tako pomagali enajstim  družinam. Večjo zbiralno akcijo je organizirala 
KORK Zreče, saj se je velik del sredstev zbral za deklico, ki je šla na operacijo v tujino. Tako 
smo pomagali šestim družinam, ki so se zaradi hude bolezni otrok, potrebovale dodatno pomoč 
za posebne vrste terapij, ki so samoplačniške.  
 
Ravno tako so se vse KORK odzvale na pobudo RKS pri akciji »Peljimo jih na morje« in 
»Lepo je deliti«. 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. Tako skupen znesek izplačane finančne pomoči s strani vseh KORK 11.723,07€. V 
spodnji tabeli je prikazan seštevek denarnih pomoči posamezne KORK. 
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KO RK 

Višina  
finančne 
pomoči 

Št. družin 
deležnih 
pomoči KO RK 

Višina  
finančne 
pomoči 

Št. družin 
deležnih 
pomoči 

Loče 1.182,19 8 Zreče 1.355,60 8 
Tepanje 640, 4 Žiče Draža vas 665,36 5 
Stranice 320,00 3 Gorenje 176,41 4 
Špitalič 150,00 3 Slov. Konjice 4.805,61 20 
Zbelovo 1.017,90 5 Vešenik-Brdo 220,00 8 
Vitanje 730,00 3 Jernej 460,04 3 
Bezina 130,00 3 SKUPAJ: 11.723,07 77 

 
 

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 2015 se je 13. srečanj ostarelih udeležilo 1.148 starejših oseb, opravljenih je bilo 3190 
obiskov na domu in domovih ostarelih, kar je za 1.000 obiskov manj, ko jih je bilo v letu 2015. 
Vrednost daril je zato temu primerno manjša, saj se je za darila in druge pozornosti porabilo 
9.730,49, lani 11.567,44€. 
 
 

KO RK 
Vrednost 
daril 

Št. obiskov 
KO RK 

Vrednost 
daril 

Št. 
obiskov 

Loče 590,64 130 Zreče 1.595,03 781 
Tepanje 341,03 155 Žiče Draža vas 841,85 374 
Stranice 721,64 203 Gorenje 0,00 74 
Špitalič 182,50 34 Slov. Konjice 2.232,24 504 
Zbelovo 1.126,58 240 Vešenik-Brdo 767,63 400 
Vitanje 836,51 80 Jernej 299,07 120 
Bezina 195,75 95 SKUPAJ: 9.730,49 3190 
Preko sosedske pomoči nismo zabeležili aktivnosti. 
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Na Postaje RK se je udeležilo 505 oseb, ki so postaje obiskali 999 krat.  
 
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 Bezina je pripravila 
kulturni program, vsak varovanec je prejel paket. Vrednost cvetja in darilc znaša 1.995,07€.  
 
Iz akcij »Peljimo jih na morje« in FIHO so  na  Rtiču letovali štirje starostniki, in sicer iz 
KORK Tepanje in Zbelovo po dve starostnici. Vrednost letovanj znaša  1.400€.  
 
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  
 
Letovanje otrok: 
 
Zaradi znanih in usvojenih pravil ZZZS se je letovanje otrok v primerjavi z preteklostjo močno 
zmanjšalo. Pridobiti skušamo dodatna sredstva za otroke, ki nimajo zdravstvene indikacije. 
Skupaj je letovalo 47 otrok, od tega 35 otrok, ki so dolgotrajno bolni. Skupen strošek letovanja 
je znašal 16.009,12€, od tega so starši prispevali 1.715€,  1.038,35€ s strani GKN, ki je 
financiral prevoz otrok na Rtič, 8.834€ je plačal ZZZS, razliko sta poplačali občini Slov. 
Konjice (4.340,80) in (1.000) Zreče. 
 
Tudi preko Rdečega križa Slovenije iz akcije Peljimo jih na morje, FIHO sredstev in donacije 
Engrotuš pošljemo na brezplačno letovanje na Debeli rtič vsako leto tri skupine otrok. 
Tudi lani smo septembra peljali na Rtič skupino desetih otrok iz OŠ V parku in štiri učitelje-
spremljevalce. 
Za vsa letovanja otroke izberemo s pomočjo šolskih svetovalnih delavk in na priporočilo 
osebnih zdravnikov.  
Skupaj je letovalo 85 otrok, od tega 38 otrok brezplačno. Vrednost brezplačnih letovanj s 
prevozom vred znaša 9.500 €. 
 

OŠ / Št. 
otrok 

RKS LETOV. OZRK 
SL. KONJICE 

Ob Dravinji 7 14 
Pod goro 7 10 
V parku 10 - 

Loče 7 14 
Zreče 5 9 

Vitanje 2 - 
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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 (bivši 
Nobis) namreč ob nakupu doda še 25%  donacije. 
Drobtinica je bila v letu 2016 ena bolj uspešnih, saj smo na vseh ravneh razširili sodelovanje z 
lokalnimi društvi. 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 720€ 900€ 1.260 € / 

OŠ Dravinji 1.080€ 1.350€ 660€ 1.140,00 
OŠ Pod goro 1.060€ 1.325€ 730€ 1.140,00 

 OŠ Zreče  1.040€ 1.300€ 1.730€ / 
OŠ Vitanje 420€ 525€ 440€ / 

SŠC 180€ 225€ 1.010€  

Skupaj šolam 4.500€ 5.460€  5.830€ 13.570,00€ 

 
Tudi preteklem letu je KORK Slov. Konjice namenil del lastnih sredstev  za sofinanciranje 
različnih programov šole v naravi zaradi denarne stiske staršev, na predlog šolske svetovalne 
službe. Razdeljen znesek v lanskem letu je bil 11.817,00€, letos pa je za 1.753€ višji. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami: 
 
Kot je že bilo omenjeno, smo za otroke iz PPVO OŠ V parku organizirali brezplačno letovanje 
skupaj z njihovimi vzgojitelji. KORK Zreče pa je organiziral dobrodelni dogodek skupaj z 
gostincem iz Zreč ter z odbojkarskim klubom Zreče, kjer so zbrali tudi podjetij preko 3.500€ za 
tri otroke iz Zreč s cerebralno paralizo. 
 
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 
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(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. 
 
Skupina za samopomoč: 
KORK Bezina ima že od ustanovitve dalje skupino za samopomoč, ki se jo udeležuje 16-19 
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: 
 

• ob svetovnem dnevu boja prosti Aidsu smo na Gimnaziji in SŠ Zreče razdeljevali rdeče 
pentlje in zdravstveno vzgojno gradivo 

• izvajali smo petnajst brezplačnih tečaje TPO in pravilne rabe defibrilatorja  v KORK-ih, 
ki so izrazili željo po tovrstnih delavnicah  

• financirali smo projektne delavnice v osnovnih šolah na temo »Jaz sem močnejši 
droga!«  

• financirali smo tematske delavnice v šoli za starše za vse šole v naši ožji regiji 
• izvajali smo meritve krvnega tlaka, sladkorje, holesterola in trigliceridov in širili znanje 

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

• udeleževali smo se regionalnih srečanj na temo zasvojenosti 
• KORK Gorenje je organiziral štiri predavanji, KORK Stranice pa eno delavnico v 

smislu osveščanja zdravega načina življenja 
• KORK Vešenik Brdo je organiziralo osem tematskih čajank 

 
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 
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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.  
 
Sodelovali smo v Evropski kampanji Rdečega križa o varnosti v cestnem prometu, 
razdeljevali smo zloženke, pobarvanke in plakate. Na nekaterih šolah že osem 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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ZAKLJUČEK 
 
 
Osnovni namen našega poslanstva je zagotovo humanost, to je pomagati socialno šibkim,  
ljudem v stiski, hudih stiskah, ki jih lahko privedejo na rob preživetja. 
Upali smo, da dobiva družba svojo novo, vsem bolj prijazno in udobno podobo, ki se je 
razvijala vzporedno z bolj ali manj uspešnim gospodarskim trendom v svetu in seveda pri nas. 
Vendar, izkazalo se je drugače. Sedanjost neizprosno kaže, da so bila pričakovanja prevelika, 
da se napovedi po brezskrbnem in pozlačenem vsakdanu  niso uresničile za vse, temveč le za 
nekatere. Večina jih je žal izostala. Ob teh ugotovitvah je nujno, da tudi Rdeči križ osvoji nova, 
trenutku prilagojena stališča, zato je potrebno, da tudi mi, na naši- lokalni ravni, usmerimo našo 
pozornost v tisti družbeni sloj, ki je v tem trenutku vsake najmanjše pomoči nujno potreben. 
Neizpodbitno je, da zahteva sedanjost ponovno preučitev prioritet Rdečega križa. Še vedno so  
pomembni obiski osamljenih, ostarelih, pomembno je organizirati srečanja ostarelih, obdariti 
določene skupine pred prazniki, počastiti dan žena itd. vendar, še toliko bolj je pomembno 
izostriti čut splošne družbene odgovornosti in sočutja do najbolj potrebnih. Le tako bomo lahko 
v celoti zadostili našemu poslanstvu in naši etiki. Tudi za begunce in migrante! 
V času najhujše in vsesplošne krize, ki nas je zajela, je zato  nadvse pomembno, da se lastna in 
tudi vsa ostala razpoložljiva sredstva prioritetno namenjamo lajšanju težkega vsakdana 
občanom/krajanom, ki brez te pomoči ne bi mogli preživeti.. 
To želimo storiti z vso srčnostjo in prijaznostjo, ki jo premoremo. Spoznanje, da je Rdeči križ s 
svojimi prostovoljci, s svojimi izbirami in s svojim delom prispeval k lepšemu vsakdanu teh 
pomoči potrebnih, bi bilo za nas največja in najbolj dragocena zmaga.  
 
Posebno zahvala je namenjena  vsem trem županom: Miranu Gorinšku, Borisu Podvršniku in 
Mirku Polutniku in njihovim sodelavcem, ki spremljajo naše delo in nas podpirajo tako 
moralno, kot materialno. Brez njihovega prispevka bi bila naša storitev okrnjena. 
 
Poročilo je zgolj statistična obdelava podatkov. V teh vrsticah je skritih skoraj 111777...222000333   ur 
prostovoljnega dela, na tisoče prevoženih in prehojenih kilometrov, tu so skrite solze sočutja in 
mnoge neprespane noči. Da ne omenimo tudi kritike, ki smo jih deležni tako prostovoljci kot 
tudi zaposleni na Rdečem križu. Ampak to nam ne bo vzelo volje in energije! 
 
Dragi sodelavci-prostovoljci, hvala vam za dobro opravljeno delo, srčnost in prijaznost, ki 
predstavlja veliko bogastvo, ki se ne more meriti v kilometrih, ne v evrih , ne v urah in 
sočutju, ampak po prijateljstvu, iskrenosti, sodelovanju, zaupanju, medsebojni pomoči, 
ljubezni, spoštovanju … 
 

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

 
 
Sekretarka   OZRK       Predsednica OZRK 
Renata Gabrovec                                       Irena  Nečemer 
 
 


