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1 Poročilo predsednice Rdečih noskov
Društvo Rdeči noski, ki je bilo ustanovljeno januarja 2004, je humanitarna, nevladna in
nepridobitna organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju
zdravstvenega varstva in se ukvarja s pospeševanjem veselja do življenja za bolne in trpeče
ljudi. Je partner mednarodne organizacije bolnišničnih klovnov Red Noses Clowndoctors
International, http://rednoses.eu/, ki deluje v 11 državah: v Avstriji, v Češki republiki, na
Hrvaškem, v Jordaniji, v Litvi, na Madžarskem, v Nemčiji, v Palestini, na Poljskem, na Slovaškem
in v Sloveniji, tako da se udejstvuje tudi mednarodno.
Društvo Rdeči noski ima od januarja 2018 dalje svoj sedež na Vojkovi cesti 4 v Ljubljani. Smo
organizacija bolnišničnih klovnov, ki so posebej usposobljeni profesionalni umetniki, ki bolne
in trpeče ljudi tolažijo s humorjem, podarjajo naklonjenost ter vračajo voljo do življenja.
Poslanstvo Društva Rdeči noski je omogočiti obiske bolnišničnih klovnov v vseh bolnišnicah in
drugih ustanovah v Sloveniji, kjer si želijo, da bi klovni s svojim smehom, humorjem in
ustvarjanjem pozitivnega ozračja malim in velikim bolnikom, varovancem in stanovalcem
polepšali dni, osebju pa pomagali in olajšali delo.
Mnoge mednarodne raziskave so pokazale, da so bolniki po obisku bolnišničnih klovnov boljše
volje, kar vpliva na boljše počutje in večjo dojemljivost za zdravljenje. Smeh, ki ga prinesemo
Rdeči noski, razbije enoličnost, prežene strah in usmeri pozornost na svetlejšo plat življenja.
V letu 2020 je v Društvu Rdeči noski aktivno delovalo 19 bolnišničnih klovnov, ki so v 582
obiskih obiskali 23.593 oseb. Leto 2020 je bilo tudi za nas posebno in drugačno. Epidemija
covida-19 nam je spremenila vsakdan in tudi način dela. Do marca smo lahko redne programe
izvajali po načrtu, nato pa smo se v zelo kratkem času prilagodili novim razmeram, ukrepom
in načinu dela.
Tako smo poleg rednih obiskov v bolnišnicah izvedli še 40 predstav Pester orkester za otroke
s posebnimi potrebami, 14 obiskov domov za starejše, 5 projektov Delamo cirkus, 2 delavnici
za medicinsko osebje, 9 obiskov v ustanovi LjubHospic in 40 obiskov Dežurnega klovna. Od
aprila 2020 smo morali delo prilagoditi razmeram, ki jih je prinesla epidemija, zato smo začeli
z novimi programi, ki so zaradi danih razmer postali redni. Opravili smo 163 obiskov programa
Skozi okno, 38 obiskov programa Klovnska podoknica, 77 obiskov otrok na daljavo s
programom E-klovn, 9 javljanj v živo preko FB-ja ter 29 obiskov na daljavo stanovalcev domov
za starejše.
V letu 2020 smo največ sredstev namenili za izvajanje programov v domovih za starejše in
programov za otroke.
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Poraba sredstev po programih v % v letu 2020
4,56%

3,42%

5,46%

0,31%

4,81%
0,06%
1,33%

38,26%

1,96%

39,84%

Program Otroci /Children

Domovi za starejše/Geriatric

Program Rehab/URI Soča

Program Odrasli/Adult

Dodatni obiski/Outreach

Delavnice za medicinsko osebje

Pester orkester/CarO

Delamo cirkus/Circus Patientus

Dežurni klovn/Intensive Smile

Pilotski in ostali programi

Evalvacije programov potekajo prek pogovorov z medicinskim osebjem, zapisovanja odzivov
staršev in otrok (večkrat prejmemo risbice, pisma otrok, ki nas imajo radi, objave na
družbenem omrežju Facebook), anketnih vprašalnikov in prek letnih razgovorov z umetniki.
Bolnišnični klovni skrbno beležijo svoja opažanja in priporočila v poročilih, ki so zaključni del
vsakega obiska.
V letu 2020 smo ohranili sodelovanje s pokroviteljem Press Clipping d.o.o. iz Maribora. Ohranili
smo nekatere donatorje iz preteklih let in pridobili nove: Elektro energijo d.o.o., Real Security
d.o.o., VIP Virant d.o.o., Abraxas d.o.o., Medis d.o.o., TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., Nova KBM d.d., ABANKA d.d.
V letu 2020 smo tako od pravnih oseb zbrali 326.302 EUR, od fizičnih oseb in mobilne
denarnice mBills 490.606 EUR ter od razpisov in dogodkov 9.552 EUR.
Znesek, ki ga vsako leto dobimo iz namenitve dela dohodnine državljanov, se je v letu 2020
povečal za 7,1 % glede na leto 2019. Tako smo prvi po donacijah iz dohodnine v Sloveniji, v
letu 2020 smo zbrali 238.328 EUR.
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V decembru 2020 smo na 210.000 gospodinjstev (območje Ljubljane in Kopra) poslali
nenaslovljeno direktno pošto s prošnjo, da nam posamezniki odstopijo 0,5 % dohodnine, in
prošnjo po donaciji. Ocena števila posameznikov, ki so poslali izpolnjen obrazec za dohodnino,
je okoli 1.000.
Za projekt Dežurni klovn smo prek Fundacije C&A pridobili 13.265 EUR.
Skupni prihodki iz dejavnosti v letu 2020 znašajo 1.092.365 EUR.
Letno poročilo se je sprejelo na dopisni seji Upravnega odbora v juniju 2021. Letno poročilo
podleže reviziji poslovanja s strani revizijske družbe Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.

Predsednica Društva RDEČI NOSKI
Monica Culen

Podpredsednik Društva RDEČI NOSKI
Mitja Križaj
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2 Predstavitev Rdečih noskov
2.1. Organi društva
Društvo RDEČI NOSKI ima naslednje organe društva:





zbor društva,
upravni odbor,
revizor,
razsodišče.

2.2. Ekipa bolnišničnih klovnov
Rdeči noski v Sloveniji delujemo že sedemnajsto leto. V letu 2020 je bilo aktivnih 19
bolnišničnih klovnov, saj je bila ena klovnesa na porodniškem dopustu. Klovni so do meseca
marca izvajali 10 rednih tedenskih programov, 9 rednih mesečnih in 2 redna kvartalna
programa ter posebne programe Društva Rdeči noski. Aprila smo morali programe prilagoditi
novo nastalim razmeram zaradi epidemije covida-19, saj v prostorih ustanov nismo mogli več
delati. Tako se je naš redni program preusmeril v delo pred ustanovami in na delo na daljavo
in nastalo je kar pet novih programov.
Ekipa bolnišničnih klovnov:





















Alenka Marinič – Marjeta (porodniški dopust),
Alla Abramova – Petka,
Ana Lavrinc – Rita, pomočnica umetniške vodje,
David Dolamič – Aleksander Smerkelj,
Eva Škofič Maurer – Ifigenija Sfrčkljana,
ambasadorka Rdečih noskov,
Gorazd Špegel – Dodo Dodović,
Gregor Kamnikar – Tine,
Justin George Durel – Božo,
Lana Klopčič – Mafalda,
Maja Dekleva Lapajne – Anastazija,
Manca Uršič – Tonka,
Marko Kalc – Leopold Frak,
Pérola Regina Ribeiro – Biserka d.o.o., umetniška
foto: agencija Bobo
vodja Rdečih noskov,
Petra Markovič – dr. Rozeta,
Rada Kikelj Drašler – Vandra,
Roman Frelih – hišnik Jože,
Silvia Viviani – Ilda,
Teja Bitenc – Lena,
Tina Janežič – Cvilka,
Tomaž Lapajne Dekleva – Zlatko, koordinator bolnišničnih klovnov.
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3 Poslanstvo in vizija
Poslanstvo Društva Rdeči noski je vzbujati radoživost, veselje in pogum tam, kjer je to
življenjskega pomena.
Bolnišnični klovni prinašamo umetnost tja, kjer so otroci in odrasli za tovrstna doživetja
prikrajšani. K otrokom in odraslim, ki so še posebej ranljivi, pristopimo z odprtostjo, iskrenostjo
in humorjem ter jim lajšamo dneve, ki jih morajo preživeti v nedomačem okolju, sprožimo
vedre misli, pogum in zaupanje. Na ta način pozitivno vplivamo na čustveno kakovost bivanja,
kar pripomore k pogumnem soočanju z boleznijo ali izgubo. Klovni se posvetimo vsakemu
posebej, z vsem srcem, znanjem in talentom.
Namen delovanja Društva RDEČI NOSKI je z umetnostjo ter skozi igro in s smehom/humorjem
omogočiti doseganje naslednjih ciljev:


Ohranjati redne programe obiskov otrok v slovenskih bolnišnicah

V Društvu Rdeči noski velja tiha zaobljuba skrbnega ohranjanja vseh programov rednih
obiskov, ki jih izvajamo. Verjamemo, da je pomembno, da otroci, njihovi starši pa tudi sestre
in zdravniki vedo, da bodo naši klovni prišli in kdaj jih lahko pričakujejo. Bolnišnični klovni z
vsakim otrokom posebej navežejo stik in zanj »po meri« v njegovi sobi priredijo mini predstavo
– tako s svojimi obiski spreminjajo vzdušje v bolnišnici – in vpliv tega je čutiti še dolgo po tem,
ko klovni odidejo naprej. Stalnost naših obiskov daje občutek varnosti, zaupanja in trdnosti.
Veselo pričakovanje klovnov pa deluje vzpodbudno, še preden klovni pridejo.


Razvijati in graditi sodelovanje z bolnišničnim osebjem za dobro otrok

V dogovoru z oddelki bolnišnic Rdeči noski usmerjeno sodelujemo z bolnišničnim osebjem pri
posegih, odvzemih, pripravah na operacijo, pripravah na preiskave – za dobro otrok. Skupna
naloga klovnov in medicinskega osebja je, da otroku, kolikor je mogoče, skrajšamo čas tesnobe
in strahu pred posegom in pomagamo pri umiritvi po posegu. Na skupnih delavnicah pa
spoznavamo in razvijamo načine sodelovanja za dobro otrok in izmenjujemo izkušnje ter
znanja. V dogovoru z vodstvom bolnišnic iščemo nove načine sodelovanja.


Razvijati dodatne programe Društva Rdeči noski, ki so namenjeni ranljivim skupinam

V okviru dodatnih programov bolnišnični klovni, ki delujemo v Društvu Rdeči noski, obiskujemo
domove za starejše, otroke in odrasle z motnjo v duševnem razvoju, otroke in mladostnike na
dolgotrajnem zdravljenju, begunce in stanovalce hiše Ljubhospic.
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foto: agencija Bobo: Miloš Vujinovič

3.1. Redni obiski v zdravstvenih ustanovah (od januarja do marca 2020)
Epidemija covida-19 nam je spremenila vsakdan in tudi način dela. Do marca smo lahko redne
programe izvajali po načrtu, nato pa smo se v zelo kratkem času prilagodili novim razmeram,
ukrepom in načinu dela.
Od aprila 2020 smo morali delo prilagoditi razmeram, ki jih je prinesla epidemija, zato smo
začeli z novimi programi: Skozi okno, Klovnska podoknica, program E-klovn, javljanje v živo
preko FB-ja in obiski na daljavo stanovalcev domov za starejše. Le-ti so zaradi danih razmer
postali redni programi in so opisani v nadaljevanju besedila.
Rdeči noski smo pred razglasitvijo epidemije enkrat tedensko obiskovali šest bolnišnic in v njih
izvedli 10 rednih tedenskih programov. To so Pediatrična klinika Ljubljana, UKC Ljubljana, SB
Celje, Klinika za pediatrijo UKC Maribor, SB Jesenice in SB Novo mesto.
Enkrat mesečno smo obiskovali bolnišnice in ustanove: SB Trbovlje, SB Ptuj, SB Izola, SB dr.
Franca Derganca Nova Gorica, kjer smo obiskali tudi otroke z Oddelka za invalidno mladino in
rehabilitacijo Stara Gora, SB Slovenj Gradec, SB Murska Sobota in Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut RS - Soča. Odrasli Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana smo od marca 2018
obiskovali dvakrat mesečno.
Redno kvartalno smo obiskovali Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični in SB
Brežice.
V bolnišnicah, kjer so otroški oddelki manjši, smo obiskali še po en oddelek za odrasle
(večinoma negovalni). Te bolnišnice so: SB Jesenice, SB Novo mesto, SB Trbovlje, Stara Gora,
URI Soča, SB Ptuj, SB Slovenj Gradec, SB Brežice in Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid
pri Stični.
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Ime
programa

Termin obiskov

Pediatrična klinika Ljubljana

LJU1

sreda dopoldne

Pediatrična klinika Ljubljana

LJU2

sreda dopoldne

Pediatrična klinika Ljubljana

LJU3

sreda popoldne

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja –
otroški oddelki

LJU4

četrtek dopoldne

Pediatrična klinika Ljubljana

LJU5

torek dopoldne

URI Soča

SOC

vsak III. torek v mesecu

Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana

LJU6

vsak I. in III. torek v mesecu

MBR

torek dopoldne

SB Celje

CEL1

četrtek dopoldne

SB Celje

CEL2

četrtek dopoldne

NGO

I. ponedeljek v mesecu

TRB

IV. torek v mesecu

NME

sreda dopoldne

JES

torek dopoldne

PTU

II. torek v mesecu

IZO

I. ponedeljek v mesecu

SGR

I. četrtek v mesecu

MSO

I. torek v mesecu

Naziv bolnišnice/ustanove
LJUBLJANA

MARIBOR
Klinika za pediatrijo UKC Maribor

CELJE

NOVA GORICA
SB 'dr. Franca Derganca' Nova Gorica in otroci iz Stare
Gore

TRBOVLJE
SB Trbovlje (otroci + odrasli)

NOVO MESTO
SB Novo mesto (otroci + odrasli)

JESENICE
SB Jesenice (otroci + odrasli)

PTUJ
SB Ptuj (otroci + odrasli)

IZOLA
SB Izola

SLOVENJ GRADEC
SB Slovenj Gradec

MURSKA SOBOTA
SB Murska Sobota
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ŠENTVID PRI STIČNI
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

SEN

kvartalno

BRE

kvartalno

BREŽICE
SB Brežice

3.2. Posebni programi
Poleg rednih programov v bolnišnicah Rdeči noski izvajamo tudi posebne programe, ki so
namenjeni specifičnim skupinam otrok in odraslih. S temi programi obiskujemo tudi odrasle in
otroke z motnjami v duševnem razvoju, domove za starejše, stanovalce hiše LjubHospic,
begunce in otroke na rehabilitacijskem in psihiatričnem zdravljenju.

foto: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

3.2.1. Opis posebnih programov:


Obiski otrok na daljavo / Program »E-klovn«

Gre za nov program, ki smo ga začeli razvijati ob zaprtju bolnišnic, saj smo želeli na varen način
ohranjati svoje poslanstvo, obiskovanje otrok v bolnišnicah.
Program poteka tako, da se s starši ali osebjem zdravstvene ali druge ustanove dogovorimo za
obiske, na katerih se prek zaslona srečujejo klovni, ki delujejo v Društvu Rdeči noski, in otroci.
Čeprav se zdi, da je delo klovna prek zaslona povezano s premnogimi izzivi, ponuja tudi
ogromno dobrih in presenetljivih možnosti. Otroška domišljija in igrivost pa ne poznata meja.
V programu hkrati sodelujeta dva klovna. Pri sebi si uredita prostor, primeren za delo od doma,
in si pripravita različne rekvizite. Pred obiskom na daljavo imata umetnika vajo, na kateri se na
podlagi informacij, ki sta jih prejela o obiskovancih, pogovorita o možnih igrah.
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foto: Društvo Rdeči noski

Prek računalnika lahko obiščemo največ tri otroke hkrati, zato pa več zapovrstjo. V letu 2020
smo izvedli 77 obiskov na daljavo.



Dežurni klovn/Intensive Smile

Program Dežurni klovn je postal zelo pomemben del našega dela v bolnišnicah, saj poglablja
naše sodelovanje z medicinskim osebjem in s tem povečuje tudi našo učinkovitost pri delu.
Dežurni klovn je tam, »kjer najbolj boli« oziroma kjer je potreba največja.
Postal je stalnica na Oddelku za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na
Pediatrični kliniki Ljubljana, kjer je navzoč vsak četrtek dopoldan. Zraven je pri različni posegih,
ki otrokom povzročajo bolečino in stres. Otroke na te posege pripravi, jih nanje spremlja ter
pri samih posegih sodeluje z medicinskim osebjem, da so za otroke čim manj stresni in zato
tudi manj boleči.
Poleg tega na oddelku želijo klovna tudi vsakokrat, ko izvajajo petdnevne kožne teste ali
imunoterapije, saj so ugotovili, da so testi ob navzočnosti klovnov veliko manj stresni, tako za
otroke kot za medicinsko osebje.
Enkrat tedensko Dežurni klovn sodeluje tudi na Oddelku za otroško kirurgijo, kjer pomaga
otroke pripraviti na operativne posege in jih spremlja na operacije.
Od leta 2019 je Dežurni klovn stalnica tudi na otroški kirurgiji SB Celje, kjer je podpora
otrokom, staršem in medicinskemu osebju vsako sredo zjutraj.
V februarju 2020 smo na pobudo medicinskega osebja začeli Dežurnega klovna izvajati tudi v
nefrološki ambulanti otroškega oddelka. Bolnišnični klovn je postal zelo pomemben del za
otroka izjemno neprijetnega pregleda. Po besedah zdravnice, ki postopek izvaja, ima
bolnišnični klovn pomembno vlogo pri preusmerjanju pozornosti otroka, izkušnja pregleda pa
je za otroka, starše in medicinsko osebje zato manj stresna in neprijetna.
V marcu smo morali program Dežurni klovn žal ustaviti, saj so se bolnišnice zaprle za zunanje
sodelavce. Vendar smo skupaj z medicinskim osebjem na Oddelku za alergologijo,
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revmatologijo in klinično imunologijo na Pediatrični kliniki Ljubljana našli nov način
sodelovanja – Dežurnega klovna smo začeli med alergijskimi testi izvajati na daljavo.
Vzgojiteljice na oddelku pomagajo s povezavo in tehnično podporo, da sta lahko dva
bolnišnična klovna ves čas alergijskih testov zraven otrok. Medicinsko osebje je izrazilo velik
interes za tovrstno sodelovanje, ki se bo nadaljevalo tudi v naslednjem letu.

foto: Društvo Rdeči noski



Delavnice za medicinsko osebje/HWS (Workshop in Healthcare)

Rdeči noski vodimo tudi delavnice za (medicinsko) osebje v bolnišnicah in drugih ustanovah, ki
jih obiskujemo. Na delavnicah Rdeči noski teoretično in praktično predstavimo svoje delo. Na
ta način se povežemo z osebjem, s katerim sicer sodelujemo ob svojih obiskih. Izmenjamo si
izkušnje in znanja, kar je pomembno za čim boljše in učinkovitejše sodelovanje.
V decembru smo na pobudo medicinskega osebja v SB Novo mesto in v SB Celje izvedli dve
delavnici na daljavo. Glavna tema je bila sproščanja stresa, ki ga je medicinsko osebje v tem
času intenzivno doživljalo. S humorjem in klovnovskimi principi igre smo skupaj z medicinskim
osebjem ustvarili prostor sprostitve in lajšanja napetosti.
V letu 2020 smo ustanovili skupino, ki se bo ukvarjala z razvojem delavnic za medicinsko
osebje, in imeli prva srečanja.

foto: Foto agencija Bobo
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Program Pester orkester in Pester orkester na daljavo

Že v letu 2013 smo Rdeči noski predstavili nov, poseben program, imenovan Pester orkester.
Pester orkester je predstava, ki smo jo Rdeči noski ustvarili prav posebej za otroke z zmerno
in težko motnjo v duševnem razvoju.
Predstava ima zelo preprosto strukturo, njeno bistvo pa ni v sami zgodbi, temveč v načinu,
prek katerega predstava omogoča otrokom, da uporabijo svoje čute pri njenem doživljanju.
Predstava temelji na glasbi, tipu in vizualnem doživljanju. Igralci se otrokom posvečajo
individualno in najpomembnejši cilj predstave je, da se otroci med predstavo sprostijo in jo
doživljajo, kot sami hočejo. To pomeni, da lahko v njej sodelujejo ali pa jo le opazujejo.
V letu 2020 smo nameravali ustvarjati novo predstavo za otroke z motnjami v duševnem
razvoju. Ker je epidemija covida-19 prekinila proces ustvarjanja, smo oktobra začeli vaje za
Pester orkester na daljavo. Predstavo smo v ustanovah začeli igrati za dva otroka in
spremljevalca, saj smo ugotovili, da je za predstavo na daljavo še pomembnejši individualni
stik z otrokom. Odzivi so odlični – predstava na daljavo deluje zelo dobro. Ko so se v Sloveniji
zaradi epidemije vse šole zaprle, so nas povezali z družinami doma in na daljavo smo začeli
izvajati predstavo za enega otroka in njegovo družino. Tako smo –od oktobra do decembra
predstavo na daljavo igrali 27-krat.
Presenečeni smo bili, kako učinkovita je lahko predstava na daljavo in koliko pomeni, da si jo
otrok lahko ogleda v domačem okolju s svojo družino.

V letu 2020 smo skupaj uprizorili 40 predstav Pester orkester za otroke v naslednjih
ustanovah:
o
o
o
o
o
o
o

OŠ Gustava Šiliha Maribor,
Vrtec Gustava Šiliha Maribor,
DUDV Dolfke Boštjančič Ig – enota Debeli Rtič,
DUDV Dolfke Boštjančič Ig – enota Ankaran,
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice,
OŠ Glazija Celje,
CIRIUS Vipava.
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foto: Rdeči noski, Pester orkester na daljavo



Program Klovnska podoknica

Program je izrazito glasbeno obarvan in ga hkrati izvaja sedem klovnes/klovnov. S Klovnsko
podoknico klovni, ki delujemo v Društvu Rdeči noski, obiskujemo bolnišnice in zdravstvene in
druge ustanove po vsej Sloveniji. Izvedbo Klovnske podoknice sproti prilagajamo starosti in
potrebam gledalcev, pa tudi prostorskim možnostim. V krajši glasbeni predstavi gledalci
dejavno sodelujejo, seveda na varen način.
Dvorišča bolnišnic, prostor pod okni oddelkov in pod balkoni domov za starejše ter parki pred
ustanovami postanejo amfiteater za nastop klovnes in klovnov. Dobra volja in pesem pa nas
vse povežeta.
V lanskem letu smo bili tudi na dveh turnejah okrog vseh bolnišnic v Sloveniji – prvič oktobra,
drugič pa v novoletno obarvanem decembru. Takrat smo posebno pozornost namenili tudi
medicinskemu osebju, se mu zahvalili za ves trud in požrtvovalnost ter mu zaželeli vse lepo v
novem letu.
V letu 2020 smo izvedli 28 programov Klovnska podoknica.

Foto: Agencija Bobo, Pediatrična klinika Ljubljana
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Obiski stanovalcev domov za starejše

Program Cvetje v jeseni – Obiski v domovih za starejše
Rdeči noski vsako leto, glede na potrebe in možnosti, nekoliko širimo obiske v domovih za
starejše po Sloveniji. Ugotovili smo, da ima naše delo največ učinka, kadar obiske opravljamo
na redni mesečni ravni. Tako zdaj redno mesečno obiskujemo že tri domove: Dom
upokojencev Domžale, Dom starejših občanov Fužine in Dom upokojencev Center - enota
Poljane.
V času epidemije, ko so se prvi zaprli ravno domovi za starejše, smo začeli razmišljati, kako
priti do ljudi, ki so v težkih časih bolezni in izolacije tega najbolj potrebni. Tako so nastali trije
novi programi, s katerimi smo lahko na zabaven, intimen in igriv način nadaljevali svoje obiske.

foto: Agencija Bobo / Žiga Živulović jr.

Program »Skozi okno«
Skozi okna, prek balkonov, na terasah in v parkih domov se klovnese in klovni srečujemo s
starejšimi in nastopajo v mini predstavah, pri katerih uporabljamo svoja znanja in spretnosti:
glasbene, plesne, žonglerske, akrobatske.
A to je le ozadje – bistvo je drugje: nasmehi naklonjenosti, zračni poljubčki in solze ganjenosti
pričajo o tem, da smo povezani in da smo srečni, ker smo se lahko srečali.
Program je namenjen starejšim v domovih za starejše in z njim gostujemo po vsej Sloveniji. V
letu 2020 smo opravili 163 obiskov Skozi okno.
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Foto: Agencija Bobo

Program »Povej mi kaj lepega!«
Program je namenjen starejšim v domovih za starejše. Klovnesa ali klovn, ki deluje v Društvu
Rdeči noski, prek spletne aplikacije obišče varovanko ali varovanca doma. To se ne bi moglo
zgoditi brez tesnega sodelovanja tamkajšnjega osebja, ki stanovalcem doma pomaga
uporabljati digitalno tehniko, na katero se včasih slabše spoznajo. Pogosto pa tudi sodeluje s
klovnom na drugi strani zaslona – tako da v določenem trenutku z dotikom, objemom ali
stiskom dlani virtualni bližini doda nekaj več, nekaj prisrčno čarobnega.
Stanovalci domov se pogumno spustijo v igro in dajo domišljiji prosto pot – prek zaslona si s
klovni podajajo čaj in piškote, pa tudi objemi se izmuznejo skozi. Kako presenetljivo se da
povezati prek zaslona!
V letu 2020 smo opravili 29 obiskov.
Z novimi programi smo tako v letu 2020 poleg rednih bolnišnic obiskali še naslednje
ustanove:
• Dom starejših občanov Fužine
• Dom Danice Vogrinec Maribor
• Dom Starejših Hrastnik
• Dom upokojencev Domžale
• Dom upokojencev Center – enota Poljane
• Dom starejših občanov Naklo
• Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
• Dom starejših Bokalci
• Dom upokojencev Tabor - enota Center
• CUDV Draga Ig
• CUDV Dobrna
• CUDV Dobrna - enota Vojnik
• Dom starejših občanov Grosuplje
• Dom za starejše Bor Črni vrh
• Dom počitka Mengeš

• Dom starejših občanov Ljubljana-MostePolje
• Dom upokojencev Vrhnika
• Center starejših Horjul
• Dom starejših občanov Črnomelj
• Dom starejših občanov Metlika
• Dom starejših občanov Kamnik
• Dom starejših občanov Bežigrad
• Dom starejših občanov Šiška
• Center starejših Črnuče
• Dom upokojencev Kranj
• Dom upokojencev Izola
• Obalni dom upokojencev Koper
• Center za starejše občane Lucija
• Dom upokojencev Ptuj - enota Koper
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• Dom starejših na Fari Prevalje
• Koroški dom starostnikov Dravograd
• Dom starejših Lendava
• Doma starejših občanov Ljutomer
• Center starejših Cerknica
• Dom starejših Logatec
• Lambrechtov dom Slovenske Konjice
• Dom ob Savinji Celje
• Dom upokojencev Nova Gorica
• Dom upokojencev Grdišče Prvačina
• Dom starejših Škofljica
• Dom starejših občanov Polde EberlJamski Izlake
• Medgeneracijski center Bistrica Domžale
• Dom Petra Uzarja Tržič
• Pegazov dom Rogaška Slatina
• Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
• Dom Starejših Šentjur
• Dom Lipa Štore
• Špesov dom Vojnik
• Dom upokojencev Polzela
• Dom upokojencev Sežana
• Dom upokojencev Postojna
• Dom upokojencev dr. Franceta Bergerja
Jesenice
• Dom dr. Janka Benedika Radovljica
• Center starejših Medvode
• Dom starejših občanov Ljubljana Vič
Rudnik - enota Kolezija
• Center starejših Trnovo
• Center starejših Notranje Gorice
• Dom upokojencev Idrija, enota Marof
• CSO Ormož Center za starejše občane
• Dom upokojencev Ptuj, enota Muretinci
• Dom starejših občanov Krško
• Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca
• Dom starejših občanov Novo mesto
• Dom starejših občanov Trebnje
• Dom upokojencev Ptuj, enota Kidričevo
• Dom upokojencev Ptuj, enota Ptuj
• Dom počitka Mengeš, enota Trzin
• Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje
• Dom starejših Laško
• Dom Tisje Šmartno pri Litiji
• Dom Tisje, enota Litija

• Dom sv. Jožef Celje
• Dom pod Gorco Maribor
• Dom starejših občanov Tezno Maribor
• DEOS Dom starejših Zimzelen Topolščica
• Dom za varstvo odraslih Velenje
• Doma starejših občanov Naklo
• Dom Kuzma
• Dosor, Dom starejših občanov Radenci
• Dom starejših občanov Kočevje
• DSO Ribnica, Dom starejših občanov in
upokojencev
• Dom starejših Rakičan, enota Rakičan
• Dom starejših Rakičan, enota Murska
Sobota
• Dom upokojencev Brežice
• Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota
Poljčane
• Dom upokojencev Sevnica
• Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota
Slovenska Bistrica
• Dom starejših občanov Preddvor
• Dom Viharnik, Kranjska Gora
• Dom upokojencev Ptuj, enota Juršinci
• Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka
• Vrtec Gustava Šiliha Maribor - vrtec
Tezno
• Vrtec Gustava Šiliha Maribor - Vrtec
Jožice Flander
• OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
• OŠ Glazija Celje
• SB Sežana
• SB Topolšica
• Dom Janeza Krstnika Ljubljana
• Dom upokojence Podbrdo - Enota
Podbrdo
• Dom upokojence Podbrdo - Enota
Petrovo Brdo
• Dom upokojence Podbrdo - Enota Tolmin
• Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
• Dom starejših občanov Trebnje - Enota
Šmarjeta
• Center starejših Pristan Vipava
• Dom starejših občanov Ajdovščina
• Dom Hmelina Radje ob Dravi
• Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec
• Dom upokojencev Idrija, enota Idrija
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• Dom starejših občanov Ljutomer
• Dom starejših občanov Ljutomer - enota
Stročja vas
• Dom upokojencev Nova Gorica - enota
Podsabotin
• Sončni dom Maribor
• Dom sv. Martina Bohinj
• Dom starejših Idila Jarenina
• Dom starejših občanov Lenart



• Dom starejših občanov Grosuplje - enota
Loški potok
• DEOS Center starejših Cerknica
• Dom Daniela Halasa Velika Polana
• Doma starejših občanov Radenci - enota
Elizabeta
• OŠ Gustava Šiliha Maribor
• CUDV Draga, enota Ankaran
• CIRIUS Vipava
• CUDV Dobrna - enota Celje

Program Delamo cirkus

To je program, s katerim klovni Rdeči noski vabijo otroke, ki so na dolgotrajnem zdravljenju v
bolnišnici, k sodelovanju pri kreativnih delavnicah cirkuško–gledaliških veščin. Končni cilj
sodelovanja klovnov z dolgotrajno bolnimi otroki je povečati njihovo motivacijo pri zdravljenju
in pozitivno vplivati na njihovo hospitalizacijo.
Program traja od tri do pet dni. Dva klovna od dve do tri ure na dan otroke učita cirkuško–
gledaliških veščin, ob upoštevanju njihove psihofizične sposobnosti. Zadnji dan programa je
uprizorjena predstava, v kateri nastopajo otroci skupaj s klovni. Skupaj nastopajo za druge
otroke v bolnišnici, starše in medicinsko osebje, ki je takrat v bolnišnici oz. na oddelku na voljo.
V letu 2020 smo tako izpeljali 5 programov Delamo cirkus.
Ustanove, v katerih smo letos izpeljali program Delamo cirkus:
o
o
o
o
o



Pediatrična klinika Ljubljana – pedopsihiatrija,
Klinika za pediatrijo Maribor – pedopsihiatrija,
CUDV Draga – enota Debeli Rtič,
URI Soča,
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.

Program Hospic

Hiša LjubHospic je prostor topline doma. Je mesto za zadnje, najbolj ranljivo obdobje na
življenjski poti vsakega posameznika.
Navzočnost klovna v Hospicu je čarobna, igriva, poetična in pomirjujoča. S svojo igrivostjo in
odprtostjo se klovn lahko približa ljudem in ustvari zgodbe in odnose, ki postanejo v tistem
trenutku pomembni.
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Leta 2018 je Hospic postal naš redni tedenski program in od takrat zelo dobro sodelujemo z
vsemi, ki delajo v hiši. Vsako leto priredimo tudi delavnico za zaposlene in prostovoljce v
LjubHospicu.
V letu 2020 smo opravili le 9 obiskov hiše LjubHospic, saj se je z marcem zaradi epidemije
covida-19 zaprla za zunanje sodelavce.

foto: Srdjan Živulović / Bobo



Emergency Smile International - program organizacije Red Noses International

V letu 2020 so bili del mednarodne ekipe Emergency Smile trije umetniki iz društva Rdeči
noski. V februarju 2020 so se udeležili izobraževanja in izmenjave znanj, ki so jih pridobili na
prejšnjih misijah, na katerih so sodelovali.
Ker pa je epidemija covida-19 onemogočila fizične odprave v države, kjer bi misije morale
potekati, se je nekaj teh misij izvajalo na daljavo. Dva naša umetnika, Marko Kalc in Tina
Janežič, sta tako sodelovala v misiji v Bosni, kjer so delali s tamkajšnjimi begunskimi otroki in
prostovoljci.


Dodatni obiski

Na obisk ali k sodelovanju nas vabijo še druge ustanove in društva, s katerimi se naše
poslanstvo močno povezuje.
V letošnjem letu smo bili trikrat v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer smo skupaj
obiskali 120 učencev z motnjami sluha.
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foto: Center za gluhe in naglušne Ljubljana



FB – Live Stream / Javljanje v živo

Po razglasitvi epidemije smo Rdeči noski začeli iskati različne kanale in načine, da bi lahko kljub
nastalim oviram še naprej opravljali svoje poslanstvo. Tako smo na Facebooku začeli izvajati
kratke predstave v živo. FB-predstave so si lahko ogledali otroci doma.

foto: Društvo Rdeči noski



Ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Med novimi načini dela je bilo tudi snemanje kratkih klovnovskih videoposnetkov, ki so
nastajali z različnimi nameni – med drugim smo posneli video z naslovom Hvaležnica za vse
medicinsko osebje, ki se je v času epidemije požrtvovalno trudilo za dobro vseh nas. Video
smo jim v znak zahvale poslali ob dnevu medicinskih sester 12. maja 2020.
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3.2.2. Izobraževanja in mednarodna sodelovanja v letu 2020
 ISH – International School of Humor
Rdeči noski smo del mednarodne organizacije RNI (Red Noses International), zato se redno
izobražujemo tudi v International School of Humor na Dunaju. V letu 2020 so se naši umetniki
udeležili naslednjih izobraževanj:






16. – 19 .1. 2020, »Solo Clowning«, mentor: Peter Jarčevsky (CZ),
16. 1. 2020, »Humor as a Communication Tool«, mentor: Lukaš Houdek (CZ),
13. – 16. 2 .2020, »Bring Your Own…Nose«, mentor: Ted Kejiser,
20. – 23. 2. 2020, »The Creative Voice of Your Clowns«, mentor: Patric van den Boom,
5. – 8. 3. 2020, »Very Physical Comedy«, mentor: John Towsen.

 Mednarodni klovnovski kamp na daljavo
V letu 2020 bi morali mednarodni klovnovski kamp prirediti v Sloveniji, vendar je epidemija
covida-19 to preprečila. Tako se je klovnovski kamp preselil na internetne kanale in je potekal
na daljavo, prek Zooma. Kljub temu smo se zaposleni in umetniki Društva udeležili mnogih
strokovnih predavanj in delavnic in si izmenjevali izkušnje iz svojega dela, ki se je v letu 2020
prilagodilo prav v vseh državah RNI.

foto: Red Noses International

 Redne vaje
Rdeči noski mesečno prirejamo vaje, ki jih vodi umetniški vodja, v letu 2020 pa smo imeli tudi
veliko vaj in sestankov za nove programe, ki smo jih začeli graditi.
Nekaj vaj smo lahko opravili v živo, večina pa je potekala prek Zooma. Tako smo imeli v letu
2020 45 vaj in sestankov za različne programe.
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 ISH TO GO & Nacionalna delavnica
Zaradi potreb po izobraževanju iz dela na daljavo smo v letu 2020 prek Zooma priredili dve
delavnici.
Nacionalno delavnico na temo »Klovn in glas« je med 14. in 18. 9. vodila naša klovnesa Tina
Janežič.
ISH to GO pa je med 30. 11. in 4. 12. vodil priznani klovn in pedagog iz Portugalske Pedro
Fabiao, ki je za nas izvedel delavnico »Online Clown Playground«, na kateri smo širili in
poglabljali znanje o klovnovskem delu na daljavo.
 Certifikacija in dodatna izobraževanja Rdečih noskov
Rdeči noski smo del mednarodnega izobraževalnega sistema naše krovne organizacije Red
Noses International, ki si prizadeva za pridobivanje in vzdrževanje visokih standardov
umetniške kakovosti bolnišničnih klovnov. Vsi umetniki imajo 5 let časa, da opravijo predpisani
učni načrt in pridobijo certifikat bolnišničnih klovnov. Pridobitev certifikata je obvezna za vse
bolnišnične klovne, ki delujejo v Društvu Rdeči noski. V letu 2020 ni bil certificiran noben
bolnišnični klovn, zato pa jih je bilo 16 certificiranih leta 2019, štirje pa so v postopku
pridobivanja certifikata.
V letu 2020 so se naši umetniki udeleževali predavanj in delavnic, ki jih je prek Zooma
organizirala naša krovna organizacija Red Noses International:







7. 5. 2020, Clown Ethics within Red Noses, Gary Edwards
13. in 14 .5. 2020, History of Clowns, Giora Seeliger
19. 5., Sociology Introduction; Veronika Szabó
18. 5. 2020, Psychology in Hospitals, Dr. Kata Lénárd
30. 6., Introduction Communication, Aliette Dörflinger
4. 11., Sociology of Systems and Social Structures, Veronika Sabo

V času pred epidemijo covida-19, 14. 2., pa smo Rdeči noski gostili strokovnjaka za delo z
ljudmi z demenco Jožeta Škrlja, ki nam je predaval na temo »Komunikacija z dementnimi«.
 Kočijaženje / skupina za umetniško podporo
V društvu deluje tudi skupina, ki skrbi za umetniško kakovost in podporo bolnišničnim klovnom
v različnih programih. Skupino sestavljajo umetniška vodja in še štirje umetniki iz društva, ki
umetnikom v posameznih programih ponujajo možnost kočijaženja in pomoči pri razvoju in
delu. Skupina je v tem letu, ko so se rojevali in razvijali novi programi, igrala pomembno vlogo.
V zvezi s tem smo v Sloveniji organizirali delavnico za »kočijaže«, ki je potekala med 20. in 23.
1. 2020 pod mentorstvom priznanega klovna in pedagoga Amija Hattaba. Delavnice so se
udeležili »kočijaži« iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske ter se dodatno izobraževali na temo,
kako nuditi kvalitetno umetniško podporo bolnišničnim klovnom v organizacijah, v katerih
delujejo.
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foto: Društvo Rdeči noski

4 Načrti za leto 2021
4.1. Ohranjanje rednih programov
V letu 2021 se želimo čim prej spet vrniti v bolnišnice in druge ustanove ter ohranjati svoje
redne programe.
4.2. Obiski otrok na daljavo/E-klovn
Dokler se z otroki ne bomo mogli srečevati v živo, bi jih radi še naprej obiskovali na daljavo: v
bolnišnicah, na domu in v drugih ustanovah. Ta način obiskovanja pa želimo ohraniti tudi za
naprej – za otroke, ki so zaradi različnih bolezni v domači oskrbi in se zato z njimi ne moremo
srečati v bolnišnici.
4.3. Dežurni klovn/Intensive Smile
Naša želja je, da bi v letu 2021 ohranjali program Dežurni klovn na oddelkih, kjer smo že
navzoči, ter se odzivali na potrebe in povpraševanja bolnišnic, ki nam predlagajo sodelovanje.
V letu 2021 bi radi projekt izvajali na:






otroški kirurgiji v UKC Ljubljana, redno tedensko,
otroškem oddelku ORL in na otroški kirurgiji v SB Celje, redno tedensko,
otroškem oddelku za nefrologijo v SB Celje, dvakrat mesečno,
nefrološkem oddelku v SB Celje ob posebnih preiskavah, dvakrat mesečno,
oddelku za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike
Ljubljana redno tedensko in ob petdnevnih alergo in imunotestih.

Poleg tega bi radi izvedli tudi dvotedenski intenzivni program Dežurni klovn na oddelkih Pediatrične
klinike Ljubljana, kjer trenutno tega programa še ne izvajamo. S tem bi se še bolj povezali z medicinskim
osebjem, videli, kje smo lahko najbolj koristni in se tudi v prihodnosti dogovorili za redno izvajanje
programa Dežurni klovn.
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Naša želja je, da se v bolnišnice vrnemo čim prej, do takrat pa, kjer je to mogoče, Dežurnega
klovna izvajamo na daljavo.
4.4. Delavnice za medicinsko osebje/HWS (Workshop in Healthcare)



Na Pediatrični kliniki Ljubljana bi radi uvedli redne delavnice za medicinsko osebje.
Želimo si, da bi delavnice postale stalnica v vseh ustanovah, kjer se odločimo začeti nov
program.

4.5. Pester orkester in nova predstava za otroke z motnjami v duševnem razvoju
V letu 2021 bi radi nadaljevali proces ustvarjanja nove predstave za otroke z motnjami v
duševnem razvoju, ki smo jo morali v letu 2020 zaradi epidemije covida-19 prekiniti.
Predstavo ustvarjamo s pomočjo sredstev C&A, režiserja predstave pa sta Alenka Marinič in
Justin Durel. Premiera predstave je načrtovana v oktobru 2021.
Še naprej bomo izvajali predstavo Pester orkester na daljavo in, ko bo to spet mogoče, tudi v
živo.
4.6. Program Cvetje v jeseni – različni obiski domov za starejše in nova predstava »Gremo
na morje«
V letu 2021 bi radi nadaljevali obiske domov za starejše v obliki, ki bo glede na epidemiološke
razmere možna in varna. Še naprej bomo razvijali in izvajali programa Klovnska podoknica in
Skozi okno ter obiske na daljavo. Takoj ko bo mogoče, pa bomo nadaljevali tudi redne obiske
v domovih za starejše. Naša želja je, da bi v letu 2021 redno mesečno obiskovali naslednje
domove:
-

Dom upokojencev Domžale,
Dom starejših občanov Fužine,
Dom upokojencev Center – enota Poljane,
Obalni dom upokojencev Koper,
Dom Danice Vogrinec Maribor – enota Pobrežje.

V letu 2021 bi radi redne tedenske obiske na daljavo v domovih za starejše, kakor smo jih
zastavili v letu 2020, opravljali v naslednjih domovih:
-

Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik – enota Kolezija,
Dom Tisje Šmartno pri Litiji,
Dom starejših občanov Preddvor,
Dom ob Savinji Celje,
Pegazov dom Rogaška Slatina.
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Poleg obiskov želimo nadaljevati tudi ustvarjanje predstave, prilagojene ljudem z demenco.
Naslov predstave je »Gremo na morje«, režira pa jo Tomaž Lapajne Dekleva.
4.7. Delamo cirkus
Nadaljevati želimo tudi projekt Delamo cirkus, ki se je izkazal za zelo obetavnega. Projekt je
primeren za različne bolnišnične, psihiatrične in rehabilitacijske oddelke, zato bi radi v letu
2021 izpeljali 7 programov. Ob tem želimo prirediti tudi tri delavnice za osebje ustanov, v
katerih bomo program izvajali.
V primeru dobre epidemiološke slike bomo organizirali tudi dvodnevno delavnico z mentorjem
iz Češke, ki je odpadla v letu 2020.
4.8. Hospic
V letu 2021 bi radi nadaljevali redne tedenske obiske v hiši LjubHospic.
4.9. Dodatni obiski
V letu 2021 želimo nadaljevati dodatne obiske v VDC-jih, CUDV-jih in drugih ustanovah, kjer bi
bili koristni in kamor nas vabijo.
4.10. Izobraževanje umetnikov in certifikacija
Vsi umetniki, ki so del mednarodne organizacije RNI, morajo opraviti proces certifikacije, ki
zajema praktično in teoretično izobraževanje. Klovni bodo skozi vse leto obiskovali tudi
Mednarodno šolo humorja na Dunaju (ISH).
V letu 2021 nameravamo prirediti nekaj potrebnih seminarjev, ki se dotikajo našega dela, in
delavnic, ki so potrebne za certifikacijo in seveda za vzdrževanje kakovosti našega dela.
Tudi v letu 2021 bomo imeli redne vaje, supervizije in sestanke. Poleg tega v oktobru
načrtujemo nacionalno delavnico, za katero upamo, da bo lahko potekala v živo.
4.11. Mednarodna konferenca HCMI na Nizozemskem
Med 6. in 8. oktobrom 2021 bo na Nizozemskem potekala mednarodna konferenca Healthcare
Clown International Meeting 2021. Rdeči noski se želimo konference udeležiti tudi s svojim
prispevkom.
4.12. Poletni tabor RNI
Med 31. 5. in 3. 6. 2021 bomo Rdeči noski poletno srečanje bolnišničnih klovnov vseh 11 držav
članic RNI namesto v živo organizirali na daljavo. Srečanja se bodo lahko udeležili umetniki iz
posameznih držav in njihovi sodelavci iz pisarn. Tabor je namenjen mednarodnemu srečanju,
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izobraževanju in izmenjavi znanj. Zaradi epidemije covida-19 je bil Poletni tabor RNI
prestavljen iz leta 2020 v leto 2021.

5 Politika raznolikosti
Društvo Rdeči noski ne izvaja politike raznolikosti.

6 Pomembni dogodki v letu 2020 za promocijo društva
6.1. Sodelovanje s podjetjem Elektro energija
Elektro energija d.d. je naš zvesti donator že vrsto let in zaradi njihove podpore lahko vsak
mesec obiščemo Rehabilitacijski center URI Soča. Po letu dni premora smo za leto 2020/2021
znova pridobili pogodbo z njimi.
6.2. Tek Božičkov v Tivoliju
V letu 2020 zaradi epidemije Teka Božičkov žal ni bilo mogoče prirediti.
6.3. Sodelovanje na največji IT konferenci RISK
Že šesto leto zapored so v okviru največje IT konference RISK v regiji Adriatic, ki je letos
potekala prek zaslonov, organizatorji pripravili dražbo izdelkov pokroviteljev in sodelujočih
podjetij. Izkupiček dražbe, ki se je odvijala ob zaključku konference, so donirali trem
organizacijam, med njimi tudi Rdečim noskom, ki so prejeli 2.500 EUR.

foto: RISK 2020, Real security
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6.4. NKMB in Abanka za Rdeče noske
V letu 2020 sta se združili banki NKBM in Abanka in ob tej priložnosti Društvu Rdeči noski
donirali vsaka po 10.000 EUR, skupaj 20.000 EUR. Donacija bo namenjena ohranjanju
programa Dežurni klovn.

foto: F.A. Bobo

6.5. Priznanje za odličnost zdravstvenim ustanovam – Triglav zdravje
Z izpolnjevanjem ocenjevalnih anketnih vprašalnikov, na podlagi katerih so bili izbrani
prejemniki priznanj odličnosti, so zavarovanci Triglava, Zdravstvene zavarovalnice
pripomogli k dobremu namenu. Zavarovalnica je ob prejemu vsakega rešenega anketnega
vprašalnika Društvu Rdeči noski namenila sredstva v višini 5 EUR.
Zaradi dobrega odziva zavarovancev skupni znesek donacije znaša 12.395 EUR.

foto: Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.
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6.6. Sodelovanje na virtualnem dogodku MPM – Mladih projektnih managerjev – študentov
Ekonomske fakultete v Ljubljani
Študentje MPM so organizirali virtualni dogodek Z glasbo do smeha, ki je imel tudi
humanitarno noto. Dogodek je potekal 21. 12. 2020 od 17-ih do večernih ur. Študentje so imeli
možnost donirati prek SMS-ov in aplikacije mBills. Zbrali so dobrih 435 EUR.

foto: posnetek zaslona RN

6.7. FB nagradno-dobrodelni dogodek priznane ljubljanske izdelovalke torbic
Na pobudo priznane izdelovalke torbic Marjete Grošelj je na Facebooku v mesecu decembru
potekala nagradna igra, v kateri so sodelujoči pošiljali SMS-donacije Rdečim noskom in zbrali
čez 500 EUR.

foto: posnetek zaslona RN
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7 Računovodsko in finančno poročilo
7.1. Splošno
V tem finančnem in računovodskem poročilu Društva RDEČI NOSKI so:




prikazani računovodski izkazi Društva RDEČI NOSKI (v nadaljnjem besedilu RDEČI
NOSKI) za poslovno leto 2020,
računovodske usmeritve in načini ter metode pripoznavanja in vrednotenja
posameznih postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev,
razkritja ter razčlenitve posameznih računovodskih postavk ter pojasnila k
računovodskim izkazom za leto 2020.

Za poslovno leto 2020 je vodenje knjigovodstva in pripravo letnih računovodskih izkazov
društva, razkritja, razčlenitve in pojasnila posameznih računovodskih postavk izdelala družba
Be.eF.eS. d.o.o. iz Ljubljane (računovodski servis).
Računovodski izkazi Društva RDEČI NOSKI so bili z namenom javne objave dne 1. 04. 2021
elektronsko posredovani Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
Društvo RDEČI NOSKI je v letu 2020 prvič zavezano reviziji, saj so prihodki v letu 2020 presegli
1 milijon evrov. V preteklosti je kljub nezavezanosti z namenom verodostojnosti in
transparentnosti poslovanja društvo prostovoljno opravilo osem zaporednih letnih revizij.
Revizijo je opravila revizijska družba Ernst & Young d. o. o., s katero je bila sklenjena pogodba
o revidiranju letnih računovodskih izkazov z dne 12. 12. 2019. Pogodbena vrednost storitev za
izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovno leto 2020 znaša 5.185 EUR in se v celoti
nanaša na revidiranje računovodskih izkazov za leto 2020.
7.2. Izjava o odgovornosti zastopnika in upravnega odbora
Zastopnik in upravni odbor Društva Rdeči noski potrjujeta računovodske izkaze za poslovno
leto, končano na dan 31. decembra 2020, uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila k
računovodskim izkazom.
Zastopnik je odgovoren za pripravo računovodskih izkazov tako, da ti predstavljajo resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja društva in izida njegovega poslovanja za obdobje od 1.
1. 2020 do 31. 12. 2020.
Zastopnik in upravni odbor potrjujeta, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske
usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja.
Zastopnik in upravni odbor tudi potrjujeta, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani
na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju društva ter v skladu z veljavno zakonodajo
in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
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Zastopnik in upravni odbor sta tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem
ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in
drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Ljubljana, 24. 6. 2021
Društvo RDEČI NOSKI

predsednica Društva RDEČI NOSKI
Monica Culen

zakoniti zastopnik
Mitja Križaj
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7.3. Računovodski izkazi za leto 2020
Temeljna računovodska izkaza Društva RDEČI NOSKI za poslovno leto 2020 sta:
-

bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 in primerjalno na dan 31. 12. 2019,
izkaz poslovnega izida za leto 2020 in primerjalno za leto 2019.

Bilanca stanja Društva RDEČI NOSKI na dan 31. 12. 2020 je naslednja:

Postavka v EUR

Sklic v
LP

SREDSTVA

Stanje na dan Stanje na dan
31.12.2020
31.12.2019
1.675.946

1.411.912

11.514

9.602

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA

II.

Opredmetena osnovna sredstva

9.1.

10.591

8.679

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

9.2.

923

923

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

1.662.991

1.401.782

II.

Zaloge

9.3.

4.691

2.872

III.

Kratkoročne finančne naložbe

9.4.

1.000

0

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve

9.5.

3.866

3.917

V.

Denarna sredstva

9.6.

1.653.433

1.394.993

C.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9.7.

1.442

528

1.675.946

1.411.912

1.443.364

1.282.952

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.

SKLAD

I.

Društveni sklad

9.8.

1.443.364

1.282.952

B.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

9.9.

190

0

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

9.10.

200.195

116.061

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti

9.10.

200.195

116.061

D.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9.11.

32.197

12.899

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.
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Izkaz poslovnega izida društva RDEČI NOSKI za leto 2020 je naslednji:

Postavka v EUR

Sklic v LP

Izkaz poslovnega izida
2020

1.

Čisti prihodki od prodaje

4.

Drugi poslovni prihodki

5.

Stroški blaga, materiala in storitev

a)

2019

3.515

17.805

10.1.

1.088.849

964.258

10.3.

644.995

599.575

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter
stroški porabljenega materiala

10.3.1.

14.049

19.847

b)

Stroški storitev

10.3.2.

630.946

579.727

6.

Stroški dela

10.3.4.

275.979

241.264

a)

Stroški plač

10.3.4.

219.784

189.518

b)

Stroški pokojninskih zavarovanj

10.3.4.

19.451

16.801

c)

Stroški drugih socialnih zavarovanj

10.3.4.

15.892

13.735

d)

Drugi stroški dela

10.3.4.

20.852

21.210

7.
a)
11.
a)

Odpisi vrednosti
Amortizacija
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

10.3.3.
10.3.3.
10.2.
10.2.

3.660
3.660
11
11

5.183
5.183
9
9

14.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

10.3.5.

1

13

a)

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

10.3.5.

1

13

15.

Drugi prihodki

1

0

17.

Davek

0

2.063

19.

Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja

167.741

133.975

Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov.
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8 Računovodske usmeritve in metode
8.1. Splošno
Društvo za pripravo računovodskih izkazov uporablja Slovenske računovodske standarde (SRS
2016), poleg tega pa upošteva določila SRS 33 – računovodske rešitve v društvih in invalidskih
organizacijah.
Pri računovodskih usmeritvah in razkritjih društvo upošteva temeljni računovodski
predpostavki:
-

upoštevanje nastanka poslovnega dogodka,
časovno neomejenost delovanja društva.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. S tem so podana zadostna
zagotovila za točnost računovodskih izkazov, za spoštovanje oziroma izpolnjevanje zakonskih
obveznosti in izločitev prevar.
V obravnavanem obračunskem obdobju so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in
metode kot v računovodskih izkazih predhodnega leta. Posamezna sredstva in obveznosti do
virov sredstev se vrednotijo posamično.
V 2019 so pričele veljati spremembe SRS 1, SRS 3 in SRS 15, katere ne veljajo za organizacijske
oblike kot so društva.
Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Vrednostno so računovodski
izkazi sestavljeni v evrih. Terjatve in obveznosti, ki so izvirno izkazane v tujih valutah, so na
bilančni presečni dan preračunane v evro z uporabo referenčnega tečaja Evropske centralne
banke.
Društvo RDEČI NOSKI je v letu 2020 prvič zavezano k reviziji računovodskih izkazov, saj prihodki
društva v letu 2020 presegajo 1 milijon evrov. Revizijo je opravila družba Ernst & Young d. o.
o., Dunajska cesta 111, Ljubljana. Poročilo revizijske družbe je sestavni del računovodskega
poročila.
Potrjeni nerevidirani računovodski izkazi so bili z namenom statistike predloženi agenciji RS za
javno-pravne evidence dne 1.04.2021.
Računovodsko poročilo je del letnega poročila Društva RDEČI NOSKI in ga je obravnaval
Upravni odbor Društva RDEČI NOSKI na dopisni na seji v juniju 2021.
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8.2. Zaposleni v društvu
V društvu je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 7 oseb; za polni delovni čas: poslovna
direktorica Varja Golouh Prodan, zbirateljica finančnih sredstev Mateja Vončina in vodja
zbiranja finančnih sredstev Vesna Savnik, ter za krajši delovni čas: pomočnica umetniški vodji
Ana Lavrinc, poslovna tajnica Ema Bela, umetniška vodja Pérola Regina Ribeiro in pomočnica
poslovni direktorici za področje financ in pravnih zadev Marina Onič. Gibanje števila
zaposlenih po mesecih v poslovnem letu 2020:

Št. zaposlenih

Mesec

Povprečno število
zaposlenih
na
podlagi delovnih ur

jan.20

6,63

7

feb.20

6,80

7

mar.20

6,80

7

apr.20

6,80

7

maj 20

6,80

7

junij 20

6,80

7

julij 20

6,80

7

avg.20

6,80

7

sept.20

6,80

7

okt.20

6,80

7

nov.20

6,80

7

dec.20

6,80

7
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8.3. Obvladovanje tveganj
8.3.1. Valutno tveganje
Valutno tveganje je tveganje, da bo poštena vrednost finančnih inštrumentov nihala zaradi
spremembe deviznih tečajev.
Društvo RDEČI NOSKI praktično ne posluje s tujimi valutami. Promet poslovanja v tuji valuti je
nepomemben, valutno tveganje je minimalno in s tem ne vpliva na uspešnost poslovanja.
8.3.2. Tveganje sprememb obrestne mere
Tveganje sprememb obrestne mere je tveganje, da bo poštena vrednost prihodnjih denarnih
tokov finančnega inštrumenta, pri društvu predvsem depozitov, nihala zaradi spremembe
tržnih obrestnih mer. Društvo RDEČI NOSKI nima zadolžitev pri bankah, drugih finančnih
inštitucijah oziroma drugih osebah doma ali v tujini, zato tveganje spremembe obrestne mere
z vidika povečanja obveznosti in s tem zvišanja prihodnjih denarnih odtokov, ne obstaja.
8.3.3. Kreditno in likvidnostno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube iz financiranja, če pogodbena stranka, ki je
vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Društvo
RDEČI NOSKI praviloma ne posoja svojih denarnih sredstev tretjim osebam, tako da društvo
ne izkazuje pomembnejših terjatev iz naslova posojil.
Društvo tudi ne izkazuje pomembnejših terjatev do kupcev, saj se večina terjatev bodisi
poravna vnaprej ali pa kompenzira. Na ta način se kreditno in likvidnostno tveganje bistveno
zmanjšata.
Društvo na dan 31.12.2020 izkazuje samo kratkoročni depozit pri banki.
Likvidnostno tveganje je tveganje nezmožnosti plačila zapadlih denarnih obveznosti ob njihovi
dospelosti. Društvo RDEČI NOSKI likvidnostno tveganje optimizira z izdelavo kratkoročnih
načrtov denarnih tokov. V letu 2020 društvo ni imelo blokiranih transakcijskih računov, svoje
dospele obveznosti pa je redno odplačevalo.
8.4. Spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak
Sprememb računovodskih usmeritev v letu 2020 ni bilo, prav tako društvo tudi ni popravljalo
napak za nazaj. Pri oblikovanju računovodskih usmeritev, to je pravil in postopkov, ki jih je
potrebno upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih izkazov, se obračamo
predvsem na razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
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8.5. Metoda vrednotenja sredstev in obveznosti do virov sredstev
8.5.1. Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju
ovrednoti po nabavni vrednosti, v katero se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne
dajatve po odštetju trgovskih in drugih popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški
pripravljanja sredstva za nameravano uporabo. Neopredmeteno sredstvo se v računovodskih
izkazih izkazujejo s knjigovodsko vrednostjo, ki je znesek, s katerim se sredstvo pripozna po
odštetju vseh nabranih amortizacijskih popravkov in nabranih izgub zaradi oslabitve.
Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z
amortiziranjem v dobi koristnosti. Preostalo vrednost neopredmetenega sredstva je treba
preverjati najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta.
8.5.2. Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva se prvotno merijo po nabavni vrednosti, ki je sestavljena iz
nakupne cene, uvoznih in drugih nevračljivih nakupnih dajatev ter ostalih stroškov, ki se
neposredno pripišejo usposobitvi sredstva za uporabo. Opredmetena osnovna sredstva se v
računovodskih izkazih izkazujejo s knjigovodsko vrednostjo, ki je razlika med nabavno
vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Knjigovodska vrednost ne sme biti večja od
nadomestljive vrednosti, to je njegove poštene vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, ali
vrednosti pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja.
Opredmeteno osnovno sredstvo se prevrednoti zaradi oslabitve, če njegova knjigovodska
vrednost presega nadomestljivo vrednost. Izgube iz naslova oslabitve je treba razveljaviti le,
kadar in samo kadar se je spremenila ocena, uporabljena za ugotovitev nadomestljive
vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, potem ko je bila priznana zadnja izguba zaradi
oslabitve. V takšnem primeru je treba knjigovodsko vrednost sredstva povečati na njegovo
nadomestljivo vrednost. Takšno povečanje je razveljavitev izgube zaradi oslabitve, tako
povečana knjigovodska vrednost pa ne sme presegati knjigovodske vrednosti, ki bi bila
ugotovljena (po odštetju amortizacijskega popravka vrednosti), če pri njem v prejšnjih letih ne
bi bila priznana izguba zaradi slabitve, razen če je takšno povečanje posledica revaloriziranja.
Razveljavitev izgube zaradi oslabitve opredmetenega osnovnega sredstva, ki se meri po
modelu nabavne vrednosti, se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del
opredmetenih osnovnih sredstev najemojemalca. Izkazuje se ločeno od drugih istovrstnih
opredmetenih osnovnih sredstev.
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8.5.3. Finančne naložbe
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima organizacija naložbenica, da bi z donosi, ki
izhajajo iz njih, povečevala svoje finančne prihodke.

Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih organizacij ali v finančne dolgove
drugih organizacij, države, območja in občine ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v
posojila), pojavljajo pa se tudi kot finančna sredstva drugačne narave, ki niso vezana na
proizvajanje in opravljanje storitev v proučevani organizaciji.

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v:
– finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
– finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo;
– finančne naložbe v posojila ali
– za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot
prevrednotenje se ne štejejo pogodbeni pripis obresti in druge spremembe glavnice naložbe.
Pojavi se predvsem kot prevrednotenje finančnih naložb na njihovo pošteno vrednost,
prevrednotenje finančnih naložb zaradi njihove oslabitve ali prevrednotenje finančnih naložb
zaradi odprave njihove oslabitve.
8.5.4. Zaloge
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno ovrednoti po nabavni ceni, ki
jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve (DDV) ter
neposredni stroški nabave, zmanjšano za dobljene popuste.
Prevrednotenje zalog se opravi med letom ali ob koncu poslovnega leta. Zaloge se vrednotijo
po nižji od izvirne vrednosti ali čiste iztržljive vrednosti. Zaloge se zaradi oslabitve
prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih
nabavnih cenah, presega njihovo čisto iztržljivo vrednost.
8.5.5. Terjatve
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi
povezane z njimi in je mogoče njihove izvirne vrednosti tudi zanesljivo izmeriti. Terjatve vseh
vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
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predpostavki, da bodo poplačane. Prvotno nastale terjatve se kasneje lahko neposredno
povečajo ali pa zunaj prejetega plačila ali drugačne poravnave tudi slabijo za vsak znesek, za
katerega obstaja utemeljitev, da ne bo poravnan.
Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po
referenčnem tečaju ECB. Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke, zmanjšanje terjatev
pa povečuje finančne odhodke.
Zaradi oslabitve se terjatve prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega
njihovo udenarljivo vrednost. Če se domneva, da določene terjatve ne bodo poravnane v
rednem roku oz. v celotnem znesku, jih štejemo kot dvomljive terjatve. Če se je za terjatve že
začel sodni postopek, jih štejemo kot sporne terjatve. Oslabitev terjatev je prevrednotovalni
poslovni odhodek.
8.5.6. Denarna sredstva
Denarno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine, po
preveritvi, da ima takšno naravo. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo
valuto po referenčnem tečaju ECB na dan prejema. Knjigovodska vrednost denarnega sredstva
je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi potreba po prevrednotenju.
Denarna sredstva so knjižni denar na računih v bankah in denarni ustrezniki. Denarni ustrezniki
so sredstva, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v denar kot plačilno
sredstvo za poravnavanje dolgov ali za izplačilo s kakšnim drugim namenom neposredno in
brez kakršnihkoli omejitev (kot so kratkoročni depoziti in vloge v bankah na odpoklic oziroma
zapadlostjo največ do treh mesecev).
8.5.7. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se
bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost
je mogoče zanesljivo izmeriti.
Rezervacija je izkazana v višini najboljše ocene izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan
bilance stanja obstoječe dolgoročne obveze. Vrednost rezervacije je enaka sedanji vrednosti
izdatkov, ki so pričakovani za poravnavo obveze.
Rezervacije se ne prevrednotujejo. Rezervacije za določen namen se povečajo ali zmanjšajo,
če po predvidevanjih ne omogočajo ali presegajo pokritje ustreznih stroškov v prihodnjih letih.
Po koncu obdobja, za katero so bile oblikovane, se neporabljeni del prenese med prihodke.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej
vračunane odhodke in odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na
pomembnejše vrste. Uporabljajo se v obdobju daljšem od leta dni.
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8.5.8. Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma
kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. Pasivne kratkoročne
časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej
vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Izkazujejo se v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin, ki dokazujejo njihov nastanek in obstoj.
8.5.9. Poslovne obveznosti
Poslovne obveznosti so dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, obveznosti
do zaposlencev za opravljeno delo, obveznosti do države iz naslova davkov in obveznosti do
drugih.
Poslovne obveznosti se delijo na dolgoročne, če jih je treba poravnati v obdobju, daljšem od
leta dni, in kratkoročne, ki so tiste, ki so že zapadle v plačilo (a še niso poravnane), in tiste, ki
bodo zapadle v plačilo v letu dni.
Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki
dokazujejo prejem proizvodov ali storitev ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek,
odhodek ali delež v poslovnem izidu.
8.6. Pripoznavanje prihodkov in odhodkov
8.6.1. Prihodki
Prihodki so pripoznani, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi in jih je mogoče
zanesljivo izmeriti. Sestavljajo jih prihodki od dejavnosti, finančni prihodki in drugi prihodki.
Prihodki od dejavnosti so dotacije iz FIHO v Sloveniji, dotacije iz proračunskih in drugih javnih
sredstev, druge dotacije, donacije pravnih in fizičnih oseb, prihodki iz prodaje in ostali prihodki
od dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje.
Prihodki od prodaje so pripoznani, če so na kupca prenesena vsa pomembna tveganja in
koristi, ki izhajajo iz lastništva; znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti; verjetno je, da
bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v društvo; in stroške, ki so nastali v
zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja v obliki obresti. Pojavljajo se v zvezi s kratkoročno
vezavo prostih denarnih sredstev pri bankah.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in druge podobne postavke.
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8.6.2. Stroški materiala in storitev, odhodki
Stroški materiala in storitev so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in storitev
ter tistega dela materiala in storitev, na katerega se nanašajo. Razvrščeni so po izvirnih vrstah.
Stroški materiala in storitev se praviloma izkazujejo v dejanskih zneskih ob nabavi takšnega
materiala in storitev.
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče
zanesljivo izmeriti.
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in druge podobne postavke.
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9 Razkritja k bilanci stanja
9.1. Opredmetena osnovna sredstva in drobni inventar
Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v poslovnem letu 2020 naslednje:

v EUR

Druga Vlaganja
SKUPAJ
Računalniška oprema v opred. Drobni
OPREDM.OSN.
oprema
osn. sr. v inventar
SREDSTVA
tuji lasti

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2020

13.629

5.433

4.699

3.056

26.817

1.514

4.058

0

362

5.934

502

0

0

168

670

14.641

9.491

4.699

3.250

32.081

12.448

1.655

979

3.056

18.138

1.547

1.643

470

362

4.022

502

0

0

168

670

13.493

3.298

1.449

3.250

21.490

Sedanja vrednost 01.01.2020

1.181

3.778

3.720

0

8.679

Sedanja vrednost 31.12.2020

1.148

6.193

3.250

0

10.591

Povečanja
Izločitve v letu
Stanje 31.12.2020
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01.01.2020
Amortizacija
Izločitve v letu
Stanje 31.12.2020

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v poslovnem letu 2019 naslednje:

v EUR

Druga Vlaganja
SKUPAJ
Računalniška oprema v opred. Drobni
OPREDM.OSN.
oprema
osn. sr. v inventar
SREDSTVA
tuji lasti

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01.01.2019
Povečanja

14.115

4.230

4.699

2.299

25.343

228

1.203

0

1.073

2.504
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Izločitve v letu

714

0

0

316

1.030

13.629

5.433

4.699

3.056

26.817

Stanje 01.01.2019

9.638

709

509

2.299

13.155

Amortizacija

3.524

946

470

1.073

6.013

316

1.030

Stanje 31.12.2019
POPRAVEK VREDNOSTI

Izločitve v letu

714

Stanje 31.12.2019

12.448

1.655

979

3.056

18.138

Sedanja vrednost 01.01.2019

4.477

3.521

4.190

0

12.188

Sedanja vrednost 31.12.2019

1.181

3.778

3.720

0

8.679

9.2. Dolgoročne poslovne terjatve
Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami izkazujemo varščino za najeto pisarno na Vojkovi 4 v
višini 923 EUR.

9.3. Zaloge
Metoda vrednotenja zalog je FIFO metoda. Popis blaga je bil opravljen na dan 31. 12. 2020.
Med poslovnim letom se je vodila evidenca penastih noskov, ki ostajajo na zalogi tudi na
bilančni presečni dan. Penasti noski imajo dvojni namen: (1) za prodajo in (2) za tekoče
razdeljevanje obiskanim bolnikom. Pri popisu noskov ni bilo ugotovljenih inventurnih razlik.
Vrednost blaga v zalogi ni izkazana po višji vrednosti od njene čiste iztržljive vrednosti.

Vrednost zalog je naslednja:
v EUR

31.12.2020

31.12.2019

Penasti noski

4.691

2.872

Skupaj v EUR

4.691

2.872
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9.4. Kratkoročne finančne naložbe
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo depozit pri Delavski Hranilnici v višini
1.000 evrov, ki je bil 11.11.2020 vezan za obdobje enega leta.

9.5. Kratkoročne poslovne terjatve
Sestava kratkoročnih poslovnih terjatev je naslednja:
v EUR

31.12.2020

31.12.2019

3.866

3.917

do kupcev

395

1.941

- v državi

395

1.941

0

0

3.471

1.976

0

0

3.471

1.976

Kratkoročne poslovne terjatve skupaj

- v tujini- EUR
do drugih
- dani predujmi in varščine
- druge poslovne terjatve

Starostna struktura kratkoročnih terjatev do kupcev je sledeča:
v EUR

31.12.2020

31.12.2019

395

1.941

0 - 30 dni

0

0

31 - 60 dni

0

0

61 - 90 dni

0

0

Nad 90 dni

0

0

395

1.941

Nezapadlo

Skupaj

Terjatve do kupcev niso zavarovane z finančnimi inštrumenti. Vse terjatve so bremen proste
oziroma niso dane kot jamstvo za plačilo obveznosti društva.
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Struktura drugih poslovnih terjatev je naslednja:
31.12.2020

31.12.2019

1.547

0

Terjatve iz naslova vračila kriznega dodatka

334

0

Terjatve iz naslova bonov

190

0

1.400

115

0

1.861

3.471

1.976

Terjatve iz naslova plačanih akontacij davka od dohodka

Terjatve do donatorjev po podpisanih pogodbah
Terjatve do RNI za povračilo stroškov
Skupaj

9.6. Denarna sredstva
V spodnji tabeli podajamo razčlenitev denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020:
v EUR

31.12.2020

31.12.2019

123.622

102.774

Denarna sredstva Delavska hranilnica

1.529.811

1.292.219

Skupaj denarna sredstva

1.653.433

1.394.993

Denarna sredstva NLB

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

9.7. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Prikaz začetnega in končnega stanja kratkoročnih časovnih razmejitev po posameznih vrstah
v letu 2020:
v EUR
Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Skupaj
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31.12.2020

31.12.2019

1.442

528

0

0

1.442

528
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9.8. Društveni sklad
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen v letu 2020 znaša 167.741 EUR (v preteklem letu
je presežek prihodkov nad odhodki znašal 133.975 EUR). Celotni društveni sklad na dan 31.
12. 2020 znaša 1.443.364 EUR (na dan 31. 12. 2019 je znašal 1.282.952 EUR) in je namenjen
za izvajanje dejavnosti društva (širjenja rednih programov bolnišničnih klovnov).

9.9. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami društvo izkazuje odložene prihodke iz
naslova prejete donacije osnovnega sredstva. Donacija se v prihodke prenaša v skladu z
amortizacijo, ki se nanaša na to donirano osnovno sredstvo. Stanje dolgoročnih pasivnih
časovnih razmejitev na bilančni presečni dan je 190 evrov.

9.10. Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti društva na dan 31. 12. 2020 so naslednje:
v EUR

31.12.2020

31.12.2019

do dobaviteljev

54.761

47.222

- v državi

54.761

46.232

0

990

145.434

68.839

166

805

20.561

19.506

Druge obveznosti iz naslova povračila stroškov

1.271

1.225

Obveznosti do fizičnih oseb

1.360

1.459

Obveznosti do RNI

122.076

45.844

Skupaj

200.195

116.061

- v tujini
do drugih
Obveznosti do državnih inštitucij
Obveznosti do zaposlenih

9.11. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Prikaz začetnega in končnega stanja kratkoročnih časovnih razmejitev po posameznih vrstah
v letu 2020:
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v EUR
Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj

31.12.2020

31.12.2019

32.197

11.399

0

1.500

32.197

12.899

Pasivne časovne razmejitve iz naslova kratkoročno vnaprej vračunanih stroškov oz. odhodkov
na dan 31. 12. 2020 znašajo 32.197 EUR. Nanašajo na stroške revidiranja, računovodstva in
vračunane stroške dela za neporabljen dopust ter neplačane nadure delavcev.
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10 Razkritja k izkazu poslovnega izida
10.1. Prihodki iz dejavnosti
Prihodki iz dejavnosti so po vrstah v poslovnem letu znašali, kot sledi:
v EUR

2020

2019

Dotacija FIHO

6.480

7.513

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev

249.124

222.552

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb

816.908

718.481

3.047

17.224

468

581

16.338

15.712

1.092.365

982.063

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala
Ostali prihodki iz dejavnosti
Skupaj

10.2. Finančni prihodki iz finančnih naložb
Med finančnimi prihodki se izkazujejo obresti na denarna sredstva pri bankah:
v EUR
Finančni prihodki od pozitivnih obresti na transakcijskem
računu
Skupaj

2020

2019

11

9

11

9

10.3. Stroški in odhodki
10.3.1. Stroški prodanega trgovskega blaga in materiala
V letu 2020 smo zabeležili nabavno vrednost prodanega blaga in drugih materialnih stroškov:
v EUR
Nab. vred. penasti noski
Stroški rekvizitov bolnišničnih klovnov
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala in pisarne
Stroški v zvezi z avtomobilom
Skupaj
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2020

2019

130

167

10.622

15.217

938

3.015

2.289

904

70

544

14.049

19.847
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10.3.2. Stroški storitev
V letu 2020 so nastali naslednji stroški storitev:
v EUR

2020

2019

Neposredni stroški dela-storitev na projektu

328.912

317.903

Stroški direktne pošte

103.914

104.311

9.543

11.701

28.378

19.646

1.812

8.988

12.700

27.329

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

1.187

5.663

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

1.462

1.576

Stroški plač. prometa, bančnih storitev in zavarov. premij

1.415

1.009

Stroški telekomunikacijskih in poštnih storitev

3.764

3.266

153

100

Stroški izobraževanja

3.775

1.774

Drugi stroški storitev

13.152

30.617

Stroški storitev RNI

120.779

45.844

Skupaj

630.946

579.727

Stroški marketinga, zbiranja sredstev
Stroški računovodstva, kontrolinga, revizije in pravnih storitev
Stroški delavnic za bolnišnične klovne
Stroški najemnin

Reprezentančni stroški

10.3.3. Odpisi vrednosti
V letu 2020 je amortizacija osnovnih sredstev znašala 3.660 EUR, prevrednotovalnih poslovnih
odhodkov društvo v 2020 ni beležilo (v letu 2019 je amortizacija osnovnih sredstev znašala
5.183 EUR, prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 0 EUR).

10.3.4. Stroški dela
Stroški za zaposlene, ki so vezani na umetniško delo, zbiranje sredstev in administracijo, so
naslednji:
v EUR

2020

2019

219.784

189.518

Stroški socialnih zavarovanj

15.892

13.735

Stroški pokojninskih zavarovanj

19.451

16.801

Drugi stroški dela

20.852

21.210

275.979

241.264

Stroški plač

Skupaj
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Zaslužki poslovodstva so v letu 2020 znašali 63.569 evrov, v l. 2019 pa 61.198 evrov.

10.3.5. Drugi odhodki iz dejavnosti, finančni odhodki in drugi odhodki
v EUR

2020

2019

Finančni odhodki

1

13

Skupaj

1

13

10.4. Izkazovanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti
Društvo vodi poslovne knjige skupaj za pridobitno in nepridobitno dejavnost. Ne glede na to
pa se zagotavlja spremljanje in razmejevanje stroškov, ki so podlaga za pridobivanje
pridobitnih prihodkov, v pomožnih razvidih društva. Ločevanje stroškov med pridobitne in
nepridobitne se izvaja na podlagi dejansko nastalih stroškov dela, storitev in materiala, ki se
nanašajo na prodane količine blaga in na sponzorske storitve.
Obseg pridobitne dejavnosti društva v letu 2020 sestavljajo sredstva iz sponzoriranja in
opravljenih storitev v višini 3.047 EUR (preteklo leto 17.224 EUR) in sredstva od prodaje
noskov v višini 468 EUR (preteklo leto 581 EUR). Stroški, ki se nanašajo na prihodke iz
pridobitne dejavnosti društva v letu 2020 znašajo 5.328 EUR (v preteklem letu so znašali 6.947
EUR) in se delijo na:






nabavna vrednost prodanega blaga v višini 130 EUR (v preteklem letu 167 EUR),
stroški materiala v višini 6 EUR (v preteklem letu 38 EUR),
stroški dela v višini 5.018 EUR ( v preteklem letu 5.689 EUR),
stroški amortizacije v višini 12 EUR (v preteklem letu 94 EUR),
splošni stroški storitev: 162 EUR (v preteklem letu 959 EUR).

Poslovni izid iz pridobitne dejavnosti v 2020 je negativen in znaša minus 1.813 EUR (v letu 2019
je bil pozitiven in je znašal 10.858 EUR).
10.5. Pomembni poslovni dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja 31. 12. 2020 pa do dneva priprave tega poročila v Društvu Rdeči
noski ni bilo dogodkov, ki bi lahko vplivali na stanje, resničnost in poštenost računovodskih
izkazov za poslovno leto 2020.
Epidemija Covid 19
V letu 2021, ki je in bo še vedno v duhu epidemije Covida 19, želimo ostati prilagodljivi, prožni
in učinkoviti. Nadaljevati želimo s programi, ki so v danem trenutku najbolj varni in s katerimi
dosežemo najbolj ranljive skupine ljudi. Hkrati pa je naša želja, da bomo čim prej spet redno
prisotni v bolnišnicah in v drugih ustanovah, kjer izvajamo svoje redne programe.
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
Članom društva Rdeči noski, društvo za pospeševanja veselja do življenja za bolne in trpeče
ljudi.
Mnenje
Revidirali smo računovodske izkaze društva Rdeči Noski (društva), ki vključujejo bilanco stanja na dan 31.
december 2020 ter izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in
druge pojasnjevalne informacije.
Po našem mnenju so priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega
položaja društva Rdeči noski, društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi na dan 31.
december 2020 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi in zahtevami Zakona o društvih.
Podlaga za mnenje
Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so
opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov. V skladu z
Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki
ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi
zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od
družbe/skupine in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.
Druge informacije
Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in našega mnenja o teh
računovodskih izkazih. Poslovodstvo je odgovorno za te druge informacije.
Naše mnenje o računovodskih izkazih ne vključuje drugih informacij in zato o njih ne izražamo nikakršnega
zagotovila ali sklepa.
V zvezi z revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost, da te druge informacije preberemo in presodimo, ali
so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi oziroma, ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali
kako drugače zgledajo pomembno napačne. Poleg tega je naša odgovornost da ocenimo, ali so bile druge
informacije v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavnim zakonom ali predpisi in predvsem, ali so
te druge informacije usklajene z zakonom ali predpisi glede formalnih zahtev in postopkov za pripravo drugih
informacij z vidika pomembnosti in, ali bi neskladnost s temi zahtevami lahko vplivala na presoje, zasnovane na teh
drugih informacijah.
Na podlagi opravljenih postopkov poročamo, kolikor lahko ocenimo, da:

so druge informacije, ki opisujejo dejstva predstavljena v računovodskih izkazih, v vseh pomembnih
pogledih usklajene z računovodskimi izkazi; in

da so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi.
Poleg tega je naša odgovornost da, na podlagi našega poznavanja in razumevanja društva, ki smo ga pridobili med
revizijo, poročamo o tem, ali druge informacije vsebujejo pomembno napačno navedbo. Na podlagi opravljenih
postopkov v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili nobenih pomembnih napačnih navedb.
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi in zahtevami Zakona o društvih, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov in za
tàko notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstvo potrebno, da omogoči pripravo računovodskih
izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.
Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov društva odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje
kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega
podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo društvo likvidirati ali zaustaviti poslovanje,
ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.
Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega
poročila.
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Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov
Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne
navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo
nudi visoko stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z mednarodnimi standardi
revidiranj, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare
ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na
gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno
nezaupljivost. Prav tako:

• prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake
ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne
in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne
navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore,
ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol;

• pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnimi za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov,
ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol društva;

• presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi
povezanih razkritij poslovodstva;
• na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov in okoliščin, ki
zbujajo dvom v sposobnost društva, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske
uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne
negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so
taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do
datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje društva
kot delujočega podjetja;

• ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali
računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.
Poslovodstvo med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in o pomembnih revizijskih
ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.
Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah.
V skladu z 27. Členom Zakona o društvih smo pregledali tudi poročilo o poslovanju društva in ugotavljamo, da je
skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in zahtevami Zakona o društvih.
Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila društva je v skladu s Slovenskimi računovodskim standardom
za društva. Na podlagi opravljenim postopkov ocenjujemo, da so bili presežki prihodkov nad odhodki društva v letu
2020 porabljeni za namene doseganja zastavljenih ciljev društva, njegovega namena oz. za namene opravljanje
dejavnosti, določene v temeljnem aktu društva.
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