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Uvodna beseda 
V letu, ko se spominjamo številnih pomembnih do-
godkov, za katere je značilna letnica sedemdeset, 
obeležujemo tudi okroglo, sedemdeseto obletnico 
začetka delovanja Rdečega križa na območju Celja.
Organizacija Rdečega križa v Celju je bila ustanovljena 19. 
junija leta 1945 kot Okrožna organizacija Rdečega križa. 
To je bilo približno 80 let po ustanovitvi organizacije 
Rdečega križa, 8. avgusta 1864 v Ženevi, in dobrih 65 
let po tem, ko je ta dejavnost v obliki domoljubnega 
podpornega društva zaživela na Štajerskem, takrat še 
v okviru Avstro–Ogrske monarhije. O morebitnem de-
lovanju kakšne organizirane oblike dejavnosti Rdečega križa med obema 
vojnama na območju Celja ni podatkov.
Volja in pripravljenost pomagati drugim, svojim bližnjim, pa tudi čisto 
neznanim ljudem, se je skozi zgodovino manifestirala v različnih oblikah, 
odvisno od razmer, ki so vladale na določenem območju in v določenem 
časovnem obdobju. Tako je Rdeči križ deloval v vojnah, nudil pomoč ran-
jencem, skrbel za civilno prebivalstvo, sirote in begunce, v miru pa nudil 
različne oblike humanitarne pomoči in se angažiral povsod tam, kjer je bilo 
potrebno zagotoviti takšno ali drugačno obliko humanitarnih aktivnosti. 
Vloga Rdečega križa je takšna tudi danes, obogatena z nekaterimi novimi 
oblikami delovanja, ki so posledice razvoja, ki smo ga bili deležni skozi vsa 
ta leta od njegove ustanovitve in potreb v današnjem času.
Ena glavnih značilnosti, ki daje Rdečemu križu še posebej pomembno 
težo, je prostovoljno delovanje njegovih članov in aktivistov ter njihova 
pripadnost in odločenost, da žrtvujejo svoj prosti čas, svoje znanje in 
pogosto tudi lastna materialna sredstva ter jih posvetijo plemenitim, 
humanitarnim ciljem.
RKS - Območno združenje Celje deluje danes, 70 let po ustanovitvi, na 
območju, ki obsega štiri občine Dobrno, Štore, Vojnik in Mestno občino 
Celje, nastale iz bivše občine Celje. Območje delovanja obsega približno 
230 km2, 118 naselij, z okoli 65.000 prebivalci v 25 mestnih četrtih in 
krajevnih skupnostih. RKS OZ Celje je samostojna, nevladna, prostovoljna 
humanitarna organizacija. 
Dejavnost RKS OZ Celje obsega vrsto humanitarnih dejavnosti na področju 
krvodajalstva in darovanja organov, skrb za najranljivejše skupine pre-
bivalstva v obliki zbiranja, skladiščenja in delitve različnih oblik mate-
rialne pomoči, prizadevanje za boljšo kakovost življenja starejših oseb 
ter zdravstveno vzgojo, preventivo in promocijo zdravja. Organiziranost 
Rdečega križa zagotavlja, da je s svojimi aktivnostmi kolikor je mogoče 

Aleš Vrečko
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Uvodna beseda

Organizacija Rdečega križa v Celju je bila ustanovljena 19.

junija leta 1945 kot okrožna organizacija RK. To je dobrih 80

let po ustanovitvi organizacije Rdečega križa, 8. avgusta 1864

v Ženevi, in  dobrih 65 let po tem, ko se je ta dejavnost  začela

na Štajerskem, takrat še v okviru Avstro - Ogrske monarhije

in v obliki domoljubnega podpornega društva.

O tem, ali je med obema vojnama na območju Celja delovala

kakršnakoli organizirana oblika  dejavnosti Rdečega križa,

nismo našli  podatkov.

Volja in pripravljenost pomagati drugim, svojim bližnjim ali

čisto neznanim ljudem je bila od nekdaj prisotna. Skozi

zgodovino se je manifestirala v različnih oblikah, odvisno od razmer, ki

so vladale na določenem območju in v določenem časovnem obdobju.

Tako je Rdeči križ  deloval v vojnah, nudil pomoč ranjencem,  skrbel za

civilno prebivalstvo, sirote in begunce, v miru pa nudil različne oblike

humanitarne pomoči in se angažiral povsod tam, kjer je bilo potrebno

zagotoviti takšno ali drugačno obliko humanitarnih aktivnosti.

Takšna je vloga Rdečega križa tudi danes, obogatena z nekaterimi oblikami

delovanja, ki so posledice razvoja, ki smo ga bili deležni skozi vsa ta leta

od  njegove ustanovitve.

Ena glavnih značilnosti, ki daje Rdečemu križu še posebej pomembno

težo, je prostovoljno delo njegovih članov in aktivistov ter njihova

pripravljenost, da žrtvujejo svoj prosti čas, svoje znanje in pogosto tudi

lastna materialna sredstva in jih posvetijo plemenitim, humanitarnim

ciljem.

Območno združenje Rdečega križa Celje deluje danes, 60 let po

ustanovitvi, na območju, ki obsega štiri občine: Dobrno, Štore, Vojnik in

mestno občino Celje, nastale iz bivše občine Celje. Dejavnost OZRK Celje

obsega vrsto humanitarnih dejavnosti:  krvodajalstvo in darovanje organov,

zaščito in reševanje ter prvo pomoč, socialno dejavnost, zbiranje,

skladiščenje in delitev materialne pomoči, skrb za boljšo kakovost življenja

starejših oseb ter zdravstveno vzgojo, preventivo in promocijo zdravja.

Pri vseh navedenih dejavnostih Rdečega križa je poudarek na

prostovoljnem delu, pri čemer je še posebej pomembno prizadevanje, da

poskušamo  vključiti čim več mladih. Kakršnakoli organizacija je lahko

uspešna le, če nenehno skrbi za pomlajevanje in širjenje svojega članstva.

Zato smo  s statutom opredelili  posebno kategorijo mladih članov, katerih

delovanju in usposabljanju smo posvetili posebno pozornost.  Iz številk,

Aleš Vrečko
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prisoten med ljudmi na terenu in tako širi svojo dejavnost tam, kjer je 
najbolj potrebna. Krajevne organizacije Rdečega križa so tiste osnovne 
oblike delovanja, na katerih temelji velik del njegovih pomembnih ak-
tivnosti, ki potrjujejo in krepijo vlogo ter verodostojnost organizacije 
med ljudmi. Pri vseh navedenih dejavnostih Rdečega križa je poudarek 
na prostovoljnem delu, pri čemer je še posebej pomembno prizadevanje, 
da poskušamo v te aktivnosti vključiti čim več mladih. Kakršnakoli orga-
nizacija je lahko uspešna le, če nenehno skrbi za pomlajevanje in širjenje 
svojega članstva. Zato smo s statutom Rdečega križa opredelili posebno 
kategorijo mladih članov, katerih delovanju in usposabljanju posvečamo 
posebno pozornost.
Iz podatkov, ki so navedeni v naslednjih poglavjih tega biltena, je mogoče 
videti, kako uspešni smo bili v naših prizadevanjih in kakšno delo je bilo 
v tem obdobju opravljeno.
V biltenu tokrat nismo navedli najodgovornejših članov Rdečega križa, ki 
so v tej organizaciji v minulih desetletjih opravljali vodilne in vodstvene 
ter strokovne funkcije. Ta seznam je izjemno obsežen in smo ga objavili 
v biltenu, ki smo ga izdali ob naši 60-letnici. Predstavlja pa le skrajni vrh 
piramide članov, aktivistov - prostovoljcev, ki so bili v vseh teh letih nosilci 
dejavnosti današnje območne organizacije Rdečega križa Celje in ki so 
z vsemi ostalimi aktivisti in prostovoljci uresničevali poslanstvo Rdečega 
križa na našem območju. Brez njih in njihovega prispevka danes ne bi 
mogli praznovati spoštljivih obletnic našega delovanja. Tudi njim, oz. še 
zlasti njim, danes anonimnim članom in aktivistom, gredo še posebne 
čestitke in zahvale. 
Posebna zahvala gre tudi vsem tistim, ki so tako ali drugače ves čas pod-
pirali našo dejavnost, Mestni občini Celje, Občini Dobrna, Občini Štore in 
Občini Vojnik, Splošni bolnišnici Celje in Transfuzijskemu centru, srednjim 
in osnovnim šolam, javnim zavodom in ustanovam ter sredstvom javnega 
obveščanja.
Vsem članicam in članom ter prostovoljkam in prostovoljcem – aktivis-
tom RKS območnega združenja Celje ob pomembnem jubileju iskreno 
čestitam z željo, da bi tudi v prihodnjem obdobju tako uspešno in plodno 
sodelovali v dobro vseh tistih, katerim je naša dejavnost namenjena.

Predsednik	RKS-OZ	Celje	
								Aleš	Vrečko	
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70 let organiziranega 
Rdečega križa v Celju 
Rdeči križ je organizacija, ki deluje po načelih, ki bi pravza-
prav morala veljati za vse ljudi, da bi bil svet prijaznejši: 
humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, 
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Vsako od teh 
vrednost spoštuje tudi celjski Rdeči križ, ki je začel delovati 
pred 70-imi leti. V sedmih desetletjih se je spremenilo mar-
sikaj, poslanstvo Rdečega križa pa ostaja enako: pomagati 
sočloveku, preprečevati in lajšati trpljenje ljudi, zaščititi 
življenje in zdravje ter zagotavljati spoštovanje človekovih pravic.
Razsežnosti vašega dela so velike, poudarek pa je na prostovoljstvu in 
solidarnosti, saj člani in aktivisti Rdečega križa delajo izključno zato, 
da bi pomagali ljudem. Organizirate krvodajalske akcije, pomagate v 
najrazličnejših življenjskih stiskah, prisotni ste ob naravnih katastrofah, 
zbirate in delite materialno pomoč, skrbite za boljšo kakovost življenja 
starejših oseb, ljudi ozaveščate o preventivi in zdravem načinu življenja, 
ljudi spodbujate, da postanejo darovalci, ... Prisotni ste tam in takrat, ko vas 
ljudje najbolj potrebujejo. Vaša dejanja so usmerjena v dobro sočloveka in 
vaši cilji so plemeniti. Že velikokrat ste se izkazali, ko so Celjanke in Celjani 
potrebovali vašo pomoč in vem, da boste tudi v prihodnjih letih svoje 
delovanje ohranili na tako visokem nivoju. Svet potrebuje takšne ljudi in 
takšne organizacije, da nas opominjajo, kaj je v življenju zares pomembno. 
Skrb za sočloveka osrečuje, dobrota da dobroto in plemenitost plemeniti. 

Lepo je vedeti, da imamo v Celju dobro delujočo humanitarno orga-
nizacijo, ki nenehno skrbi tudi za širjenje svojega članstva in vzgajanje 
mladih generacij. 
Ob 70. obletnici delovanja vam iskreno čestitam in želim, da bi bil Rdeči 
križ v Celju še naprej tako trdna opora ljudem v stiski. 

Bojan	Šrot
župan	Mestne	občine	Celje

Bojan Šrot
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Nastanek organizacije Rdečega 
križa 

V 19. stoletju so po svetu divjale 
številne vojne, ki so povzročale 
velike človeške žrtve in materi-
alne izgube. Ravnanje z ujet-
niki in ranjenci ni bilo vredno 
človeka, še posebej pa so bili 
prizadeti tisti, ki so povsem 
nedolžni nosili posledice vojn, 
to je civilno prebivalstvo.  
Socialno in humano usmerjen-
im ljudem med premožnejšimi 
se je v »Ligi miloščine« pridružil 
Švicar JEAN HENRY DUNANT. 
V enaindvajsetem letu starosti  
je organiziral skupino zelo ak-
tivnih mladih ljudi, ki so se vsak 
teden sestajali in jim je trpljenje 
prebivalstva postalo nov izziv 
in predmet sočutja. Dunanta je 
ves čas preganjala misel, da bi 
morala biti skrb za te skupine 
ljudi bolje organizirana in ureje-
na. Po večletnih prizadevanjih 

se je Dunantu pridružila skupina 
štirih mož, ki so mu bili pripravljeni pomagati uresničiti njegove zamisli. 
Posamezno so že prej organizirali razna humanitarna društva, med drugim 
so tudi žene in matere ustanovile društva za pomoč ranjencem in sirotam. 
V tem času je Dunant obiskal večino evropskih prestolnic in od vlad dobil 
soglasje za uresničitev svoje ideje. Tako je 23. oktobra leta 1863 nastalo 
DRUŠTVO RDEČEGA KRIŽA. 
S tem so se uresničile zamisli Henryja Dunanta, ustanovitelja Rdečega 
križa. Ustanovitev RK je podprl tudi takratni predsednik ZDA Abraham 
Lincoln, ki je na diplomatsko konferenco v Ženevi, 8. avgusta leta 1864, 
poslal dva opazovalca. Prisotnih je bilo 24 delegatov iz 16 držav. Takrat 
je bila sprejeta 1. Ženevska konvencija. Ta velik dogodek je določil trajna 
pravila o ravnanju z vojnimi ranjenci, zagotovil nevtralnost reševalcem, 
bolničarjem, zdravstvenemu osebju, njihovi opremi in prebivalcem, ki 
so želeli pomagati prizadetim prebivalcem - žrtvam in socialno šibkim.

Henry Dunant, 
ustanovitelj Rdečega križa
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Nastanek organizacije

rdečega križa

V 19. stoletju so po svetu divjale številne vojne, ki so povzroèale velike

človeške žrtve in materialne izgube. Posebej je bilo nečloveško ravnanje

z ujetniki in civilisti, še posebej s tistimi, ki so nedolžni nosili posledice

vojn.

Socialno in humano usmerjeni ljudje so bili tudi med

premožnejšimi, katerim se je pridružil v ligi

miloščine Švicar JEAN HENRY DUNANT, ki je v

enaindvajsetem letu starosti organiziral skupino

zelo aktivnih mladih, ki so se vsak teden sestajali

in jim je suženjstvo postalo nov predmet sočutja.

Dunanta je ves čas preganjala misel, da bi stvari

morale biti bolj urejene. Po večletnih prizadevanjih

se je Dunantu pridružila skupina štirih mož, ki so

mu bili pripravljeni pomagati uresničiti njegove

zamisli (odbor petih).

Poleg dr. Appia in Gustava Moyniera sta bila v

skupini še dr. Theodore Maunoir in general Dofour.

Posamezno so že prej organizirali razna

humanitarna društva, med drugim so tudi žene in

matere ustanovile društvo za pomoč ranjencem in

sirotam. V tem času je Dunant obiskal večino

evropskih prestolnic in od vlad dobil soglasje,

marsikje je doživel navdušenje. Tako je nastalo

DRUŠTVO RDEČEGA KRIŽA, 23. oktobra 1863.

leta.

S tem so se uresničile zamisli ustanovitelja RK Henryja Dunanta.

Ustanovitev RK je podprl tudi takratni predsednik ZDA Abraham Lin-

coln, ki je poslal dva opazovalca na diplomatsko konferenco, ki je bila v

Ženevi 8. 8. 1864. leta. Prisotnih je bilo 24 delegatov iz 16 držav.

Takrat je bila sprejeta 1. ženevska konvencija. Ta veliki dogodek je določil

trajna pravila o ravnanju z vojnimi ranjenci, zagotovil nevtralnost rešilcem,

bolnišnicam, zdravstvenemu osebju, njihovi opremi in prebivalcem, ki

želijo pomagati prizadetim prebivalcem - žrtvam in socialno šibkim.

Ženevsko konvencijo je podpisala večina držav. Ta dokument je mejnik v

človeški zgodovini. Leta 1864 je bil oblikovan znak rdečega križa na beli

podlagi, ki je postal simbol zaščite in nevtralne pomoči.

Henry Dunant,

ustanovitelj

Rdečega križa
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Ženevsko konvencijo je podpisala večina držav. Ta dokument je mejnik 
v človeški zgodovini. Leta 1864 je bil tudi oblikovan znak Rdečega križa, 
Rdeči križ na beli podlagi, ki je postal simbol organizacije in simbol zaščite 
in nevtralne pomoči. 
Plapolajoče zastave RK so v vojnah postale nekaj običajnega. Leta 1876 je 
Turčija namesto znaka rdečega križa sprejela znak rdečega polmeseca, ki 
je povzel vlogo Rdečega križa in se razširil med muslimanskimi državami 
vsega sveta.
Ustanovitelj Rdečega križa Henry Dunant je leta 1901 prejel Nobelovo 
nagrado za mir.
Danes je mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
največja človekoljubna organizacija s približno 250 milijoni članov, ki so 
dejavni tako v miru kot v vojnah in nudijo ljudem vsestransko pomoč 
povsod tam, kjer je le-ta potrebna.
Geslo Rdečega križa in Rdečega polmeseca je: POVSOD za VSAKOGAR.

Krvodajalska akcija gasilski dom Štore 1968
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Začetki Rdečega križa v 
Sloveniji
V dobi, ko so se v Evropi pojavljala prva društva RK, je bilo območje Slo-
venije, ki je bila v tistem obdobju razdeljena na pokrajine, sestavni del 
Avstro-Ogrske države (s 60 milijoni prebivalcev), z izjemo Prekmurja, ki 
je spadalo v Madžarsko kraljestvo. 
V takšnih razmerah je bilo leta 1866 v Ljubljani ustanovljeno žensko 
društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in otrokom, 
s prehrano in oblačili, leta 1879 pa so tudi moški ustanovili domoljubno 
podporno društvo v deželi Kranjski (v Ljubljani). Po uspešnem delovanju 
obeh društev je prišlo leta 1902 do njune združitve. Glavni namen 
združitve je bil povečanje imetja, skupno poslovanje, zbiranje pomoči, 
informativna služba, vse to pa na podlagi pomembnih izkušenj, ki sta 
si jih obe društvi pridobili v času velikega potresa leta 1895 v Ljubljani. 
Takrat so organizirali skupne odprte poljske bolnišnice in poljske kuhinje. 
Na splošno je bila  dejavnost RK na območju današnje Slovenije posebej 
izrazita v letih od 1884 do 1918. Leta 1912 je bil v Ljubljani ustanovljen 
Rdeči križ balkanskih dežel, katerega glavna naloga je bila pomoč v bal-
kanski vojni (1912-1913). Na Koroškem so ustanovili domoljubno pod-
porno društvo, na Primorskem je bilo leta 1866 ustanovljeno društvo RK 
za Tržaško in Istro, v istem obdobju pa je bilo na Štajerskem ustanovljeno 
deželno domoljubno podporno društvo. Društvo je imelo leta 1900 na 
območju današnje Slovenije 28 podružnic. 
Med prvo svetovno vojno je RK Slovenije zelo aktivno sodeloval pri 
nudenju pomoči ranjencem, vdovam, otrokom in drugemu prizadetemu 
prebivalstvu. Število podružnic RK se je povečalo na 36. 
Po razpadu Avstro-Ogrske, ko se je Slovenija priključila Kraljevini Jugo-
slaviji, je Deželno in žensko podporno društvo RK za Kranjsko leta 1918 
prekinilo zveze z avstrijskim RK in sočasno ustanovilo Rdeči križ Slovenije. 
Leta 1923 so začeli ustanavljati pokrajinske odbore RK v Ljubljani in okolici. 
Pozneje, leta 1934, je bil ustanovljen odbor RK tudi v Dravski banovini. 
Kmalu zatem so ustanovili 25 okrajnih in 127 občinskih odborov ter 150 
poverjeništev RK. V težkih razmerah, v katerih je v obdobju med obema 
vojnama deloval RK na Slovenskem, so marsikatera društva RK prenehala 
z delovanjem. 
Med drugo svetovno vojno je bil 18. junija 1944 v Gradcu, v Beli krajini 
ustanovljen Rdeči križ Slovenije. Do ustanovitve je prišlo na podlagi zahtev 
posameznih okrožnih odborov RK po večji povezanosti organizacij RK. 
V času druge svetovne vojne je ustanovitev RKS naletela na velik odziv 
in odobravanje med prebivalci. Tako so se pod okriljem RK začele akcije 
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za zbiranje sredstev in 
materiala za gradnjo 
bolnišnic in drugih ob-
jektov za zdravstvene 
in socialne namene. 
Pripravljali so pakete 
za socialno ogrožene. 
Pozneje je na prošnjo 
RKS začela prihajati 
mednarodna pomoč 
za izčrpano prebival-
stvo. Velika aktivnost je 
bila na informativnem 
področju, zlasti v poizvedovalni dejavnosti. 
Po končani drugi svetovni vojni je RK Slovenije pomagal pri obnovi 
porušene domovine. Organiziral je sprejem in zbiranje pomoči, ki so jo 
pošiljali naši izseljenci ter drugi posamezniki in organizacije iz prijateljskih 
dežel. Organiziranih je bilo na tisoče prostovoljnih akcij za napredek hi-
giene po vaseh, šolah in v raznih domovih. Prostovoljci RK so pomagali  pri 
oskrbi zdravstvenih organizacij z bolniško opremo, s prevoznimi sredstvi, 
reševalci in usposabljali pomožne zdravstvene delavce. Bolnišnicam in 
šolskim kuhinjam je bilo v prvih letih po drugi svetovni vojni razdeljenih 
preko 340 vagonov pomoči. RKS je organiziral gospodinjske tečaje ter 
različne akcije proti tuberkulozi in alkoholizmu. Pozneje se je RKS bolj 
sistematično ukvarjal z varstvom okolja, z zdravo pitno vodo, s širjenjem 
znanja prve pomoči, z nego bolnikov na domu. Razvijati se je začelo 
krvodajalstvo, medsosedska pomoč ter zdravstveno počitniško letovanje. 
Pomen ter vloga in vpliv organizacije RK je bil vedno večji.
RKS je odigral pomembno vlogo tudi v času osamosvajanja Slovenije, ko 
se je v letu 1991 ponovno potrdila njegova vloga – najpomembnejše in 
največje humanitarne organizacije ter  v letih pozneje, ko je v veliki meri 
prevzel  skrb nad begunci iz bivših jugoslovanskih republik, ki so v Sloveniji 
poiskali zatočišče pred vojno vihro v njihovi domovini.
Ideali humanosti, miru in solidarnosti, ki so se na osnovi prostovoljstva 
začeli razvijati že veliko prej, so postali značilnost prizadevanj organizacije 
RKS. Vtkani so v družbeno življenje, ga sooblikujejo ter se z njim spremin-
jajo še danes.
Rdeči križ Slovenije, kot nacionalna organizacija, danes združuje 56 
območnih združenj z več kot 890 krajevnimi organizacijami RK in mrežo 
predanih prostovoljcev ter je mednarodno povezan in krepi svojo deja-
vnost in organizacijo kot trajno vrednoto za vse prebivalce.

Vaja “nič nas ne sme presenetiti ” 1981
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Organizacija Rdečega križa v 
Celju v letih 1945-2015
Po končani drugi svetovni vojni je bila 19. junija 1945 ustanovljena celjska 
Okrožna organizacija Rdečega križa. Istega leta je bil ustanovljen Okrajni 
in zatem še Mestni odbor Rdečega križa Celje. 
Leta 1950 je bila izvedena reorganizacija, po kateri je bila ustanovljena 
Občinska organizacija Rdečega križa v Celju. Sprejeti program dela RK v 
Celju je bil naravnan na najširšo človekoljubno pomoč, ki je bila namen-
jena socialno šibkim družinam in raznim ustanovam. Veliko življenjskih 
potrebščin je občinski odbor RK prejel od glavnega odbora RK Slovenije. 
Vse prejeto je bilo razdeljeno šolskim kuhinjam, otroškim vrtcem in 
posameznim socialno šibkim družinam. Pomoč v opisani obliki je bila 
organizirana  več let. 
RK je v tem obdobju razvijal izredno pomembno dejavnost ustanavljanja 
šolskih kuhinj in mlečnih kuhinj, katerih namen je bil zagotavljanje preh-
rane otrokom, ki so bili socialno ogroženi. Znatna materialna pomoč za 
kvalitetno delovanje šolskih kuhinj je prihajala tudi iz mednarodnega 
programa. 
Veliko prostovoljcev je v organizaciji Rdečega križa aktivno sodelovalo pri 
obnavljanju studencev in izvirov za oskrbo z zdravo pitno vodo v mestu 
in okolici Celja. Usposobljeni zdravstveni delavci so sočasno s propagan-
dno dejavnostjo in predavanji vzpodbujali prizadevanja za zagotavljanje 
čimbolj kvalitetne higiene in čistejšega okolja prebivalcem Celja in okolice.
Občinski odbor RK je poskrbel, da so šole in otroški vrtci prejeli omarice 
prve pomoči z osnovnimi pripomočki ter organiziral osnovno usposa-
bljanje za prvo pomoč.
Rdeči križ je sodeloval tudi pri odpravi posledic druge svetovne vojne, ki 
tudi Celju ni prizanesla. Poleg izdatne pomoči, ki so jo nudili prebivalci, je 
RK dobival pomoč tudi iz tujine, v obliki prehrambeni izdelkov ter oblačil 
in obutve za socialno ogrožene skupine prebivalcev, katerim je zagot-

avljal tudi posteljnino in 
higienske potrebščine. Ko 
so bile najhujše težave v 
glavnem premagane, je 
RK usmeril svoje delovan-
je na področje zdravstva 
in socialnega varstva ter 
sodeloval pri odpravl-
janju posledic, ki so jih 
povzročale elementarne 

Srečanje starostnikov



131945 - 2015

in druge nezgode. 
Posebna skrb je bila ves čas posvečena vzgoji in varstvu mladine. 
V občinskem odboru RK Celje je delovalo več sekcij, kot na primer - za 
podmladek RK; za borbo proti tuberkulozi; za zdravstvo in prosveto; 
za socialno dejavnost; za krvodajalstvo; za borbo proti alkoholizmu; za 
ohranjanje higiene in čistoče. RK je skrbel za dezinfekcijo in razkuževanje 
kanalizacije in potokov. Sekcija za podmladek RK je namenjala posebno 
skrb otrokom, zlasti socialno šibkim, posebej v zvezi s prehrano in skrbjo 
za higieno. RK Celje je za mlade organiziral tečaje prve pomoči, nego 
bolnika in osnove higiene. 
V letu 1954 je bilo v Celju prvo fluorografiranje za ugotavljanje tuber-
kuloznih bolnikov. Delo je opravljala ekipa z Golnika, pomagalo pa ji je 
tudi osebje domačih zdravstvenih ustanov in Občinski odbor RK Celje. 
Pregledanih je bilo blizu 30.000 ljudi. Na ponovni pregled je bilo vabljenih 
598 oseb. 
V letu 1981 je Skupščina občine Celje zaupala izvedbo fluorografske akcije 
Občinskemu odboru RK Celje. V ta namen je bil pri OORK Celje imenovan 
poseben štab, ki je vodil celotno akcijo. Akcija je zajela vse prebivalce 
občine Celje, rojene do 31. 12. 1941, ki so se v 95% odzvali vabilu. 
V vodstvu RK Celje so razmišljali tudi o tem, kako pomagati bolnikom v 
bolj oddaljenih krajih. Lotili so se organizacije patronažne službe, ki je 
začela delovati sredi petdesetih let. Pozneje je patronažno službo prevzela 
in uredila občinska služba socialnega skrbstva. 
V obdobju, ko še niso bile razvite ustrezne institucije za socialno delo, je 
RK v Celju organiziral predavanja s področja humanizacije odnosov med 
ljudmi in odnosov med spoloma (1978-1995). 
Po koncu druge svetovne vojne je občinski odbor RK Celje izvajal še 
eno pomembno dejavnost: vsestransko je pomagal izgnancem in in-

KORK Dobrna 1981
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ternirancem, ki so 
potrebovali pomoč 
v obliki poizvedo-
valne službe. Po-
sledice druge sve-
tovne vojne so na-
rekovale  potrebo 
po učinkoviti ob-
liki poizvedovalne 
službe in ravno ta 

služba  RK je omogočila številnim ljudem varno vrnitev v svojo 
domovino. 
V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je organizacija Rdečega 
križa v Celju nadaljevala z opravljanjem svojega humanitarnega 
poslanstva. V letih 1991 do 1995 je veliko skrbi in naporov posvetila 
zagotavljanju preskrbe beguncev, predvsem iz Bosne in Hercegov-
ine in Hrvaške, pri čemer je imela pomembno podporo in pomoč 
tudi v prijateljskih organizacijah RK iz tujine. 
Svojo ključno pozornost pa je organizacija RK v Celju še naprej 
posvečala organizaciji krvodajalstva, usposabljanju na področju 
prve pomoči, socialni problematiki, skrbi za starejše, letovanju 
otrok in starejših ter organizaciji mreže prostovoljcev in aktivistov 
na terenu, v krajevnih organizacijah Rdečega križa.
V letu 2006 je Območno združenje RK Celje pridobilo nove, 
primernejše prostore za svoje delo na Kidričevi ulici v Celju, v 
poslopju nekdanje srednje tehnične šole, nekaj let kasneje pa je v 
neposredni bližini najelo še večje skladišče za hrano in oblačila, v 
katerem organizira tudi delitve prehrambenih paketov ter oblačil 
in obutve pomoči potrebnim socialno šibkim občanom.
Ob svojem prizadevanju za čim boljše delo in širitev aktivnosti, 
območno združenje nenehno skrbi za pomlajevanje svojih vrst z 
različnimi aktivnostmi med mladimi, saj je pomlajevanje članstva 
ena najpomembnejših nalog organizacije.

Predsedniki	organizacije	Rdečega	križa	Celje	
Do	leta	1950	Ivanka	Zupančič
Od	leta	1951-1954	Martin	Godler	
Od	leta	1954-1960	Nazir	Ljubič	
Od	leta	1961-1965	Ciril	Golouh		
Od	leta	1965-1984	Tone	Erjavec	
Od	leta	1984-2002	Majda	Brenčič	
Od	leta	2004	Aleš	Vrečko

OŠ Dobrna - pomoč ranjencu
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Strokovni center za prvo pomoč
Z intenzivnim usposabljanjem za potrebe nudenja prve medicinske 
pomoči oziroma samopomoči smo na RK Celje pričeli leta 1967. 
Pričeli smo z izvajanji tečajev in izpitov za pridobitev naziva bolničar in 
pomožni bolničar za pripadnike enot CZ PMP (prve medicinske pomoči), 
ki je bil namenjen tudi drugim ciljnim skupinam občanov (lovci, gasilci, 
izvenšolska mladina in drugi). 
Leta 1969 so naši predstavniki sodelovali pri pripravah in izvajanju prvih 
preizkusov znanja oziroma tekmovanja iz nudenja prve medicinske 
pomoči na republiškem tekmovanju MČ (mladih članov) RK osnovnih šol, 
kjer so dosegli 2. mesto v Sloveniji.  
Odrasle ekipe pa so se udeležile republiškega tekmovanja pripadnikov 
enot CZ za PMP v Velenju in zasedli 1. mesto. 
V naslednjih letih so učenci osnovnih in srednjih šol kot predstavniki 
RK Celje sodelovali na republiških in zveznih tekmovanjih ekip PMP in 
dosegali zelo dobre rezultate. Ekipam mladih pa so se kasneje pridružile 
tudi ekipe odraslih iz posameznih delovnih kolektivov, ki so na tekmovan-
jih prav tako dosegali odlične rezultate.
Leta 1970 se je pričelo redno usposabljanje prve pomoči za kandidate 
za voznike motornih vozil. Takrat se je začela voditi evidenca opravljenih 
izpitov, ki se vodi še danes. Kandidati so prejeli uradno potrdilo o oprav-
ljenem izpitu iz prve pomoči za voznike.
Leta 1977 je bilo izpeljanih večje število tečajev za bolničarje in pomožne 
bolničarje in obnovitvenih tečajev za bolničarje in pomožne bolničarje. 
Skupaj je bilo izvedenih 127 tečajev, ki jih je opravilo 2.894 udeležencev. 
Izvedba teh tečajev je bila priprava na občinsko in kasneje republiško 
tekmovanje, ki je potekalo v Celju v organizaciji  RK Celje. Na republiškem 
tekmovanju je sodelovalo preko 100 ekip enot CZ za PMP iz vse Slovenije. 
Tekmovanje je bilo izvedeno zelo uspešno. 
Istega leta smo sodelovali tudi na republiškem preizkusu znanja iz prve 
pomoči za mladino RK, ki je bilo v Ljubljani, in dosegli 1. mesto (Zdravst-
veni šolski center Celje). Zmagovalna ekipa se je udeležila zveznega 
tekmovanje v Kikindi. 
V teh letih je bil izveden regijski seminar za demonstratorje, ki so bili že 
takrat zadolženi za usposabljanje pravilnega oživljanja (umetno dihanje 
in masaža srca). 
Od leta 1969 do leta 2004 je bilo izvedeno zelo veliko število različnih 
tečajev in izpitov. V tem obdobju so se spreminjali tudi pravilniki, ki so 
določena izobraževanja ukinjali in potrjevali nove programe. Navajamo 
nekatere od njih:
- 100-urni tečaj z izpitom za potrebe ljudske obrambe: 1 tečaj, 21 oseb. 
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- Tečaj z izpitom za pridobitev naziva bolničar za potrebe civilne zaščite 
podjetij in drugih organizacij: izvedenih 51 tečajev, ki ga je opravilo 900 

udeležencev.
- Tečaj z izpitom za pridobitev naziva 
pomožni bolničar (26-urni): izvedenih 
414 tečajev je opravilo 8.262 oseb. 
- Nadaljevalni tečaj z izpitom iz naziva 
pomožni bolničar v naziv bolničar: 
izvedenih 36 tečajev je opravilo 692 
oseb. 
- Tečaj z izpitom iz prve pomoči za 
voznike motornih vozil: izvedenih 
2.544 tečajev je opravilo 67.087 kan-
didatov. 
- Obnovitveni tečaji za pomočnike 
bolničarje in bolničarke: izvedenih 188 

tečajev za 3.118 oseb. 
- Tečaji prve pomoči za potrebe varstva pri delu v podjetjih in drugih 
organizacijah: izvedenih 18 tečajev za 397 oseb. 
- Tečaji prve pomoči (12-urni) za učence 7. in 8. razredov osnovnih šol: 
izvedenih 131 tečajev za 3.038 učencev. 
- Predavanja iz prve pomoči (8-urna) za potrebe lovcev, gasilcev, 
električarjev, izvenšolske mladine in drugih: izvedenih 119 predavanj, 
udeležilo se je 4.165 oseb. 
- Predavanja iz prve pomoči (3-urna) za potrebe lovcev, gasilcev, 
električarjev in pripadnikov odreda RK Celje: izvedenih 482 predavanj, 
udeležilo se je 20.864 oseb. 
Tako veliko število izvedenih tečajev in predavanj iz prve (medicinske) 
pomoči za razna podjetja, ustanove, zavode, osnovne in srednje šole, 
dijaške domove dokazuje, kako ljudje cenijo znanje prve pomoči in kvalite-
to, ki jo nudi strokovni center prve pomoči pri območnem združenju Celje. 
Leta 1981 je bil RK Celje organizator XII. Zveznega pregleda aktivnosti in 
vaje Rdečega križa Jugoslavije. To se ni zgodilo slučajno, saj je bil Občinski 
odbor RK v Celju med boljšimi organizacijami RK v bivši skupni državi. 
V zadnjih desetih letih so se izvajali tečaji prve pomoči za voznike mot-
ornih vozil, ki jih je na 636 tečajih obiskalo preko 12.900 tečajnikov. Zaradi 
vse večjih potreb po varnosti v gospodarskih družbah pa se je izvedlo 
97 tečajev, ki jih je obiskovalo 1.787 zaposlenih v teh organizacijah na 
celjskem. Poleg teh tečajev pa smo izvajali tečaje TPO – temeljnih post-
opkov oživljanja na šolah za dijake in učitelje, v delovnih kolektivih in za 
občane na sejmih in drugih prireditvah. Izvajali so se tudi tečaji in izpiti 
za program Bolničar, ter priprave ekip iz prve pomoči za potrebe CZ.

Prikaz TPO na sejmu
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Krvodajalstvo
Že leta 1948 je celjska bolnica ustanovila transfuzijsko postajo. Orga-
nizator krvodajalstva je bila takrat transfuzijska služba. Kri je prišla vse 
bolj do izraza kot zdravilo. Leta 1953 je prišlo do sprememb na področju 
organiziranja krvodajalskih akcij, ki jih je od transfuzijskih služb prevzel 
Rdeči križ. V tistem obdobju se je začelo prostovoljno darovanje krvi. Pred 
tem pa so krvodajalci dobivali nadomestilo. Po prevzemu organiziranja 
krvodajalskih akcij je RK Celje uspešno sodeloval s transfuzijskim oddel-
kom bolnice v Celju. S sodobnim razvojem medicine in potreb po krvi je 
transfuzijski oddelek bolnice v Celju začel planirati krvodajalske akcije 
tedensko, mesečno in letno. 
Z razvojem krvodajalstva se je posodobila tudi organizacija transfuzijske 
službe, ki je leta 1993 začela z odvzemom krvi tudi v plazmaferezi in leto 
pozneje se je začelo računalniško zajemanje vseh podatkov. 
Krvodajalci so imeli ob dnevu odvzema krvi prost plačan dan, nekateri pa 
tudi še dodatni dan dopusta. Take pravice krvodajalcev so bile vgrajene v 
pravilnikih podjetij in ustanov ter v sporazumih, ki so jih oblikovali sindi-
kati. Glede na to, da je postalo krvodajalstvo prostovoljno, brezplačno in 
anonimno, je Rdeči križ kot organizator krvodajalskih akcij sprejel pravilnik 
o podeljevanju priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje krvi. Od 
leta 1976 se vsako leto ob dnevu krvodajalcev (4. juniju) priredi srečanje 
krvodajalcev s podelitvijo priznanj za 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
60, 70, 80, 90 in 100-kratno darovanje krvi. 
Do leta 2004 je bilo tako skupno podeljenih 14.679 priznanj. Od tega je 
bilo podeljenih 591 priznanj za 50 in večkrat darovano kri. Celjski rekorder 
je v letu 2005 daroval kri 143-krat. 
RK Celje je organiziral krvodajalske akcije na področju Občine Celje, ki je 
takrat zajemala tudi današnje občine Dobrna, Štore in Vojnik. V letih od 
1964 do 2004 je kri darovalo 144.606 krvodajalcev, ki so skupaj darovali 
48.406 litrov krvi. 
Leta 1998 je bila v Celju organizirana jubilejna proslava ob 45. obletnici 
krvodajalstva na Slovenskem, na kateri je bilo podeljenih 650 jubilejnih 
priznanj krvodajalcem in organizatorjem krvodajalskih akcij. 
Po osamosvojitvi Slovenije je RK nadaljeval z organizacijo krvodajalskih 
akcij, ki pa jih ni bilo možno več organizirati v podjetjih zaradi privatizacije 
in stečajev. Spremenil se je sistem pridobivanja krvodajalcev in orga-
niziranje krvodajalskih akcij, ki so kasneje potekale v obliki individualnih 
vabil. Leta 2000 je bila zakonsko opredeljena oskrba s krvjo, ki je določila 
RKS za glavnega organizatorja krvodajalskih akcij. Leta 2003 pa je bil 
objavljen Pravilnik o strokovno-medicinskih pogojih za odvzem krvi in 
vodenje dokumentacije krvodajalcev pri RKS. 
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Komisiji za krvodajalstvo pri RK Celje je leta 1995 pričela s širjenjem 
znanja za pridobivanje novih mladih krvodajalcev v srednjih šolah. K 
temu so na podlagi usmeritev območnega združenja RK Celje veliko 
prispevali mentorji in mentorice RK na srednjih šolah. V sodelovanju s 
transfuzijskim oddelkom se je pripravil projekt “Dan odprtih vrat trans-
fuzijskega oddelka”, ki so ga predložili aktivu ravnateljev celjskih srednjih 
šol s predlogom za odobritev treh učnih ur iz programa izbirnih vsebin. 
Aktiv je projekt sprejel in k izvedbi so pristopile vse srednje šole v Celju.                                                                                                                           
Od leta 1995 do 2004 je bilo izvedenih 230 predavanj, vključenih 552 
razredov s 13.863 slušatelji. Ob izvajanju projekta je bil ugotovljen velik 
porast mladih krvodajalcev.  
Do leta 2010 smo organizirali letno za Transfuzijo Celje preko 3.700 
odvzemov krvi. S spremembo načina vodenja krvodajalcev v evidenci 
po kraju bivanja, pa se nam je število odvzemov znižalo na okoli 2.500 
letno. Potrebe po krvi so se v zadnjih letih zmanjšale zaradi bolj racionalne 
porabe krvi pri operacijah. V obdobju od leta 2004 – 2014 smo organizirali 
preko 32.000 odvzemov krvi pri čemer je bilo zbrane preko 16.000 litrov 
krvi. Na proslavah za krvodajalce smo podelili preko 4.100 priznanj za 
jubilejno darovano kri. Nadaljevali smo tudi s projektom »Dan odprtih 
vrat Transfuzije« pri čemer je na preko 230 predavanjih prisostvovalo 
preko 10.000 dijakov tretjih letnikov srednjih šol. V sodelovanju s Slovenija 
transplant smo pridobili pristopne izjave za preko 100 oseb za darovanje 
organov za namene presaditev.

Prejemniki krvodajalskih priznanj  2013
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Socialna dejavnost 
Socialna komisija pri RK Celje je skrbela za stalni dotok oblačil, obutve, 
posteljnine in drugih artiklov v svojem skladišču za kritje sprotnih potreb 
in za slučaj potreb ob elementarnih in drugih nesrečah. 
Po letu 1990 ni bilo več kampanjskega zbiranja (enkrat letno) rabljenega 
materiala. Občani so lahko po telefonu ali ustno obveščali RK Celje ali 
krajevne organizacije RK, da imajo določene stvari za darovanje in pro-
stovoljci so jih prevzeli na domovih ali na zbirnih mestih. Leta 1992 je 
občinski odbor RK Celje prejel od občine Celje nov kombi. S tem je bila 
dana možnost lažjega pobiranja darovanega blaga. 
Od leta 1969 pa do konca leta 1990 se je v akcijah zbralo preko 87 ton 
oblačil, spodnjega perila, posteljnine, odej, obutve, opreme za dojenčke in 
majhne otroke ter drugega materiala. Navedeni material je bil skladiščen v 
prostorih graščine Prešnik v Šmartnem v Rožni dolini in je služil potrebam: 
centra za socialno delo Celje, patronažne službe ZD in bolnice Celje, zapora 
Celje, domov Golovec Celje in Miha Pinter Dobrna ter drugim domovom 
oskrbovancev, brezdomcev, socialnih delavcev OŠ, krajevnih skupnosti, 
individualnih družin in posameznikov ter drugih (prizadetih v požarih, pri 
izlivu vode ali kako drugače potrebnih pomoči). 
V času od leta 1969-1990 je bilo povprečno letno iz skladišča RK Celje 
izdano od 1.800 do 2.500 kg oblačil in raznega drugega materiala. 
Po vsakoletnih zbiralnih akcijah, ki so bile v glavnem v mesecu maju, se 
je vse zbrano blago natančno pregledalo in ocenilo, ali je uporabno. Up-
orabno blago se je nato sortiralo in zložilo na police skladišča. 
Pred vsakoletno zbiralno akcijo je bilo vse skladiščeno blago preloženo in 
podrobno pregledano ter ocenjeno, ali je še uporabno ali ne. Vse, za kar je 
bilo ugotovljeno, da ni več primerno za uporabo, je bilo izločeno. Blago, 
ki je bilo izločeno pri pregledu obstoječih zalog in pri pregledu na novo 
zbranega materiala, je bilo predano predelovalni industriji kot surovina. 
Po letu 1980 so občani začeli darovati tudi prve kose pohištva. Darovane 
stvari so bile predane iz rok darovalca direktno v roke prosilca, ki je po 
darovano prišel z lastnim prevozom. Darovano pohištvo je bilo v glav-
nem predano prosilcem s podeželja, socialno šibkim družinam z večjim 
številom otrok, družinam z boleznijo pri hiši in osamljenim ostarelim 
osebam. Darovanega rabljenega pohištva je bilo iz leta v leto več. Po 
letu 1985 so bili darovani tudi prvi kosi rabljene, vendar še uporabne 
bele tehnike. 
Po letu 1990 pa je nastala situacija, da je bilo več darovalcev kot trenutnih 
prosilcev, zato je RK Celje pričel iskati primerne prostore za skladiščenje. 
Zaradi nenehnega dotoka mednarodne materialne humanitarne pomoči 
je RK Celje dobil leta1992 od občine Celje na razpolago dve zaklonišči za 
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potrebe skladiščenja. Zaklonišče v Šaranovičevi ulici uporablja RK Celje 
še danes za skladiščenje prehrane.
Potrebe po prehrani, higienskih artiklih, oblačilih in obutvi so se znatno 
povečale po letu 1988, še posebej v času begunske problematike, ki je 
trajala od leta 1992 do 1996.
Od leta 1989 do leta 2004 je prejelo materialno pomoč v paketih čez 
5.000 družin in posameznikov, in sicer v obliki prehrane in higienskih 
pripomočkov. V teh letih je bilo razdeljenih 86.639 paketov. Paketi so 
tehtali v povprečju 15 kg. RK Celje je nudil enkrat letno pomoč v prehram-
benih in higienskih artiklih tudi društvu delovnih invalidov Celje. 
Po zaključku begunske problematike, se je nadaljevala pomoč našim 
občanom, ki so se znašli v socialni stiski. Največji porast socialne pomoči 
se je pojavil v letih 2005 - 2008, ko se je število prosilcev povečevalo tudi 
do 50% glede na preteklo leto. To so bila leta ko je bil v veliko podjetjih 
izveden stečajni postopek. Leta 2004 smo razdelili do 900 paketov s preh-
rano in higienskimi pripomočki. Trenutno pa jih razdelimo preko 3.000.
Letno oskrbujemo preko 2.800 oseb. Seveda pa poleg tega delimo tudi 
pomoč, ki jo prispeva država preko blagovnih rezerv, ali pomoči EU.  Veliko 
prehrane in higienskih pripomočkov nabavimo tudi iz lastnih sredstev in 
sredstev ki jih prispevajo občine na našem področju delovanja. 
Tudi pomoč v oblačilih in obutvi se je izredno povečala. Leta 2004 smo 
razdelili okoli 3.500 kosov oblačil, kar je v teži predstavljalo okoli 900 kg. 
V letu 2014 pa smo razdelili preko 61.000 kosov, kar predstavlja kar 25 
ton oblačil in obutve.
Socialno ogroženim otrokom iz osnovnih šol, redno pomagamo z nabavo 
šolskih potrebščin. Prav tako pa tudi krajevnim organizacijam RK na terenu 
priskrbimo hrano za socialno ogrožene na lokalnem področju KORK, ki 
jo delijo prostovoljci.

Pomoč poplave v Bosni 2014
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Preventivna zdravstvena 
dejavnost
Vzpodbujanje občanov k usposabljanju za vse večjo skrb ohraniti zdravje 
in osebno higieno je vseskozi ena od osnovnih dejavnosti organizacije RK 
v Celju. Po končani drugi svetovni vojni je bila ta skrb več kot potrebna. 
Slabši pogoji življenja so narekovali, da se je organizacija RK v Celju aktivno 
vključevala s svojim programom dela v vzgojno-izobraževalno področje in 
zdravstveno prosveto v osnovnih in srednjih šolah, krajevnih skupnostih, 
vzgojno-varstvenih ustanovah, podjetjih in dijaških domovih. V takratnem 
obdobju je bila prisotna neustrezna prehrana, skromnejše zdravstvene 
usluge, pomanjkanje zaščitnih sredstev na delovnih mestih, zato je bilo 
potrebno skozi razna zdravstvena predavanja in tečaje poskrbeti za boljše 
življenjske pogoje. Organizirana so bila predavanja v podjetjih, šolah in 
ustanovah. KORK so svojo dejavnost usmerile na terenu za izboljšanje 
higiene, ohranjanje zdravja, pomoč bolnim, nego bolnikov na domu. To 
delo je potekalo z usposobljenimi bolničarji in člani RK, ki so se usposobili 
za nego bolnika in poškodovanca. V letu 1975 so začele delovati postaje 
RK v KS, ki so in še odigravajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja 
in pravočasnega odkrivanja posledic posameznih bolezni. 
V začetku osemdesetih let je organizacija RK Celje izvajala vzgojno-
izobraževalna in preventivna zdravstvena predavanja v osnovnih in sred-
njih šolah, ustanovah, podjetjih in krajevnih organizacijah RK s področja 
humanizacije, pravilne in zdrave prehrane, zasvojenosti in osebne higiene 
z naslednjimi temami:  
Duševne motnje otrok, Problem zasvojenosti, Motnje gibalnega sistema, 
Zdrav telesni in duševni razvoj, Družina in prosti čas, Mladostnik in starši, 
Higiena učenja in minuta za zdravje, Šport je moj zaveznik, seminar za 
prosvetne delavce “Minuta za zdravje”, Zdravje je moja skrb, Zdravi zobje so 
lepi in so del mojega zdravja, Prehrana in zdravje, Kako skrbim za zdravje 
svojih zob, Zdravo okolje, Kjer smo mi, so tudi starejši ljudje, Humanizacija 
odnosov do starejših ljudi, Spoznavajmo starostnika, Vključujmo v igro 
tudi invalidne otroke, Invalidnost lahko prizadene vsakogar, Kaj iščem v 
alkoholu in mamilih, Načrtovanje družine, Revmatična in srčna obolenja. 
Vzgojno-izobraževalna predavanja z naslednjimi temami:
Humanizacija in socializacija človeka, Humanizacija odnosov med ljudmi 
- potreba sodobne družbe, Humani medčloveški odnosi so neločljiva ses-
tavina osvobajanja, Humanizacija odnosov med ljudmi in spoloma, Vloga 
družine v primarni socializaciji otroka, Humanizacija odnosov do invalidnih 
oseb, Adolescenca, Ljubezen in spolnost, Komunikacija v partnerskem 
odnosu, Problem zasvojenosti, Duševne motnje otrok, Vključujmo v igro 
tudi invalidne otroke, Družina in prosti čas, Motivacija učenca za minuto 
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za zdravje, Osnove avtogenega treninga, Odnosna psihodinamika vzgoje 
in izobraževanja, Korektivna gimnastika. 
Preventivna zdravstvena predavanja z naslednjimi temami: Pravilna in 
zdrava prehrana, Osebna higiena, Očistimo okolje - zdrav način življenja, 
Zdravi zobje Očuvajmo zdravje, preprečimo bolezen, Kajenje in posledice 
kajenja, Zdravstveni problemi šolske mladine, Zdravje se začenja v družini, 
Motnje gibal šolarjev, nega bolnika, nega matere in otroka. 
Predavanja s področja socialne problematike z naslednjimi temami:  
Humanizacija do starejših ljudi, Kjer smo mi, so tudi starejši ljudje, Invalid-
nost lahko prizadene vsakogar, Invalidnost ima često korenine v otroštvu, 
Humanizacija odnosov do invalidnih oseb, Invalidnost in partnerstvo, 
Sosedska pomoč, O pomenu in delu organizacije RK, Adolescenca in 
problem mladine v sodobni družini. 
Zdravstvena predavanja z naslednjimi temami: Osebna higiena in bo-
lezni zobovja, Zdrava prehrana, Zdrav način življenja in higiena okolja, 
Nalezljive bolezni, Krvodajalstvo, Teden boja proti raku, Alkoholizem, 
nikotin, mamila, Bolezni srca in ožilja, Rakasta obolenja, Bolezni starejših 
oseb, Načrtovanje družine in humanizacija med spoloma, Kjer koli smo 
mi, so tudi starejši ljudje, Teden RK ter o Ženevskih konvencijah, Ob sve-
tovnem dnevu zdravja. 
V drugi polovici sedemdesetih let je organizacija RK združila delo aktivov 
mladih članov RK in dopolnila program dela KORK. Ena izmed prioritetnih 
nalog je vseskozi varstvo starejših in osamljenih občanov, in to v obliki 
sosedske pomoči, pomoči v oblačilih in prehrani za občane, ki prejemajo 
družbeno denarno pomoč. 
V preteklih letih je organizacija RK skrbela za izvedbo kulturnih programov 
v domovih oskrbovancev, kjer so bili organizirani sprejemi starejših 
občanov. 
Občinska organizacija RK je sledila razvoju in v skladu s programom uspela 
razširiti svojo dejavnost, zlasti na področju varstva in pomoči starejšim 
ter sosedske pomoči. V teh prizadevanjih so sodelovali mladi elani RK in 
krajevne organizacije RK. 
Za lažje obvladovanje razmer na področju zdravstvene prosvete in 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je RK izvedel vrsto predavanj v letih 
od 1975 do 1982: 
- 381 vzgojno-izobraževalnih predavanj z 10.668 slušatelji, 
- 125 zdravstvenih predavanj s 3.250 slušatelji,
- 35 predavanj s področja socialne problematike z 945 slušatelji, 
- 2.336 preventivno zdravstvenih predavanj s 126.724 slušatelji.  
Skupaj: 2.877 predavanj in 141.587 slušateljev. 
Od leta 1978 je bila organizacija RK uspešno vključena v program “Hu-
manizacije odnosov med Ijudmi in v družini”. Program je bil izvajan na 
vseh nivojih organiziranosti RK, in sicer: v osnovnih šolah in srednjih 
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šolah. Vse večja potreba se kaže tudi v varstvenih ustanovah in krajevnih 
organizacijah RK. Ena izmed glavnih skrbi organizacije RK je vseskozi 
zdravstvena prosveta in vzgojno-izobraževalna dejavnost za ohranjanje 
zdravja in pravočasno odkrivanje bolezni ter pomoč starejšim, osamljenim 
in medsebojna sosedska pomoč, kar je izraz spoštovanja do sočloveka. 

Mladi člani in podmladek 
Rdečega križa 
Že na začetku delovanja je RK Celje dal velik poudarek podmladku RK, 
ki je med šolsko mladino razvijal čut za pomoč sočloveku. V podmladek 
RK so bili sprejeti prvošolci osnovnih šol. V vrste mladih članov RK je bilo 
letno vključenih od 800 do 1.000 osnovnošolcev celjskih osnovnih šol. 
V zadnjih letih se podmladek RK seznanja z dejavnostmi rdečega križa v 
drugih razredih OŠ. Ob tednu RK pripravijo na osnovnih šolah proslave 
in predavanja na temo humanost med ljudmi.
Aktivnosti na srednjih šolah pa so potekale v obliki usposabljanj prve 
pomoči, pripravi krvodajalskih akcij in na področju zdravstvene vzgoje. 
Mladina RK se je množično vključevala v usposabljanje v tečajih prve 
medicinske pomoči za pomožne bolničarje. Občinska organizacija RK 
Celje je organizirala tekmovanja iz prve pomoči za osnovne in srednje šole. 

Mladi člani - prostovoljci
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Mladi člani so organizirali okrogle mize, različne razstave in seminarje 
na temo humanosti. Starejšim občanom so pomagali v različnih oblikah 
aktivnosti pri delu na domu, spremstvu ali pri druženju.
Mladi člani RK so in še sodelujejo v raznih aktivnostih, kot so: teden RK, boj 
proti alkoholizmu, narkomaniji in raznih predavanjih. S tem ohranjamo 
bogato tradicijo delovanja Rdečega križa med mladimi. 
V komisiji za mlade in vzgojo smo izjemno veseli in presenečeni, ko 
ugotavljamo, da je odziv v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v zvezi s 
predstavitvijo humanih vrednot in prostovoljstva izjemno dober. Naše 
poglobljeno sodelovanje je preseglo raven nečesa formalnega. Stkale 
so se pristne človeške vezi in nas izvajalce delavnic ter vse udeležence 
utrdile v prepričanju, da če temelje prijateljstva, sočutja in sprejemanja 
drugačnosti postavimo mladim že v otroštvu, na njih ni težko graditi. V 
mladosti preko zrelih let in starosti nam je vsem tako lažje in bolje. In tudi 
to je pomembno sporočilo delavnic RKS območnega združenja Celje, ki 
jih izvajamo skozi celo leto. 
Torej mladino želimo vključevati v naše delo oziroma aktivnosti. Nenazad-
nje je to tudi garancija za obstoj naše organizacije v bodoče.

Regijsko preverjanje ekip PP CZ-RK
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Letovanje otrok
Počitniška dejavnost ni bila glavna naloga občinske organizacije RK, 
vendar se je leta 1949 porodila ideja, da se organizira letovanje otrok, še 
posebej tistih, ki so bili slabšega zdravja. Na prvem letovanju je letovalo 
v dveh izmenah 190 otrok iz Celja v počitniški koloniji RK na Dobrnici. 
Trideset otrok je letovalo v Mirnu pri Gorici. Leta 1950 je prvič letovalo 
38 otrok v Savudriji. 
Leta 1965 je občinska organizacija RK Celje po ukinitvi okrajnega odbora 
RK Celje prevzela v upravljanje počitniški center v Vodicah pri Šibeniku, 
ki je služil letovanju RK Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje 
pri Jelšah in Žalec. Z razvojem turizma na Šibeniškem območju se je leta 
1971 RK Celje moral iz tega počitniškega centra umakniti. 
Občinski odbor RK Celje je v letu 1971 kupil zemljišče v Šilu (Murvenica) 
na otoku Krku z namenom ureditve počitniškega centra. Večletno priza-
devanje v občini Krk za pridobitev gradbenega dovoljenja za posodobitev 
in obnovo objektov ni obrodilo sadov. Ker ni bilo pozitivne rešitve v občini 
Krk, se je RK Celje odločil in leta 1990 nepremičnine prodal. 
Območno združenje RK Celje se je leta 1997 vključilo v zbiralno akcijo 
RKS “Zidak dobre volje”, in sicer za obnovo mladinskega zdravilišča in 
letovišča RKS na Debelem rtiču. V to letovišče pošilja RK Celje s pomočjo 
programov RKS vsako leto na brezplačno letovanje od 40-50 socialno in 
zdravstveno šibkih otrok iz občin Celje, Dobrna, Store in Vojnik. Učence 
predlagajo socialne službe na osnovnih šolah.

RK - sprejem mladih članov
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Poizvedovalna služba 
Že ob ustanovitvi RK Celje je bilo veliko dela na področju poizvedovalne 
službe, saj je po končani drugi svetovni vojni iz dneva v dan izredno veliko 
ljudi pričelo iskati svojce. Tako je RK v tistih časih opravljal pomembno 
nalogo pri poizvedovanju za usodami žrtev druge svetovne vojne. S 
pomočjo RK je bilo doseženo sodelovanje, ki je omogočilo poizvedovanje 
v zavezniških taboriščih, med ujetniki bivše italijanske vojske, našimi izg-
nanci v Srbiji, Nemčiji, Avstriji, sorodniki v ZDA in svojci v naši domovini. 
RK je s pomočjo pridobljenih podatkov iz občinskih odborov RK iz cele 
Slovenije sodeloval pri pripravah za repatriacijo naših izgnancev, interni-
rancev in vojnih ujetnikov v domovino. Poleg pisnih in ustnih prošenj je 
RK s posebnimi formularji poizvedoval za pogrešanimi preko Vestnika 
RKS, radia in po pošti.
Za lažje delo poizvedovalne službe so bila sprejeta navodila, ki so določala 
enoten način poslovanja. 
S pričetkom vojne leta 1991 na Hrvaškem so se v Sloveniji pojavili prvi 
begunci. Občinska organizacija RK Celje je vpisala 678 beguncev iz 
Hrvaške, ki so pribežali v celjsko občino. Ko je vojna zajela tudi Bosno in 
Hercegovino leta 1992, so se hrvaški begunci pričeli postopoma vračati na 
svoje domove, pojavile pa so se že prve skupine beguncev iz Bosne in Her-
cegovine. Dnevno je bilo vpisanih v evidence tudi preko 100 državljanov 
BiH, ki so brez vsega pribežali v Celje. 
Od aprila 1992 pa do konca vojne v BiH 1996 je bilo vpisanih preko 6.000 
državljanov BiH, ki so pribežali na območje občine Celje.
Begunce iz Hrvaške in iz BiH ter gostiteljske družine je RK Celje redno 
mesečno oskrboval z osnovnimi prehrambenimi artikli. Razdeljenih je 
bilo preko 520 ton prehrambenih artiklov, 61 ton higienskih pripomočkov, 
170 ton oblačil in 
obutve in vrsta dru-
gih izdelkov.
Evidenco o begun-
cih, ki so se nastanili 
v občini Celje je RK 
Celje predal leta 
2009 poizvedovalni 
službi RKS. Tako so 
vsi podatki o vseh 
pribežnikih danes 
dostopni na sedežu 
RKS v Ljubljani. 

Aktivnosti RK na sejmih
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Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sode-
lovanje območne or-
ganizacije RK Celje 
sega v leto 1990, ko 
je mesto Celje priza-
dela katastrofalna 
poplava. Takrat sta se 
aktivirali organizaciji 
Nemškega Rdečega 
križa v partnerskih 
mestih mesta Celje, v 
mestih Grevenbroich 
in Singen in orga-
nizirali različno hu-
manitarno pomoč, ki jo je nato RK posedoval prebivalcem, prizadetim v 
poplavi, nekaj pomoči pa je bilo namenjene tudi nekaterim organizacijam 
in zavodom. Takratno dogajanje je položilo temelje tesnemu in trajnemu 
sodelovanju med organizacijami RK v Celju in obeh nemških, partnerskih 
mestih, ki je doseglo svoj vrh s podpisom listine o partnerstvu leta 1993 
z RK iz Grevenbroicha – Wevelinghovena in leta 1995 z RK iz Singena.
Obe partnerski organizaciji RK iz Nemčije sta se izjemno izkazali tudi v 
obdobju med leti 1992 in 1995, ko je Rdeči križ v Celju skrbel za številne 
begunce iz BIH in Hrvaške, ki so se v Slovenijo umaknili pred vojno v svoji 
domovini. V tem obdobju sta v več transportih v Celje pripeljali več sto 
ton prehrambenih izdelkov, oblačil, obutve ter higienskih pripomočkov 
za oskrbo beguncev. Ta njihova pomoč je v veliki meri popestrila oskrbo 
beguncev in olajšala napore celjskega Rdečega križa. V tem obdobju je pri 
oskrbi beguncev sodelovalo še več organizacij RK iz tujine, ki so prispevale 
različno materialno pomoč, pa tudi denarna sredstva.
Organizacija RK v Celju je v preteklosti sodelovala še z drugimi organizaci-
jami RK. Tako je v času pred osamosvojitvijo imela kar nekaj stikov z orga-
nizacijami RK z območja bivše Jugoslavije, ki pa se kasneje niso obnovili. 
Ob ponovni katastrofalni poplavi v letu 1998 sta obe organizaciji RK iz 
Wevelinghovena in Singena, podobno kot leta 1990, ponovno priskočili 
na pomoč in izdatno prispevali k pomoči v poplavi prizadetim ljudem.
Dobro sodelovanje z obema organizacijama RK se nadaljuje tudi današnje 
dni, ko k sreči ni potrebe po kakršni koli pomoči, je pa v ospredju negov-
anje prijateljskih vezi in izmenjava dobre prakse in izkušenj, ki  poteka v 
vsakoletnih izmenjavah obiskov.

Wevelinghoven - ogled dnevnega kopa premoga
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Javna dela 
Zaradi močno povečanega obsega dela v času begunske problematike 
prostovoljci niso uspeli opraviti vsega dela, ker je bilo delo kontinuirano 
vsakodnevno. Na osnovi državnega programa javnih del se je organizacija 
RK Celje prijavila na razpis, pri čemer so potrebe narekovale zaposlitev 
za tri delavke. Po prenehanju begunske problematike je bilo dela le še za 
dve delavki. V zadnjih letih pa se zaradi socialnih stisk posameznikov in 
družin nadaljuje delo preko javnih del s tremi delavci.
Z zaposlitvijo delavcev v javnih delih pri RK Celje smo pričeli leta 1992 in 
to sodelovanje z zavodom za zaposlovanje še vedno traja. 

Delegacija RK Celje v Singnu 2014



291945 - 2015

Organiziranost in delovanje 
krajevnih organizacij Rdečega 
križa v okviru RKS - območnega 
združenja Celje  
Skozi 70-letno zgodovino delovanja Rdečega križa v Celju kot samostojne, 
nevladne, prostovoljne humanitarne organizacije so v skladu z Zakonom 
RK in Statuti RK Slovenije ter Statutom RKS OZ Celje pomembno vlogo 
delovanja vseskozi opravljale tudi  Krajevne organizacije Rdečega križa.  
/kratica KO RK/
RKS Območno združenje Celje vključuje delovanje 25 Krajevnih organizacij 
RK iz štirih občin: Celje: 19, Dobrna: 1, Štore: 2 in Vojnik 3. Organizirane so 
po teritorialnem principu, praviloma v skladu z organiziranostjo lokalne 
samouprave. 

ORGANIZIRANOST RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE CELJE

VPOGLED V ZAČETKE DELOVANJA KO RK
Potrebe in pripravljenost pomagati sokrajanom in vsem drugim je bila v 
krajevnih okoljih zelo prisotna, zato so se ljudje začeli združevati v društva, 
da bi tako lažje uresničevali poslanstvo humanosti. Iz Registra društev pri 
takratnem Občinskem sekretariatu za notranje zadeve Občine Celje so 
razvidni vpisi naslednjih krajevnih organizacij Rdečega križa:
leta 1947:  KO RK Medlog
leta 1950: KO RK Trnovlje in KO RK Frankolovo
leta 1970: KO RK Ljubečna
leta 1977: KO RK Aljažev hrib, KO RK Center, KO RK Dolgo polje, KO RK 
Nova vas,  KO RK Ostrožno, KO RK Pod gradom, KO RK Škofja vas in KO RK 
Šmartno v Rožni d., KO RK Dobrna, KO RK Štore
leta 1980: KO RK Gaberje, KO RK Dečkovo naselje in KO RK Hudinja
leta 1981: KO RK Savinja
leta 1982: KO RK Vojnik
leta 1983: KO RK S. Šlander
leta 1986: KO RK K.D. Kajuh

Dejavnost vseh navedenih Krajevnih organizacij Rdečega križa je ob-
segala: socialno pomoč v hrani, obleki, drugih materialnih dobrinah, 
krvodajalstvo, pomoč starejšim in bolnim, skrb za ohranjanje zdravja 
ter pravočasno odkrivanje bolezni, pomoč pri urejanju dokumentov be-
guncev in združevanju razseljenih družin, pomoč krajanom pri naravnih 
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nesrečah (poplave) in druge aktivnosti, odvisno od razmer v krajevnem 
okolju. Dejavnost so usklajevale s potrebami in smernicami, ki jih je iz-
vajala Občinska organizacija Rdečega križa v Celju. Delovanje krajevnih 
organizacij RK je potekalo izključno na osnovi prostovoljstva.
V skladu s Statutom RK SLO je bila Občinska organizacija RK Celje 16. 12. 
1997 preimenovana v Območno združenje Rdečega križa Celje. Hkrati pa 
so pravni status »društva« morale spremeniti tudi vse registrirane Krajevne 
organizacije Rdečega križa. Na podlagi izdanih odločb Upravne enote 
Celje so bile v februarju leta 1998 izbrisane iz Registra društev, prenehal 
jim je status pravne osebe, z novimi ustanovitvami so postale  METODE 
DELA RKS - Območnega združenja Rdečega križa Celje.

DELOVANJE KRAJEVNIH ORGANIZACIJ  RDEČEGA KRIŽA OD LETA 1998 
DO DANES
V programih RK Slovenije in RKS Območnega združenja Celje je kljub 
vsesplošnemu gospodarskemu napredku, izboljšanju življenjskih razmer, 
miru, itd. vloga in pomen aktivnega delovanja Rdečega križa izredno 
potrebna. Logistična mreža 56 Območnih združenj RK in skoraj 900 
krajevnih organizacij RK v Sloveniji je bila in bo tudi v novih družbenih 
razmerah NUJNA. Širjenje prostovoljstva in večje vključevanje mladih 
so bili in so temelji uspešnega delovanja te največje humanitarne orga-
nizacije.
Po letu 1998 pa vse do danes so krajani v mestnih četrtih in krajevnih skup-
nostih izkazovali potrebo po nadaljevanju delovanja Rdečega križa, čeprav 
v nekoliko spremenjeni pravni in organizacijski obliki. Večina krajevnih 
okolij je aktivno nadaljevala s humanitarno  dejavnostjo, v nekaterih pa je 
bilo delovanje prekinjeno in se v zadnjih letih intenzivno spet vzpostavlja.  
Pri tem je bila zelo pomembna vloga RKS-Območnega združenja Celje in 
Komisije za delo Krajevnih organizacij RK, ki deluje v njegovem sklopu. 
KO RK so organizirane praviloma v skladu z organiziranostjo lokalne 
samouprave. Ustanovili so jih člani Rdečega križa, ki živijo v krajevnem 
okolju: naselju ali v  več naseljih.

V okviru RKS - Območnega združenja Celje aktivno delujejo sledeče 
KO RK:
Občina Celje - KO RK: Aljažev hrib, Center, Dečkovo naselje-Nova Vas,  
Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, K.D. Kajuh, Lava, Medlog, Ostrožno, Pod 
gradom, Savinja, S. Šlander, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Trnovlje. 
V teku je ustanovitev KO RK v KS Ljubečna in KS Teharje.
Občina Dobrna: KO RK Dobrna.
Občina Štore: KO RK Štore in Svetina.
Občina Vojnik: KO RK Vojnik in Nova Cerkev; v teku je ustanovitev RK v 
KS Frankolovo.
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HUMANITARNA DEJAVNOST Krajevnih organizacij RK
Temeljno poslanstvo KO RK je sodelovanje pri uresničevanju humanitarnih 
ciljev, kot so preprečevanje in lajšanje socialnih stisk ljudi, zaščita življenja 
in zdravja, podpora gibanju za zdravo življenje in zagotavljanje spoštovanja 
človekovih pravic ter delovanje ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih 
razmerah. KO RK so izvajale  programe, ki so bili usklajeni s programom 
dela RKS Območnega združenja Celje in smernicami RKS.
Glavne naloge delovanja KO RK so bile:

*aktivno vključevanje v humanitarne zbiralne in druge akcije, kot 
so: sprejem, zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči socialno, 
zdravstveno ali drugače prizadetim posameznikom in družinam (naravne 
nesreče, pogoreli oz. uničeni domovi, pomoč pri urejanju življenjskih 
okolij), denarna pomoč za invalidske pripomočke; finančne podpore pri 
nabavi šolskih potrebščin, plačila stroškov učencem za šolo v naravi, plačila 
šolske prehrane itd. Hkrati so se KO RK vključevali v širše organizirane 
akcije: Zidak dobre volje, Nikoli sami, Moč humanosti, Teden solidarnosti, 
Teden RK, Drobtinica, …

*izvajanje zdravstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnosti
 a/ V večini KO RK so aktivno delovale »Postaje RK« kot oblika zdravstvenih 
storitev, ki jih prostovoljno izvaja medicinsko osebje; nudenje storitev: 
merjenje krvnega pritiska, sladkorja v krvi, holesterola, trigliceridov, os-
teoporoze, telesne teže in drugo.
Krajani so lahko dobili stro-
kovne nasvete od zdravst-
venega osebja, usmer-
itve za reševanje social-
nih in drugih problemov, 
možnosti povezovanja z 
ustreznimi institucijami, 
reševanje skrbi za starost-
nike in bolne, iskanje oblik 
sosedske pomoči ipd.
Analize obsega storitev 
merjenja kažejo, da so se 
le-te iz leta v leto znatno 
povečevale, kar izraža po-
datek, da so npr. v letu 2014 KO RK opravile 9.080 meritev in delovale kar 
186 dni.
Krajani so o terminih delovanja Postaj RK bili obveščeni preko internih 
obvestil ali glasil. Na podlagi osebnih kartončkov - evidence merjenj pa 

Postaja RK Slavko Šlander
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so imeli pregled o kazalcih storitev.
b/ Vodstva KO RK so namenjala posebno skrb organizaciji zdravstvenih 
predavanj z različnimi zanimivimi temami, ki jih izvaja medicinsko osebje. 
Pri tem je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje z Območnim združenjem 
Celje, ki je koordiniralo organizacijo 
predavanj in posredovalo predloge 
aktualnih tem. Večina KO RK je letno 
izvedla 2-3 predavanja, ki so v večini 
bila dobro obiskana. Tako je bilo v letu 
2014 organiziranih 18 zdravstvenih 
predavanj, analiza za pretekla leta 
izkazuje podoben obseg. 
V letu 2014 so bile vse KORK pova-
bljene na strokovno izobraževanje v 
projektu »Živeti in reševati življenja«, 
ki ga je vodila KO RK Hudinja: spozna-
vanje defibrilatorja, reševanje pri 
zastoju srca in strokovne usmeritve 
ravnanja v trenutkih ponesrečencev. 
Kar 165 krajanov iz več KO RK se je 
aktivno odzvalo možnosti pridobitve 
novih znanj.

*Izvajanje družbeno koristnih aktivnosti v kraju
KO RK so  redno letno organizirale, same ali v sodelovanju z drugimi or-
ganizacijami v krajevnih okoljih, srečanja starostnikov, s člani obiskovale 
starejše in invalidne krajane na njihovih domovih, v Domovih starejših, 
bolnišnicah, s čimer je bila izražena posebna skrb za sokrajana pod geslom 
»Biti človek človeku – nikoli sami!«.
Člani RK so bili  aktivni predvsem ob predprazničnih dnevih, ko so delno iz 
lastnih sredstev, delno s pomočjo materialnih dobrin s strani Območnega 
združenja Celje pripravljali pozornostne obdaritve starejšim in dalj 
časa bolnim krajanom; z voščilnicami pa so polepšali mnogim njihove 
življenjske jubileje. 
Za navedene aktivnosti so se KO RK povezovale s šolami na njihovem 
področju in skupno z njimi pripravljale kulturne in druge zabavne pri-
reditve. V marsikateri krajevni skupnosti  in mestni četrti je KO RK orga-
nizirala razstave, srečanja ob knjigi, ročnih delih, ipd.
KO RK Štore, KO RK Hudinja in KO RK Šmartno v Rožni dolini so v preteklih 
letih organizirale koncerte in družabne prireditve z namenom pridobitve 
finančnih sredstev za programsko definirane projekte in pomoč (nakup 
invalidskega vozička, nakup hišnega dvigala za invalida, ureditev skladišča 

Prikaz oživljanja na KORK 2014
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za artikle socialne pomoči in 
drugo).
KO RK so širile svoje aktivnosti 
v krajevnem okolju tudi z orga-
nizacijo ekskurzij in medsebo-
jnih srečanj aktivistov RK, krvo-
dajalcev in s tem omogočale 
izmenjavo mnenj in izkušenj, da 
bi humanitarno delo  še oboga-
tili z novimi vsebinami.
Velik interes so predstavljale 
izmenjave izkušenj z drugimi 
Območnimi združenji v Sloveniji, npr. RKS OZ Kranj in tudi izmenjave 
obiskov iz mednarodnega sodelovanja DRK Wevelinghoven in DRK Singen, 
kamor so bili vključeni tudi predstavniki KO RK.
KO RK so sodelovale pri organizaciji izvedbe krvodajalskih akcij, razvoju 
krvodajalstva in pridobivanju novih krvodajalcev; predvsem KO RK Do-
brna in Štore.

*Temeljna naloga KO RK je bilo širjenje članstva RK in pridobivanje 
novih članov. Samo s številčno večjim članstvom je Rdeči križ v lokalnih 
krajevnih okoljih lahko opravljal zahtevne in obsežne humanitarne naloge. 
V večini KO RK so organizirane poverjeniške mreže, da poverjeniki redno 
letno obiskujejo posameznike in družine, evidentirajo članstvo in pobirajo 
članarino. Višino letne članarine določi Glavni odbor pri RKS. Pobrana 
članarina je za večino KO RK edini finančni vir prihodkov, z razporejanjem 
tega so KO RK  izvajale različne materialne in finančne pomoči. 
Evidentiranje članstva in pobiranje članarine RK v preteklih letih ni bila 
praksa v nekaterih KO RK, kar izkazujejo podatki v letih 2001–2006. 
Prizadevanja Območnega združenja RK in Komisije za delo KO RK so 
v zadnjem desetletju na tem področju naredila pomembne pozitivne 
premike. Pripravljena so bila »Navodila za članstvo RK, evidentiranje 
članov, sistem in dokumentiranje pobiranja članarine«, kar je način dela 
poenotilo in vzpostavilo pregleden sistem dela. Članstvo RK se je v zadnjih 
letih postopoma povečevalo in se po KO RK giblje od 15 do 400 članov. 
Na nivoju RKS Območnega združenja Celje je bilo za leto 2014 evidenti-
ranih 2672 članov. Povečevanje članstva RK je bila večkrat na preizkušnji 
nezaupanja krajanov za humanitarno dejavnost; poleg Rdečega križa v 
Sloveniji zelo aktivno deluje še Karitas in nekatere manjše humanitarne 
organizacije. Občasne negativnosti v vodstvu RKS so delo poverjenikov 
večkrat otežkočale.

Podpis listine med RK Kranj-RK Celje 2014
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*Mladi člani RK in njihovo vključevanje v humanitarno delo v krajevnih 
okoljih
Čeprav so  programi RKS in Območnega združenja Celje vsa leta namen-
jali posebno skrb vključevanju mladih v delo humanitarne organizacije, 
moramo žal ugotoviti, da na tem področju v krajevnih organizacijah RK 
nismo bili najbolj uspešni. RKS OZ Celje je namenjal redno letno skrb 
pomladku RK, kateremu pripadajo vsi učenci osnovnih šol in animiral 
mentorje v šolah za posredovanje poglobljenega  spoznavanja pomemb-
nosti delovanja Rdečega križa. Pozitivni so bili odzivi srednješolcev na 
krvodajalske akcije in usposabljanje v tečajih prve medicinske pomoči. Pri 
RKS OZ Celje že več let deluje Komisija za mlade in zdravje, ki z različnimi 
pristopi, kot so okrogle mize, kvizi, klubi mladih, tekmovanja, ipd. želi 
pritegniti mlade za delo v Rdečem križu. V krajevnih okoljih je največ 
sodelovanja bilo vzpostavljeno ob organizaciji kulturnih prireditev in  
srečanj, sicer pa je do sedaj bila aktivna udeležba mladih pri delovanju 
Rdečega križa minimalna.

*Finančno  in materialno poslovanje KO RK
V skladu s Statutom RKS, Statutom RKS-OZ Celje, Pravili delovanja KO RK 
in Navodilom za finančno-materialno poslovanje, je opredeljen sistem 
finančno materialnega poslovanja KO RK, ki niso pravne osebe. Finančno-
materialno poslovanje KO RK je sestavni del finančno-materialnega 
poslovanja Območnega združenja Celje. KO RK ima v knjigovodskih evi-
dencah vzpostavljeno analitično evidentiranje svojih poslovno-finančnih 
dogodkov. Pobrana članarina, prejeti izredni prihodki, dotacije in vsi 
odhodki se vodijo za vsak KO RK ločeno. Finančna sredstva so last KO RK 
in z njimi samostojno razpolaga v skladu s programom dela in prejema 
izpiske stanj sredstev v dogovorjenih terminih. Navedeno obliko finančno-
materialnega poslovanja so uspešno vzpostavile vse aktivne KO RK v 
okviru RKS Območnega združenja Celje in se je tako lahko zagotavljalo 
pregledno, transparentno poslovanje vsake KO RK v okviru RKS OZ Celje.

ORGANIZIRANOST KRAJEVNIH ORGANIZACIJ  RDEČEGA KRIŽA
Izvajanje predhodno opisanih humanitarnih nalog krajevnih organizacij 
RK  omogočajo organi KO RK, ki so bili v skladu s Statutom RKS OZ Celje 
vsake 4 leta izvoljeni na Zborih  članov; to so:
- KRAJEVNI ODBOR
- NADZORNI ODBOR
- KOMISIJE (stalne in občasne)

KO RK vodi krajevni odbor, ki šteje najmanj 5 članov: predsednik, pod-
predsednik, tajnik, blagajnik, …. Krajevni odbor izvoli še stalne in občasne 
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Zaključne misli 

Na osnovi doseženih pokazateljev delovanja KO RK, ki so v preteklih 
desetletjih delovale v Občinah Celje, Dobrna, Štore in Vojnik in bile orga-
nizacijsko povezane  v RKS Območno združenje Celje, lahko opravičeno 
povzamemo, da so KO RK opravile veliko  humano delo.  Skoraj 1.000 
aktivnih prostovoljcev je letno skupaj opravilo od 8.000 do 10.000 pro-
stovoljnih ur dela. Vsem je bilo vodilo »S HUMANOSTJO DO SOŽITJA«. 
Ob visokem jubileju, 70 letnici delovanja RKS Območnega združenja Celje, 
gre velika zahvala vsem humanistom, prostovoljcem in dobrim ljudem 
v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih občin: Celje, Dobrna, Štore in 
Vojnik za izjemno nesebično pomoč in požrtvovalnost.

  SREČA JE V MAJHNIH STVAREH, V DOBRIH LJUDEH IN TOPLIH 
DLANEH

Strokovna ekskurzija članov in prostovoljcev RK

komisije, odvisno od potreb in velikosti.
Krajevne organizacije RK. Pravilnost delovanja in dokumentiranja po-
slovnih dogodkov KO RK pa nadzira Nadzorni odbor, ki je 3-članski.

Organi RKS Območnega združenja Celje ugotavljamo, da je v vseh aktivnih 
KO RK bila vzpostavljena opisana organiziranost in se je s tem zagotavljalo 
uspešno in zakonsko pravilno delovanje KO RK. Samo transparentno in 
dosledno spremljanje delovanja KO RK je v vseh preteklih letih delovanja 
vzpostavljalo dobre pogoje za delo in hkrati dvigovalo nivo zaupanja v 
humanitarno poslanstvo RK v kraju in širše.
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Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Celje
Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

Pri izdaji biltena in pripravi proslave ob 70-letnici RK Celje so nudili pomoč:

Mestna občina Celje
Glasbena šola Celje

Vodovod kanalizacija d.o.o., Celje
Simbio d.o.o., Celje

Banka Celje d.d., Celje
Nepremičnine Celje d.o.o., Celje

ZPO Celje d.o.o., Celje
VPD Bled d.o.o., Bled

Cvetje Irena, Irena Poznič s. p., Celje
BRINADOO, Damjana Zajc s .p., Celje


