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Biti v veselje in pomoč, to je prvo poslanstvo
človeka na zemlji.

(A. Trstenjak)

UTRIP NAŠE HUMANITARNE ORGANIZACIJE

Ko se oziramo v pretekla desetletja delovanja našega združenja, nam prihajajo pred oči vsi 
plemeniti ljudje in takratni aktivisti, ki so zaznamovali tisti čas. Kaj vse je bilo ustvarjenega in 
narejenega, je nemogoče zapisati, prikazali bomo lahko le delček humanitarne dejavnosti 
Rdečega križa.
Pri tem želim izpostaviti veliko moč prostovoljstva in vseh tistih prostovoljcev, ki so z vso 
srčnostjo in žarom ter nesebičnostjo med ljudmi ustvarjali dober občutek, da niso sami in da si 
prav vsakdo zasluži dostojanstvo in topel človeški odnos.
Vrtela so se kolesa časa, ki so s seboj prinesla mnogo sprememb, tudi na področju delovanja RK. 
Leta so znova in znova prinašala nove izzive, nove naloge in odgovornosti, ki so jih in smo jih, v 
skladu s temeljnimi načeli RK, vedno izvajali na najboljši možen način.
S pomočjo zavzetih posameznikov so se kalile mnoge generacije novih prostovoljcev in na tak 
način smo ustvarjali zaupanje, da vselej na prvo mesto postavljamo človeka in humanost.
Srečevali smo se z novo problematiko razseljevanja in begunstva, z reševanjem socialne stiske s 
pomočjo paketov in z mnogimi dobrodelnimi akcijami. Novi izzivi so s seboj prinesli nove naloge, 
nova spoznanja pa tudi nova znanja. Od nas se pričakuje, da sprejemamo prenekateri izziv in da 
ga tudi udejanjimo. Tu mislim na pomoč ljudem, ki so pribežali iz vojnih in nemirnih okolij.
Nemalokrat je bilo potrebno na novo vzpostaviti družinske vezi, dati poseben pomen prvi 
pomoči. Ob naravnih in drugih nesrečah je bilo treba z interdisciplinarnim sodelovanjem s 
Civilno zaščito Uprave RS za zaščito in reševanje izvesti ukrepe, s katerimi smo preprečili ali  
zmanjšali število žrtev in drugih posledic nesreč. Naši bolničarji so si pridobivali temeljna znanja 
in veščine za izvajanje prve pomoči v vsakdanjih in izrednih razmerah.
Krvodajalstvo je dejanje velike solidarnosti, ki izpostavlja temeljne človeške vrline altruizma, 
spoštovanja in sočutja. Še naprej ohranjamo sistem prostovoljnega neplačanega krvodajalstva, 
pri tem pa še ozaveščamo potrebo po rednem darovanju krvi ter spodbujamo ljudi, da skrbijo 
drug za drugega, ustvarjajo socialne stike in povezano skupnost.
Na našem združenju nismo pozabili niti na brezdomne osebe, ki jih je krutost življenja pripeljala 
na rob družbe in so bili primorani zapustiti varen dom, mnogi so se zaradi tega znašli v hudi 
psihični in duševni stiski. Tako jim v okviru našega programa nudimo psihosocialno, materialno 
in nastanitveno podporo.
Eden ključnih izzivov našega Območnega združenja RK je zagotovo pridobivanje mladih 
prostovoljcev. Razveseljuje dejstvo, da se iz leta v leto lahko pohvalimo s številnimi mladimi 
člani, ki so se kalili na delavnicah humanitarnih vrednot, danes pa so vidni mladi krvodajalci, 
bolničarji in prostovoljci. In prav slednji so s svojim zgledom privabili v naše vrste nove  mlade 
prostovoljce.
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Vzporedno z mrežo AED-jev (avtomatskih eksternih defibrilatorjev) smo na našem združenju 
s podporo Mestne občine Koper in Občine Ankaran pričeli z vzpostavitvijo mreže prvih 
posredovalcev, laikov, ki so se usposobili za nudenje prve pomoči v trenutkih, ko je človeško 
življenje najbolj ogroženo. To so nedvomno situacije, ki potrebujejo takojšnje ukrepanje, predvsem 
v krajih, oddaljenih od mestnega središča, ko sosed sosedu lahko hitro priskoči na pomoč.
Osrednja pozornost pa je namenjena vsem skrbnim in srčnim prostovoljcem, ljudem, ki znajo, 
ki hočejo, ki jim ni vseeno za sočloveka v stiski. Takih ljudi je med nami veliko. In prav ti ljudje 
si zaslužijo, da jim povemo: opazili smo vas, cenimo vas, hvaležni smo vam. In prav je, da na 
te zaslužne in izjemne ljudi opozarjamo tudi zato, ker nas zavedanje, kaj imamo, navdaja z 
optimizmom. Tega pa je med nami včasih žal premalo. Njihova dela skupnosti prinašajo veliko 
dobrega. Bolj presenetljivo pa je dejstvo, da ob tem, kar počnejo, nikoli ne pomislijo nase. 
Med nami pa živi mnogo ljudi, ki se le s težavo prebijajo iz dneva v dan, iz meseca v mesec. 
Le redki na glas spregovorijo o svojih težavah, le redki sami zaprosijo za pomoč. Zato je naša 
naloga, da jih vidimo, slišimo, da jih opazimo. In pomagamo…. In to v Kopru znamo. Vesela in 
ponosna sem, da je med nami še veliko srčnih ljudi, odprtih rok in srca, ki jim solidarnost, pa naj 
bo medgeneracijska ali pač preprosto medčloveška, predstavlja temeljno vrednoto. Pomagati 
ljudem je osnovno vodilo našega organizacije, pa naj gre za pomoč tistim, ki so jih življenjske 
okoliščine odrinile na družbeni rob, ali pa tistim, ki pomoč potrebujejo zaradi socialne stiske, 
bolezni, starosti in posebnih potreb. In teh ni malo.

Vsem pobudnikom, snovalcem in ostalim, ki so kakorkoli pripomogli, da je danes pred nami 
izredno dragocen in edinstven zbornik, iz katerega je razbrati moč humanosti, iskrena hvala!
Še posebej vse priznanje in zahvala avtorici Vlasti Beltram, ki je v svoje izjemno strokovno delo 
zbrala ne samo zgodovinska dejstva, dogodke in podatke, pač pa vanj vtkala tudi svojo osebnost, 
čut za ljudi, ki so tako ali drugače za vedno povezani z našo humanitarno organizacijo.

Predsednica OZRK Koper
Marta Vrčon Komel
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BESEDA AVTORICE

Hvaležna sem nekdanji predsednici RKS-Območnega združenja Koper Ireni Sirotič 
Dobrila, da me je povabila k pisanju zgodovine delovanja Rdečega križa na Koprskem. 
Z raziskovanjem te zgodbe sem spoznala nov svet. Organizacija Rdečega križa je bila 
v preteklosti sicer vedno nekako prisotna v mojem življenju – plačevala sem članarino, 
kasneje kakšen prispevek, obleke sem odnašala na sedež, prispevam ob elementarnih 
nesrečah, pa tudi v voziček v Mercatorju večkrat kaj odložim. Vendar se to dogaja kot 
nekaj samoumevnega in nisem nikoli razmišljala, kaj vse se skriva za črkama  RK.
Pričujoča zgodba o RK na Koprskem ni strogo vezana samo na organizacijo in vsebino 
njenega delovanja skozi čas. Istočasno je npr. vpogled v zgodovino dogajanja na 
zdravstvenem področju, predvsem v boju proti boleznim industrijskega časa in 
revščine, s poudarkom na pomembnosti higiene v mestu in na podeželju ter kako so 
se s to problematiko spopadali skozi čas. Pri tem je tudi RK odigral pomembno vlogo, 
predvsem v povojnem obdobju. Ob tem spoznamo tudi zgodovino političnega in 
upravnega razvoja naših krajev, saj je v teh več kot 150 letih delovanja Rdečega križa v 
današnjem slovenskem prostoru najbolj pestra prav tu. In temu razvoju se je Rdeči križ 
stalno prilagajal.

Na Koprskem je RK začel opravljati pomembno vlogo šele po drugi svetovni vojni, takrat 
v okviru slovenskega RK oziroma kot RK cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, in jo 
opravlja kontinuirano skozi dve državi še danes – v Jugoslaviji kot edina in množična 
humanitarna organizacija, v Sloveniji kot ena od humanitarnih organizacij, vendar 
edina z javnimi pooblastili. Zanimiva je tudi vloga RK v prelomnih obdobjih, ko 
institucionalni sistem še ni bil popolnoma organiziran in je RK prehodno prevzemal 
nase naloge socialnih, zdravstvenih in drugih služb. Tako je bilo v prvih letih po drugi 
svetovni vojni in po priključitvi k Jugoslaviji ter pri premagovanju begunske krize po 
osamosvojitvi Slovenije.

Zgodba o Rdečem križu je že po svojem poslanstvu pozitivna, ko pa se vanjo poglobiš, 
je to še marsikaj drugega. To je zgodba o dobrih ljudeh, ki jih je na srečo na svetu še 
zelo veliko, ki se razdajajo, pomagajo drugim in tudi žrtvujejo svoja življenja. Pomagajo 
tako s svojim delom kot z materialno pomočjo, v vojni in miru, v elementarnih nesrečah 
doma in po svetu, v socialnih in drugih stiskah, ki jih posamezniki doživljajo v naši 
okolici. RK je vedno zaznaval probleme na področjih, ki jih pokriva, opozarjal nanje in 
dajal pobude za njihovo reševanje. V Jugoslaviji je bilo, seveda poleg drugih aktivnosti, 
njihovo delo neprecenljivo na množičnem zdravstveno-izobraževalnem področju, ki je 
bilo temelj v boju proti raznim boleznim. Predvsem je bilo potrebno podučiti revno in 
neuko podeželsko prebivalstvo o pomenu higiene za zdravo življenje, mu razvijati zavest 
o lastni odgovornosti za osebno zdravje, zdravje družine ter skupnosti, jim pomagati z 
nasveti in dejanji. Težke razmere so se z vztrajnim delom spreminjale na boljše, novi 
družbeni trendi pa so prinesli nove probleme in iskanje novih oblik pomoči. Iz takratnih 
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izčrpnih poročil o delu organizacije RK na Koprskem se vidi, kako vsestranska in bogata je 
bila njena aktivnost, čuti pa se tudi zagnanost, želja pomagati vsem pomoči potrebnim, 
in zavedanje, da brez množične podpore z delom in materialom tako aktivistov RK, 
prostovoljcev kot prebivalstva, ne bi bili uspešni. Zato doživljam takratno obdobje kot 
notranje zelo bogato, veliko je bilo idealistov, ki so delovali v korist drugih, tistih najbolj  
ranljivih v tej skupnosti. In prav je, da ti ljudje, njihov trud in uspehi ne gredo v pozabo.

Z osamosvojitvijo Slovenije se je v delovanju RK marsikaj spremenilo, čeprav ostaja rdeča 
nit vedno ista – pomoč vsem pomoči potrebnim in prostovoljci. Nove so tiste ranljive 
skupine na družbenem robu, ki jih je prineslo kapitalistično gospodarstvo in jih prej ni 
bilo – reveži, brezposelni, brezdomci, narkomani, begunci, nov je še način pridobivanja 
večine sredstev za delovanje, tudi na pridobitniški način.

Zaključujem ta uvod z zahvalo vsem, ki so mi kakorkoli pomagali, da je knjiga lahko izšla.

                                                                                                                 Vlasta Beltram
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UVOD

Dobrodelne ustanove javnega in zasebnega značaja za bolne, reveže in sirote so 
ustanavljali že od srednjega veka dalje. Preživljale so se z lastnim premoženjem in dotacijami 
občine, v 19. in 20. stoletju pa še z raznimi dobrodelnimi prireditvami, s prodajo različnih 
predmetov, članarino in z donacijami. V 19. stoletju so se zaradi industrializacije poslabšale 
življenjske razmere v mestih. Prebivalstvo se je s priseljevanjem delavcev množilo, bivalne 
razmere so bile slabe, revščina je bila vedno večja, kar je pripeljalo do občutnega poslabšanja 
zdravstvenih razmer. Razširile so se črevesne bolezni, malarija in predvsem tuberkuloza – 
TBC, bolj znana kot jetika.

Začela so se ustanavljati zasebna dobrodelna društva, ki so na razne načine skrbela 
za izboljšanje zdravstvenih razmer otrok in odraslih. V Trstu sta bili tako ustanovljeni tudi 
Società degli Amici dell’Infanzia (Društvo prijateljev otrok) in Società per la lotta contro la 
tubercolosi (Društvo za boj proti tuberkulozi), ki sta postavili temelje današnji Ortopedski 
bolnišnici Valdoltra kot bolnišnici za kostno tuberkulozo in nekdanjemu sanatoriju za 
pljučno tuberkulozo v Ankaranu. Smrtnost zaradi TBC v Kraljevini Italiji je bila največja 
prav v Istri, predvsem zaradi revščine, slabe javne in osebne higiene, nerazvite zdravstvene 
infrastrukture in pomanjkljive zdravstvene vzgoje, svoje pa je prispevala še prva svetovna 
vojna. Zaradi močne protituberkulozne aktivnosti pa se je obolelost do začetka druge 
svetovne vojne precej zmanjšala. Po drugi svetovni vojni so se življenjske razmere stalno 
izboljševale in bolezen je bila v 70-ih letih praktično izkoreninjena. Malarija, druga najhujša 
bolezen na Koprskem (zaradi opuščenih solin, v katerih so našli ugodne razmere z boleznijo 
okuženi komarji), pa je bila izkoreninjena že do druge svetovne vojne z izsušitvijo oz. 
bonifikacijo nekdanjih solin. Od tod izvira tudi današnje ime Bonifika za ta predel.

Istočasno je prihajalo do zavedanja, kako je higiena pomembna za preprečevanje 
nalezljivih bolezni. Zato je bilo potrebno izboljšati higienske razmere kraja (urediti 
kanalizacijo, gnojišča, vodne vire) in z zdravstveno vzgojo prepričati predvsem revni del 
prebivalstva, da skrbi za svoje zdravje tudi z osebno čistočo, čistočo bivališč in okolice. 
Najprej so higienske ukrepe izvajali v mestih, po drugi svetovni vojni pa še na podeželju. 
Zdravstveno vzgojo so občasno s predavanji in propagandnim gradivom širili že med 
obema vojnama in v času druge svetovne vojne, po vojni pa je postala redna dejavnost na 
šolah, v delovnih organizacijah in na podeželju. 

Na bojnem polju že od antike naprej zasledimo ideje in poskuse posameznikov, da 
bi z dogovori med vojskujočimi se silami izboljšali položaj ranjenih in bolnih vojakov na 
bojiščih, vendar so bili ti le kratkotrajnega značaja. Nova vojaška tehnologija je povzročala 
vedno več smrtnih žrtev, širile so se epidemije, kar je pripeljalo do pomanjkanja delovne 
sile tako na poljih kot v industriji; vedno več je bilo žrtev tudi med civilnim prebivalstvom. 

Vse to je pripeljalo do ustanovitve humanitarnega gibanja Rdeči križ, s ciljem pomagati 
vsem pomoči potrebnim, ne glede na meje, vero ali barvo kože, s človekoljubnostjo v 
boju za mir. Skozi čas je gibanje svoje cilje in s tem tudi svojo organizacijo stalno širilo, 
dopolnjevalo in postalo največje na svetu. Rdeči križ je opozarjal in še vedno v svojih okoljih 
opozarja na zdravstveno in socialno problematiko, je večkrat pobudnik za njeno reševanje, 
pomaga finančno, materialno in kadrovsko državnim in zasebnim ustanovam, pa tudi sama 
izvaja določene aktivnosti. Njegova moč je v mednarodnem gibanju, ki pride posebno do 
izraza v solidarnostnih akcijah ob naravnih nesrečah in tistih, ki jih povzroča človek sam.  
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Mednarodno gibanje

MEDNARODNO GIBANJE 1

»Načelo humanosti: Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 
rojeno v želji, da bi brez razlikovanja nudilo pomoč ranjencem na bojiščih, si s 
svojo dejavnostjo na mednarodni in državni ravni prizadeva preprečevati in lajšati 
človeško trpljenje v vseh okoliščinah. Ščititi želi življenje in zdravje ter zagotoviti 
spoštovanje človekove osebnosti.
Spodbuja medsebojno razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med 
vsemi narodi.« 

Kot uvod v prizadevanja za ustanovitev organizacije RK je bilo pomembno humanitarno 
delo, ki ga je opravila angleška bolničarka Florence Nightingale (1820–1910) skupaj s 
svojimi bolničarkami v Krimski vojni v letih 1853–1856. Tam sta se spopadli Rusija in Turčija, 
slednji pa sta pomagali Francija in Anglija. Nightingalovo je na bojišče poslala angleška 
vlada, zato je v Veliko Britanijo redno pošiljala poročila o razmerah v zdravstvu in grozotah, 
ki jih preživljajo ranjenci v nehigienskih poljskih bolnišnicah. Njena poročila so pripomogla 
k ozaveščanju ljudi o pomenu higiene v zdravstvu. Kasneje je veliko pisala o bolničarski 
službi in ustanovila šolo, ki še danes nosi njeno ime. Izkušnje s Krima pa je opisala v knjigi 
Bolniške beležke.

Zgodba o organizaciji Rdečega križa pa se je dejansko začela leta 1859 z bitko med 
francoskimi in avstrijskimi vojaki pri italijanskem mestu Solferino. Na bojišču se je slučajno 
znašel švicarski podjetnik in družbeni aktivist Henry Dunant (1828–1910), ki se je želel 
srečati s francoskim kraljem Napoleonom III. Zgrožen je bil nad velikim številom padlih, 
umirajočih in ranjenih, prepuščenih samim sebi, brez vsake pomoči. Organiziral je civilno 
prebivalstvo bližnjega mesta, predvsem žene in dekleta, da so nudile pomoč ranjenim 
in bolnim vojakom, poskrbel za nabavo potrebnega sanitetnega materiala in vzpostavil 
pomožne bolnišnice. Njegov slogan je bil: Vsi smo bratje! Izkušnje je opisal v knjigi Spomin 
na Solferino (1862), kjer je razvil idejo o nevtralni organizaciji, ki bi skrbela za ranjene vojake. 
Ideja je padla na plodna tla.

 1 Pisni viri: Ivica Žnidaršič, O nastanku in razvoju mednarodne organizacije Rdečega križa, Rdeči križ pri nas, Ljubljana 1976;  
Ivica Žnidaršič, O začetkih in razvoju Rdečega križa pri nas, Ljubljana 1986;  
Internetni viri: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale 
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement 
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Dunant#Red_Cross 
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_e_Mezzaluna_Rossa_Internazionale
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Mednarodno gibanje

Mednarodni odbor Rdečega križa

17. februarja 1863 je Henry Dunant skupaj s še štirimi člani v Ženevi ustanovil 
Odbor petih, ki je kasneje večkrat spremenil ime (Ženevski odbor za pomoč ranjencem, 
Mednarodni odbor za pomoč ranjencem, Ženevski mednarodni odbor), leta 1876 pa je 
postal Mednarodni odbor Rdečega križa. Odbor je propagiral Dunantove ideje in že 26. 
oktobra istega leta organiziral 3-dnevno mednarodno konferenco v Ženevi. Prisostvovalo 
je 18 predstavnikov iz 14 držav, ki so 29. oktobra 1863 podpisali Prvo temeljno listino z 
desetimi določili o nalogah in sredstvih odborov pomoči. Postavljeni so bili temelji RK kot 
mednarodnega gibanja. Simbol organizacije je postal rdeči enakokraki križ na beli podlagi 
(švicarska državna zastava v obratnih barvah). Kasneje so bili priznani še drugi simboli: leta 
1876 je Turčija uvedla svoj znak – rdeči polmesec na beli podlagi, ki ga uporabljajo islamske 
države, Iran pa rdeči lev in rdeče sonce (od leta 1980 ga ne uporablja več); leta 2005 je bil 
priznan še rdeči kristal, kamor si lahko posamezne države vrišejo še svoj znak (to je nekak 
kompromis, ker simbol Davidove zvezde ni bil sprejet).

Mednarodni odbor RK je humanitarna in miroljubna ustanova, ki deluje na osnovi 
nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti. Njegova naloga je, da čuva in promovira 
mednarodno humanitarno pravo, ščiti in pomaga žrtvam v mednarodnih vojnih spopadih 
in notranjih konfliktih. Sprva je bila samo skrb za ranjene in bolne vojake (osnovna doktrina: 
usmiljenje v vojni in s humanostjo do miru), kasneje se je razširila tudi na civilno prebivalstvo. 
Pravna osnova za delovanje so štiri ženevske konvencije in dva protokola. Leta 1864 je 
prvih 12 držav podpisalo prvo ženevsko konvencijo o zaščiti bolnih in ranjenih vojakov 
na kopnem, zaščiti vojaške sanitete in enot RK. Druga ženevska konvencija (leta1906) je 
opredelila še zaščito pri vojskovanju na morju, tretja (leta 1929) je določila zaščito vojnih 
ujetnikov, v četrti konvenciji (leta 1949) pa je zapisan dogovor o zaščiti civilnih oseb v vojni. 
Leta 1977 sta bila h konvenciji sprejeta še dva protokola – prvi je določil zaščito za celotno 
zdravstveno službo, transport ranjencev in bolnikov, drugi pa pravila humanega ravnanja z 
žrtvami oboroženih spopadov.

Mednarodni odbor RK ima danes naslednje naloge: posreduje med vladami in državami 
za mirno reševanje sporov; bori se za mir, bratstvo in enakopravnost med narodi; skrbi, da 
se vse civilizirane države ravnajo po ženevskih konvencijah ter preprečuje kršitve njenih 
določil; v času vojne organizira pomoč predvsem za vojne ujetnike; obiskuje in nadzira 
taborišča vojnih ujetnikov.

 
Kako uspešno je prizadevanje za humanizacijo vojne pa je vsakokrat odvisno od 

posameznih vojska in držav. Vedno so se in se bodo gotovo tudi v prihodnosti dogajale 
hude kršitve določil mednarodnega humanitarnega prava. Veliko pa je tudi žrtev med 
aktivisti Rdečega križa in Rdečega polmeseca.
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Liga društev RK / Mednarodna federacija društev  
Rdečega križa in Rdečega polmeseca

Po prvi svetovni vojni je predsednik ameriškega Rdečega križa Henry P. Davidson 
predlagal, naj se delovanje humanitarcev razširi še na čas miru, z namenom pomagati ljudem 
v stiskah, ki jih niso povzročile vojne, in naj se nacionalna društva povežejo med seboj. Tako 
je bila 5. maja 1919 v Parizu ustanovljena Liga društev Rdečega križa, z namenom da:
 • pomaga vsem nacionalnim društvom Rdečega križa,
 • skrbi za izboljšanje splošnega zdravja in preprečevanje bolezni,
 • pomaga vsem ljudem, da so deležni pridobitev medicinske znanosti,
 • predstavlja nekakšen posredovalni organ, ki skrbi za pomoč v velikih narodnih in 

mednarodnih nezgodah.

Član Lige društev je vsako nacionalno društvo Rdečega križa. Leta 1921 se je pri Ligi 
društev ustanovil še oddelek za podmladek RK.

Leta 1983 se je združenje preimenovalo v Ligo društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca, leta 1991 pa v Mednarodno federacijo društev Rdeči križ in Rdeči polmesec. 
Leta 1939 so sedež preselili v Ženevo, kjer je še danes.

Federacija zastopa nacionalna društva na mednarodni ravni, promovira njihovo 
dejavnost ter koordinira humanitarno pomoč v primeru naravnih nesreč velikih razsežnosti.

Nacionalna društva

Po ženevski konferenci oktobra 1863 so po državah začeli ustanavljati nacionalna 
društva za pomoč ranjencem z namenom, da v mirnem času usposabljajo bolničarje za 
nego ranjencev in bolnikov na bojiščih. Sčasoma so se naloge društev dopolnjevale in 
spreminjale.

Nacionalna društva RK ves čas priznava Mednarodni odbor RK – danes je priznanih 190 
društev.2 Delujejo na podlagi mednarodnega humanitarnega prava in zakonodaje države, 
v kateri delujejo. So prvi pomočniki vlad v humanitarnih zadevah in izvajajo vrsto aktivnosti 
tako v mirnem kot v vojnem času. Organizirajo pomoč žrtvam spopadov in naravnih nesreč, 
izvajajo aktivnosti za pomoč ogroženim, poizvedujejo za pogrešanimi osebami, izvajajo 
zdravstveno-izobraževalno in solidarnostno dejavnost. Njihove aktivnosti v mirnem času 
se prilagajajo potrebam in zmožnostim svoje države. 

 2 Podatek je povzet z internetnega vira in se verjetno spreminja.
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Mednarodno gibanje Rdečega križa in  
Rdečega polmeseca

Leta 1928 je bil ustanovljen Mednarodni svet (kasneje se je preimenoval v Stalno 
komisijo) z namenom koordinirati sodelovanje med Mednarodnim odborom RK in takratno 
Ligo društev RK. Sprejet je bil tudi statut, kjer so določili naloge obeh organizacij. Rodilo se 
je mednarodno gibanje RK, sestavljeno iz več različnih organizacij, ki so pravno neodvisne, 
povezuje pa jih sedem osnovnih načel delovanja, sprejetih leta 1965 na konferenci na 
Dunaju. Novembra 1997 so s Seviljskim sporazumom določili nadaljnje odgovornosti obeh 
organizacij in pristojnosti med posameznimi subjekti.

Dandanes deluje v gibanju za zaščito človeških življenj in zdravja, za zagotavljanje 
spoštovanja vseh ljudi in lajšanje človeškega trpljenja okrog 97 milijonov prostovoljcev, 
članov in osebja.3

Načela, ki jih vodijo pri delovanju, so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, 
neodvisnost, prostovoljstvo, enotnost in univerzalnost. 

 3 Podatek je povzet z internetnega vira in se verjetno spreminja.
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ORGANIZACIJA RK NA KOPRSKEM
Živimo na narodnostno mešanem ozemlju, ki je v preteklosti večkrat menjalo oblastnika. 

Samo v času od ustanovitve organizacije Rdečega križa se je tu zamenjalo pet držav in 
režimov. Zato so tu delovale organizacije RK različnih nacionalnih društev, vsaka s svojimi 
značilnostmi delovanja. Na eni strani so temu botrovale spremembe v mednarodnem 
gibanju RK, na drugi pa državna politika, ki je narekovala tudi vsebino in način dela svojega 
nacionalnega društva RK. V času Avstro-Ogrske, ko je organizacija šele nastajala, se je 
dejavnost odvijala v maloštevilnih društvih, z maloštevilnim članstvom, poudarek pa je 
bil na pripravah v miru za delovanje v vojni, predvsem na sanitetnem področju. Fašistična 
Italija je vladala že v času, ko je bila ustanovljena Liga društev RK s svojim zdravstveno-
socialnim programom in vključevanjem mladine v organizacijo. Fašistična vlada je Rdeči 
križ podredila svojim političnim ciljem in dobrodelne ustanove v takratni Julijski krajini 
izkoristila tudi v raznarodovalne namene. Med drugo svetovno vojno se je v okviru 
narodnoosvobodilnega boja rodila nova organizacija RK (jugoslovanska in slovenska), ki je 
kot množična organizacija delovala do razpada Jugoslavije. V samostojni Sloveniji pa se je 
slovenski RK preoblikoval v nacionalno društvo.

POD AVSTRO-OGRSKO (DO 1918)

Na Dunaju je bilo leta 1864 ustanovljeno Domoljubno podporno društvo, ki je izdalo 
razglas o ustanavljanju društev po drugih krajih. V okviru takratnih dežel so ustanavljali 
deželna domoljubna podporna društva, posebej ženska in posebej moška, ki so se kasneje 
združila v eno. Vezana so bila na nacionalno društvo na Dunaju, vendar so delovala precej 
samostojno in samoiniciativno. Kjer so tiskala svoje publikacije in poročila v slovenskem 
jeziku, so delovala tudi narodnobuditeljsko. Deželna društva so po mestih in večjih krajih 
ustanavljala svoje podružnice. Nazivi društev so se skozi čas nekoliko spreminjali, po letu 
1890 pa so v svoje nazive vključila tudi besedno zvezo Rdeči križ. 

Društva so se pripravljala za delovanje v vojni in izvajala dejavnosti v miru. Aktivnosti 
moških in ženskih društev so se nekoliko razlikovale, skupna pa je bila pomembna naloga – 
zbiranje denarja in materiala ter pridobivanje novih članov. Njihove naloge so bile zapisane 
v pravilih, ki jih je potrdila deželna oblast. Poudarek je bil na:
 • zdravstveni dejavnosti (organiziranje bolničarskih tečajev, odpiranje in upravljanje 

društvenih bolnišnic, ustanov za vojaške rekonvalescente in invalide, usposabljanje 
prebivalstva za prvo pomoč v vojni in miru, zbiranje sanitetnega materiala); 

 • delitvi pomoči ranjenim vojakom in njihovim družinam (zbiranje hrane, obleke in 
obutve, brezplačne kuhinje idr.); 

 • posredovanju zvez med vojaki in njihovimi družinami (pošiljanje paketov na bojišča, 
informacije o ujetih in pogrešanih vojakih). 
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Naši kraji so bili takrat v večnarodnostni upravni enoti Avstrijsko primorje ali Primorje, 
s sedežem v Trstu, v mejni grofiji Istra. Podatke o ustanavljanju domoljubnih društev za 
potrebe vojnih razmer zasledimo od leta 1866 naprej, najprej kot občasna, kasneje kot 
stalna društva. Leta 1875 so v Trstu ustanovili občasno Podporno društvo za preskrbo v 
vojni ranjenih vojakov iz Trsta, Primorja in Dalmacije, ki je kasneje postalo stalno in leta 1884 
prestopilo k RK. Leta 1878 je bilo ustanovljeno žensko podporno društvo za Trst in Istro, 
decembra 1879 pa moško Deželno domoljubno društvo za Trst in Istro (od 1896 Deželno 
podporno društvo RK za Trst in Istro).

Leta 1910 je imelo društvo 25 ustanov s 4078 posteljami, nekatere so delovale do leta 1918.4 

Avstrijski RK je pomagal tudi drugim humanitarnim ustanovam, ki so delovale v Trstu 
in drugod. Znan je podatek, da je leta 1904 pripeljal z Dunaja dve montažni baraki za 
začasno sezonsko okrevališče za zdravljenje skrofuloznih in slabotnih otrok Društva 
prijateljev otrok iz Trsta.5

V Kopru so delovale javne in zasebne dobrodelne ustanove, nekatere stalnega značaja, 
druge organizirane ob posebnih razmerah. Kot javne dobrodelne ustanove so delovale 
mestna bolnišnica, ustanovljena leta 1434, ki ji je bil priključen še dom za onemogle 
(hiralnica), vrtec za revne predšolske otroke, ustanovljen leta 1839 (Asilo di carità per 
l’infanzia), sirotišnica idr. Zasebne dobrodelne ustanove so v manjšem številu skrbele za 
šolanje revnih otrok (Pio Istituto Grisoni, ustanovljen leta 1859, Pia fondazione contessa 
Marianna Grisoni-Pola). V posebnih razmerah pa so ustanavljali še občasne ustanove, npr. 
za pomoč družinam vpoklicanih vojakov, vojnim sirotam itd. Zanimivo je, da je do leta 1914 
delovalo tudi Društvo za varstvo bivših kaznjencev koprske kaznilnice, ki jim je pomagalo 
pri vključevanju v družbo.

Leta 1907 je bilo ustanovljeno tudi Associazione femminile di beneficenza (Žensko 
dobrodelno združenje), ki pa ga je avstrijska oblast kasneje ukinila. Njihov cilj je bil boj proti 
beraštvu – pomoč revnim vseh starosti z delitvijo oblačil, obutve, hrane. Sredstva so zbirali 
s članarino, prostovoljnimi prispevki, z dobrodelnimi prireditvami.6

 4 Ivica Žnidaršič, O začetkih in razvoju RK pri nas, Ljubljana 1986, str. 23.
 5 Vlasta Beltram, Ortopedska bolnišnica Valdoltra 1909–2009, Valdoltra 2009, str. 22.
 6 SI PAK 6 Občina Koper, t. e. 371.
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POD KRALJEVINO ITALIJO 
(1918–1943)

Z razpadom Avstro-Ogrske ob koncu prve svetovne vojne so bili naši kraji priključeni h 
Kraljevini Italiji in tako so prišli pod Italijanski RK.

IRK je deloval v skladu s smernicami, dogovorjenimi leta 1919 – razvijanje ukrepov za 
izboljšanje zdravstvenega varstva, usposabljanje bolničark, boj proti tuberkulozi in malariji, 
organiziranje prve pomoči, pomoč otrokom, organiziranje podmladka RK. Na Koprskem ni 
podatkov o organizaciji RK, je pa Glavni odbor IRK zbiral sredstva tudi po občinah. V prošnji 
občini Koper leta 1926 je pisalo, da bodo sredstva namenjena za izboljšanje dobrodelnih 
akcij za ljudi, potrebnih zdravstvene in socialne pomoči.7

Po letu 1928 je bil tudi IRK podvržen fašizaciji institucij, celo do take mere, da je prekinil 
stike z mednarodnimi organizacijami RK. Vedno bolj se je podrejal državni in fašistični 
politiki skrbstvenega sistema, ki je združeval vse dobrodelne organizacije pod eno streho. 
Italijanski RK je poslej skrbel za usposabljanje bolničark, službo prve pomoči, solidarnostno 
dejavnost in za boj proti tuberkulozi in malariji.8

Dan RK so začeli 
obeleževati leta 1929, leta 
1934 pa je bil združen z 
državnim Dnevom cvetja in 
dvojnega križa v Dan dveh 
križev.9

Pod okrilje IRK je 
septembra 1920 prešlo tudi 
Obmorsko okrevališče v 
Valdoltri (Ospizio marino di 
Valdoltra), ki ga je leta 1909 
odprlo Društvo prijateljev 
otrok iz Trsta (Società 
degli amici dell’infanzia) za 
zdravljenje skrofuloznih in 
rahitičnih otrok. Med prvo 
svetovno vojno ni delovalo, 

po vojni pa ga je tržaško društvo predalo Italijanskemu RK, saj ga ni zmoglo več finančno 
vzdrževati. Leta 1929 je ustanova dobila naziv bolnišnica in bila poimenovana po svoji 
pokroviteljici kraljici materi – vojvodinji Eleni d’Aosta (Ospedale marino Duchessa Elena 
d’Aosta). Prostorsko se je širila in preurejala (leta 1939 je italijanska država začela graditi 
paviljon B, ki tako ni bil v lasti RK) in spremenila strukturo bolnikov – poleg otrok so se 

 7 SI PAK 6 Občina Koper, t. e. 435.
 8 Internetni vir: www.treccani.it/.../croce-rossa-italiana_%28Enciclopedia-Italiana%29/
 9 Internetni vir: www.lafilatelia.it/download/tbc.pdf

Dopisnica, poslana iz bolnišnice v Valdoltri leta 1935.
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zdravili tudi odrasli. Med leti 1940 do 1943 je sprejemala ranjene vojake, po kapitulaciji Italije 
pa so bolnišnično osebje in civilne bolnike preselili v Italijo. Po drugi svetovni vojni je le še 
krajši čas delovala kot bolnišnica. Zaradi negotovosti glede usode v povojnem določanju 
državne meje so dejavnost preselili v Rovinj, prostore pa uporabljali za nezdravstvene 
namene. Zaradi tega je Italijanski Rdeči križ zahteval svojo lastnino nazaj, kar je vplivalo 
na to, da sta takratna civilna oblast v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja in slovenska 
vlada julija 1950 sprejeli sklep, da se kompleks ponovno usposobi za prvotne zdravstvene 
namene. Tako je leta 1956 začela z delom Bolnica za kostno tuberkulozo Valdoltra, današnja 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra. Leta 1960 se je v zemljiško knjigo kot njen večinski lastnik 
vpisal Rdeči križ Jugoslavije – Glavni odbor RK Slovenije v Ljubljani, od leta 1991 pa do leta 
2000 RK Slovenije, takrat pa je prešla v celoti v last države Slovenije.10

Boj proti tuberkulozi je vzela pod svoje okrilje država – leta 1922 je bila ustanovljena 
Federazione italiana nazionale per la lotta contro tubercolosi, ki se je z institucionalizacijo 
fašizma leta 1929 preimenovana v Italijansko fašistično zvezo za boj proti tuberkulozi. V istrski 
pokrajini je bil leta 1926 ustanovljen Istrski pokrajinski protituberkulozni konzorcij (Consorzio 
provinciale antitubercolare dell’Istria), ki je pod vodstvom dr. Maura Gioseffija začel večplastno 
reševati problem TBC. Leta 1930 so odprli protituberkolozni dispanzer v Kopru, s ciljem, da se 
popiše obolele, izvaja bakteriološke raziskave in preprečuje začetke okužb.

Konzorcij je sredstva za delovanje pridobil z dotacijo istrske pokrajine in istrskih občin 
ter z zaslužkom v protituberkuloznih akcijah, npr. s prodajo rož na praznik cvetja (kasneje 
preimenovan v Dan cvetja). Leta 1931 je bil združen z Dnevom dvojnega križa, vpeljali so 
loterijo in prodajo raznih artiklov. Istega leta se je začela v sodelovanju z IRK tudi vsakoletna 
Nacionalna akcija za protituberkulozno znamko, ki se je začela z Dnevom cvetja in 
dvojnega križa 15. aprila in trajala po mesec dni (npr. leta 1935 od 14. aprila do 19. maja). 
Protituberkulozne znamke (posebne znamke za pečatenje kuvert) so skupaj s propagandnim 
gradivom prodajali po šolah in od vrat do vrat. Akcije so izvajali lokalni odbori, v katerih je 
bil tudi predstavnik RK.11 Leta 1933 se je pridružila še akcija Nacionalni teden za zgodnje 
odkrivanje TBC.12 Te aktivnosti so trajale do začetka druge svetovne vojne.

Zanimivo je, da je leta 1928 stopil v veljavo zakon o obveznem zavarovanju proti TBC, ki 
se je leta 1937 razširil na vse zaposlene osebe od 15.–65. leta starosti in njihove družinske 
člane, da bi tako lažje krili stroške zdravljenja.13

V protituberkulozne aktivnosti so spadale tudi poletne kolonije za bolehne otroke, ki pa 
jih je  prevzela pod okrilje mladinska fašistična organizacija Opera nazionale Balilla (ONB), 
preimenovana sredi 30. let v Gioventù italiana del Littorio (GIL). Kolonije so bile v Hrpeljah, 
Piranu, Kopru.14 Pri mladostnikih je bil poudarek na športni aktivnosti, ki utrjuje telo in tako 
preprečuje bolezni.

 10 Vlasta Beltram, Ortopedska bolnišnica Valdoltra 1909–2009. 
 11 Milan Radošević, Problem tuberkuloze u istarskim novinama u razdoblju 1919.–1940. godine, v: Problemi  sjevernog 

Jadrana 11 (2011), str. 73-94;  SI PAK 6 Občina Koper, t. e. 508. 
 12 Internetni vir:  https://www.lafilatelia.it/download/tbc.pdf
 13 Milan Radošević, Problem tuberkuloze u istarskim novinama u razdoblju 1919.–1940. godine.
 14 Tudi tam.
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Kot socialno skrbstvena institucija je bila ustanovljena leta 1925 Opera nazionale per la 
protezione della maternità e dell’infanzia – ONMI (Nacionalna ustanova za varstvo mater in 
otrok) s ciljem, da ščiti in pomaga materam in otrokom v težavah. V vsaki občini je deloval 
lokalni odbor, ki je vodil tudi hišo za matere in otroke. Dan matere in otroka je bil 24. 
decembra in so ga začeli praznovati leta 1933.

Skrb koprske občine je bila tudi javna higiena in zdravstvena pomoč revežem. Decembra 
1923 je komisar prefekt izdal pravilnik o javni higieni. Na občini je deloval sanitarni urad, 
njegovi sanitarni uradniki pa so pregledovali higienske razmere v mestu in okolici ter 
predlagali urejanje pomanjkljivosti. Nadzorovali so malarične cone in skrbeli za dezinficiranje, 
pregledovali higienske razmere v mestu in okolici (odtoki vode in gnojnice, neurejena 
kanalizacija – odprti kanali, ki jih je bilo treba pokriti, hlevi ob gostilnah in odvažanje gnoja, 
vodnjaki) in določali ukrepe. Stroške izboljšav naj bi pokrivali tako občina kot zasebni lastniki. 
Nadzirali so tudi higienske razmere v delovnih obratih in javnih objektih, skrbeli, da so nabavili 
higienske pljuvalnike. Pregledovali so tudi živila – meso, mleko, razno hrano in pijačo – in 
neustrezno odstranjevali. Sanitetno poročilo iz leta 1935 poudarja, da so hlevi in živina slabo 
vzdrževani, vendar lastniki nimajo denarja za izboljšave. Zvemo tudi, da je bilo v letu 1934 
nekaj primerov infekcijskih bolezni (griža, škrlatinka, tifus, norice, meningitis), da je malarija 
praktično izginila, vendar se kampanja proti njej še nadaljuje. Zanimivo je, da so zbirali podatke 
o osebah, podvrženih kronični odvisnosti od drog, kot so morfij, kokain, indijska konoplja, pa 
tudi o izsledkih zdravljenja oseb z malignim tumorjem. Glede zdravstvene pomoči revežev 
pa so izdelali register revežev, vpisani pa so imeli pravico do zastonjske zdravstvene pomoči, 
osnovnih zdravil in reševalnega avtomobila za prevoz v bolnišnico.15

 15 SI PAK 6 Občina Koper, t. e. 508.

Dopisnica Italijanskega RK za nakup koledarja, hrani jo Pokrajinski arhiv Koper (SI PAK KP 7 TE 423).
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MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

Odporniško gibanje pod okriljem 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda, 
ki se je rodilo po napadu na Kraljevino 
Jugoslavijo aprila 1941, je v svoj program 
vključilo tudi priključitev Primorske 
in tako te kraje povezalo v skupno 
narodnoosvobodilno gibanje. 

V okviru jugoslovanskega odporniškega 
gibanja – narodnoosvobodilnega boja, ko 
se je rodila tudi nova država Jugoslavija, 
je bila organizacija RK obnovljena, vendar 
na drugačnih osnovah in v drugačni obliki 
– postala je množična organizacija. 13. 
maja 1944 je nova jugoslovanska vlada – 
Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije 
(NKOJ) – v Drvarju sprejela odlok o 
ustanovitvi RK Jugoslavije, za predsednika 
izvršnega odbora pa imenovala dr. Draga 
Marušiča. RKJ je prevzel naloge, kot so nega 
ranjencev in bolnikov, pomoč žrtvam vojne 
in solidarnostne akcije, ki so jih do tedaj že 
opravljali organi osvobodilnega gibanja; 
začel je šolati bolničarke, pošiljal sanitetni 
material partizanski vojski, evakuiral otroke 
in skrbel za otroke padlih borcev. Poleg tega 

je obveščal svetovno javnost o zločinih okupatorja in domačih kolaborantov. Preko RK je 
prihajala tudi mednarodna pomoč. 

V Sloveniji so na osvobojenem ozemlju takoj zatem začeli ustanavljati odbore RK, 18. 
junija 1944 pa je bila na pobudo takratnega vodstva osvobodilnega gibanja na osvobojenem 
ozemlju v Gradcu v Beli krajini sklicana skupščina RK Slovenije. Postavila je temelje današnji 
organizaciji RKS. Prvi predsednik RKS je postal dr. Drago Marušič. Glavni odbor RKS je 11. 
septembra 1944 sporočil Ligi društev v Ženevi, da je ustanovljen RKS kot sestavni del RKJ. 
Septembra 1944 je nato delegacija RKJ odšla v London, kjer je po večmesečnih pogajanjih 
od razpuščenega RK Kraljevine Jugoslavije prevzela arhiv in premoženje, 2. novembra 
1944 pa je Mednarodni komite RK v Ženevi priznal obnovljeno društvo RK Demokratične 
federativne Jugoslavije.16

 16 Ivica Žnidaršič, O začetkih in razvoju RK pri nas, str. 29–30, 69.

Letak Glavnega odbora RKS leta 1944.
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RKS je bila množična organizacija in je segala na vse nivoje upravne organiziranosti 
nove države (okrožni, okrajni, krajevni odbori RK in podmladek). Na Primorskem je bila med 
najbolj razvitimi. Pripravljalni odbor RKS za Slovensko primorje se je formiral avgusta 1944 
in je vodil organizacijsko delo vse do konca vojne. Sedež je imel ves čas na Vogrskem, v 
bunkerju partizanske tehnike Ančka 222. Prvi predsednik odbora je bil dr. Joža Vilfan. 

Organizacija RK se je razvejala navzdol na okrožne, okrajne in krajevne odbore. Osnovana 
je bila tudi organizacija podmladka RK.

Od septembra so se izvajali razni tečaji, kjer so tečajnike seznanjali z nego ranjencev 
in bolnikov, zdravstvom, s prvo pomočjo, higieno, cilji in z nalogami RK. Ljudem je veliko 
pomenilo poizvedovanje zlasti za ujetniki v italijanskih in afriških taboriščih. 

Po vaseh so postavljali terenske zdravstvene postaje s potrebnim sanitetnim materialom 
za prvo pomoč. Imele so tudi parne kotle za razkuževanje (razuševanje). 

RK je opravljal delo v tesni povezanosti s krajevnimi odbori (NO in OF) ter z množičnimi 
organizacijami (predvsem z žensko in mladinsko zvezo).17

Organizacija RK je bila aktivna predvsem na srednjem in severnem Primorskem. Na 
južnem Primorskem je bilo zaradi neprestanih vpadov okupatorja njeno delovanje omejeno 
predvsem na posredovanje pisemske pošte in poizvedovanja pogrešanih svojcev,18 vendar 
v arhivih ne zasledimo podatkov o njeni organizaciji.

Kar nekaj primerov je bilo, ko so se preko RK vrnili iz nemških taborišč interniranci in 
zaporniki, ki so jih Nemci po kapitulaciji Italije odpeljali v Nemčijo. To se je zgodilo konec 
leta 1943 in v začetku leta 1944 po intervenciji verjetno Italijanskega RK, mogoče pa tudi 
Odbora slovenskega RK za Ljubljansko pokrajino, ki je deloval pod vodstvom dr. Fetticha od 
leta 1941 do odgona v nemško internacijo leta 1944. 

POD JUGOSLOVANSKO VOJAŠKO UPRAVO  
(1945–1955)

To je čas, ko se je na novo odločalo o državni meji, do takrat pa je bila Julijska krajina 
(ozemlje, priključeno k Italiji leta 1918) razdeljena med dve vojaški upravi – zavezniško in 
jugoslovansko. Povojni koprski okraj (današnje štiri istrske občine) je bil najprej del cone 
B Julijske krajine (kot del Slovenskega primorja), po uveljavitvi pariške mirovne pogodbe 
15. septembra 1947 pa je postal del cone B novoustanovljenega Svobodnega tržaškega 
ozemlja (v okviru Istrskega okrožja). Takrat je bil njegov obseg precej zmanjšan in del, 
ki je prišel pod Slovenijo oz. Jugoslavijo, je bil vključen v sežanski okraj. V pripravah na 
priključitev k Jugoslaviji je bil maja 1952 ukinjen Istrski okrožni ljudski odbor, njegove 
pristojnosti pa so prešle na Okrajni ljudski odbor (OLO) Koper in OLO Buje. S podpisom 
londonskega memoranduma oktobra 1954 je bila cona B priključena k Federativni ljudski 
republiki Jugoslaviji in koprski okraj tako k Sloveniji.

 17 Žnidaršič, O začetkih in razvoju RK pri nas, str. 56.
 18 SI AS 616 RKS, t. e. 471, Razvoj in delo RK za Trst in pokrajino.
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Organizacija RK je v coni B delovala ves čas – v prvem obdobju pod okriljem RK Slovenije 
kot Poverjeništvo Pokrajinskega odbora RKS za Slovensko primorje, v drugem obdobju pa 
najprej pod streho RK za Trst in pokrajino kot okrožni odbor RK za Istro, nazadnje kot RK 
jugoslovanske cone STO.   

Najprej se je RK posvečal razdeljevanju različne vrste pomoči tako posameznikom kot 
ustanovam, vzpostavljanju organizacije RK ter pridobivanju članstva; kasneje, z že bolj 
izpopolnjeno organizacijo, pa še zdravstveno-socialni vzgoji in boju proti nalezljivim 
boleznim, ves čas pa tudi zbiranju prispevkov in materiala v akcijah, kot je Teden RK idr. 

■ ■ 1945–1947
Rdeči križ Slovenije se je še pred koncem vojne pripravljal na razmere po osvoboditvi. 

Tako je Glavni odbor (GO) RKS že 24. aprila 1945 vsem enotam RKS poslal okrožnico z 
navodili glede razdeljevanja pomoči:

»/…/ Od zavezniških društev RK kot tudi od naših izseljencev, posebno iz Amerike, 
pričakujemo ogromno pomoč v raznem blagu, hrani in sanitetnem materialu. Da se bo v 
bodočnosti ta pomoč v blagu ali gotovini pravilno razdeljevala, morajo biti vse enote RK v tesni 
povezanosti z referenti socialnega skrbstva odgovarjajočih upravnih enot (okrožnih, okrajnih, 
krajevnih). /…/ Okrožni in okrajni odbori RK naj razdelitev pomoči izvrše po dejanskih potrebah 
z ozirom na število prebivalcev in njihove socialne prilike; razdelitev po okrajih in krajevnih 
enotah pa sporazumno s predstavniki oblasti – odgovarjajočimi referenti socialnega skrbstva 
ter SPŽZ (Slovenska protifašistična ženska zveza) in ZSM (Zveza slovenske mladine). Krajevne 
enote pa naj razdelijo dodeljeno pomoč na zborih volivcev in to sporazumno z referentom za 
socialno skrbstvo. /…/«19

V drugi okrožnici je dal GO RKS še podrobnejša navodila: »/…/ Za razdeljevanje zavezniške 
pomoči rabimo naslednje podatke po krajih: število prebivalcev, število res nujno potrebnih 
(moški, ženske in otroci), število požganih hiš, gospodarskih poslopij, javnih zgradb. Ako ne 
dobite teh podatkov pri statističnih uradih naših NO odborov, ugotovite jih sami. /…/ Ta izvedba 
organizacije je nujno potrebna zaradi pravilne razdelitve zavezniške pomoči ter organiziranja 
širokopotezne nabiralne akcije po vsej Sloveniji za pomoč repatriirancem, ranjencem in kjerkoli 
bi se pokazala potreba. Nabiralna akcija bo v gotovini, obleki, posteljnem perilu itd.«20

5. junija 1945 je GO RKS poslal okrožnico glede organiziranja RK organizacije od 
zgoraj navzdol, ki naj se izvede v skladu z upravno razdelitvijo in s tem v zvezi vzpostavi 
pripravljalne okrožne odbore.   

»Da se vzpostavi čim prej organizacija RKS po vsem ozemlju Slovenije, je nujno potrebno, 
da se sporazumno z odgovarjajočimi OF odbori organizirajo oz. reorganizirajo okrožni 
pripravljalni delovni odbori RK po vseh okrožjih (10–13 članov). V sestav teh pripravljalnih 
okrožnih odborov pridejo tudi predstavniki vojske in civilne oblasti pripadajočih okrožnih 
NO odborov: po en predstavnik vojske, socialnega skrbstva, zdravja, prosvete (okrožni šolski 

 19 Okrožnica GO RKS št. 13 24. 4. 1945, SI PAK 24 OLO Koper, 3.4.
 20 Okrožnica GO RKS št. 14 5. 6. 1945, SI AS 616 RKS t. e. 471.
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nadzornik), za notranje zadeve kot tudi od SPŽZ in ZSM. Ne pozabite na nadzorne odbore pet 
članov. /…/ preidite takoj k sestavljanju okrajnih pripravljalnih odborov RK (8–12 članov) po 
vseh okrajih, tudi nadzornih odborov (3 člani). V okrajne pripravljalne odbore naj pridejo tudi 
predstavniki oblasti okrajnih NO odborov: po en zastopnik od socialnega skrbstva, zdravja in 
prosvete (okrajni šolski nadzornik) ter od SPŽZ in ZSM. Ko bodo postavljeni oz. reorganizirani 
okrajni odbori RK, začnite takoj z organiziranjem krajevnih enot RK. Ustanovitev krajevnih enot 
vršite s primerno prireditvijo: govor o pomenu RK, deklamacije, petje itd. Kot zadnja točka naj 
bo volitev odbora, dveh članov nadzornega odbora in enega delegata za okrajno skupščino 
RK. Predhodno sestavite listo za krajevni odbor: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik 
in 5–12 članov odbora. Krajevna organizacija SPŽZ in ZSM imenuje po en zastopnika v krajevni 
odbor RK, ki imata vse pravice in dolžnosti kot ostali odborniki. V sestav odbora pride tudi 
odgovorni predsednik šolskega odbora podmladka RK v krajih, kjer je šola.
Krajevne organizacije se osnujejo v krajih krajevnih NO odborov in se imenujejo z imenom 
kraja dotičnega. /…/  Izvoljeni delegati krajevnih enot bodo na okrajni skupščini izvolili okrajni 
odbor, okrajni nadzorni odbor in delegate za okrožno skupščino. /…/«21

Jeseni, 28. oktobra 1945, je GO RKS poslal še okrožnico, naj se pri vseh odborih RK 
organizirajo odseki za podmladek RK.22 

V okrožnici avgusta 1946 je GO RKS sporočil, da je pomoč iz tujine izdatna in da jo z 
ustrezno propagando lahko še povečajo, tudi tako, da pošiljajo na vse priložene naslove 
zahvalna pisma, v njih pa še opise trpljenja in škodo, ki jo je povzročil okupator. GO RKS 
poudarja, da je potrebno pridobivati nove člane in voditi evidenco o članstvu. Članarino, 
prostovoljne prispevke in prispevke od prireditev v Tednu RK je bilo treba skoraj v celoti 
pošiljati GO. Ker je RKS zalagal vse zdravstvene postaje in zdravstvene domove s sanitetnim 
materialom in z zdravili, ki so se potem delili potrebnim brezplačno, je potreboval 
sezname socialnih in zdravstvenih ustanov (mladinskih domov, okrevališč, dijaških domov, 
zdravstvenih postaj, zdravstvenih domov, protituberkuloznih dispanzerjev, otroških 
domov, posvetovalnic za matere, domov za onemogle, bolnišnic itd.). Okrožnica se zaključi: 
»Vsi odbori RKS poslujejo, kot so do sedaj, to je izključno po navodilih GO RKS, ker je RKS oz. RK 
Jugoslavije samostojna organizacija, priznana z zakonom, ki je bil sprejet na zasedanju Ljudske 
skupščine FLRJ (Federativne ljudske republike Jugoslavije).«23

■ Poverjeništvo pokrajinskega odbora  
RKS za Slovensko primorje

Poverjeništvo PO RKS je vodil najprej Bogomil Lapanja, nato Anton Loncnar. Deloval je 
po navodilih GO RKS in je tja pošiljal tudi poročila o delu. Tako je jeseni 1945 poročal, da 
je v devetih okrajih Slovenskega primorja 27.346 članov RK. Izvoljeni so bili samo okrajni 
odbori za Koper, Ilirsko Bistrico in Tolmin, ostali okraji pa imajo pripravljalne odbore. Odbor 

 21 Okrožnica GO RKS št. 14, SI AS 616 RKS t. e. 471.
 22 Okrožnica GO RKS št. 5 28. 10. 1945, SI PAK 24 OLO Koper, 3.4.
 23 Okrožnica št. 33 GO RKS z dne 22. 8. 1946, SI PAK 24 OLO Koper, 24.6.
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Poverjeništva in okrajne odbore je treba razširiti in ustanoviti vse odseke. Potrebna je večja 
povezanost med masovnimi organizacijami. Volitve so se vršile v skoraj vseh vaseh. Z 
združevanjem krajevnih odborov pa se bodo reorganizirali tudi krajevni odbori RK.24 

Na Poverjeništvo PO RKS so se obračali za materialno pomoč tako oddelka za socialno 
skrbstvo (otroške počitniške kolonije idr.) in zdravstvo (zdravila, sanitetni material itd.) 
kot razne ustanove. Skrbelo je za razdeljevanje razne pomoči, ki je prihajala iz tujine in 
Jugoslavije, za organiziranje mreže odborov RK, za izvedbo akcije Teden RK. 

V letu 1945 je Teden RK potekal od 14. do 20. novembra pod geslom Za naše invalide in 
otroke vojnih žrtev. O tem, kako je potekal v koprskem okraju, je Poverjeništvo PO RKS za 
Slovensko primorje poročalo: »/…/ v koprskem okraju se je kampanja izvedla temeljito po vseh 
vaseh, obrazložen je bil tudi pomen Tedna RK. Pri delu so pomagali aktivisti SIAU (Slovensko-
italijanska antifašistična zveza, predhodnica SZDL, op. av.) in masovnih organizacij. Poročilo 
pravi, da se je miting vršil kljub temu, da je bilo slabo vreme. Vasi so požgane in nimajo primernih 
prostorov za zabavo. Imeli pa so po okrajih malo zabave, tako da so tam skupno prispevali za 
Teden RK. Vidi pa se, da je ljudstvo Istre zavedno in kljub svoji revščini si trga od svojih ust svoje 
skromne pridelke in prihodke. /…/ Letaki, zastavice so bili razdeljeni po vseh vaseh, povsod so 
prodajali značke, katere je ljudstvo nosilo pripete na prsih skozi cel Teden RK.«25

Naslednje leto je Teden RK potekal pod geslom Odpri roke, odpri srce, otipaj bratovske solze!

Okrajni odbor RK Koper je bil ustanovljen jeseni 1945. Iz poročila v decembru 1945 
izvemo, da je takrat imel 62 krajevnih odborov RK in 5000 članov. Krajevni odbori RK so bili 
vezani na krajevne odbore, ki pa so se združevali, zato so se temu prilagajale tudi krajevne 
enote RK.26 Konec leta 1946 je okraj Koper imel 86 enot RK in 8172 članov.27 Žal ne najdemo 
podatka, kdo je bil predsednik okrajnega odbora RK, tajnik pa je bil Ivan Cah - Iskra.28

Kako pa je ta dejavnost potekala v prvem letu delovanja na samem terenu, izvemo iz 
pričevanja Marina Zidariča iz Čežarjev. Tam je bil krajevni odbor RK ustanovljen septembra 
1945 na množičnem sestanku na vasi, kjer so ustanavljali še druge organizacije. Predsednik 
je postal 17-letni Marino Zidarič (tudi predsednik odbora ZSM), tajnik pa Fabio Vatovec, 
poleg  še drugih članov. Njihovo delo je bilo pripraviti seznam pogorelcev in vseh pomoči 
potrebnih, razdeliti obleke, ki so jih dobili brezplačno. Skladišče za obleke je bilo pri 
Mostičju, prevzemali pa so jih le člani odbora in jih nato razdelili po dogovorjenem ključu. 
V Kubedu je bilo skladišče za pakete UNRRA, ki pa jih je bilo treba plačati, zato so jih ljudje 
sami dvigovali. Paketi so bili oštevilčeni, v vsakem pa so bili nekoliko različni predmeti, zato 
so imeli tudi različno ceno.29 
Pomoč UNNRA30 je prihajala v letih 1945–1947. Delili so jo preko Rdečega križa.    

 24 Poročilo o organizaciji enkrat novembra 1945: SI AS 616 RKS t. e. 471.
 25 Poročilo P PNOO RKS z dne 19. 12. 1945 o Tednu RK, SI AS 1835 Poverjeništvo PNOO 1945–1947, t. e. 92.
 26 Organizacijsko poročilo Poverjeništva PO RKS za Slov. primorje z dne 20. 12. 1945, SI AS 616 RKS t. e.  471.
 27 Poročilo GO RKS za 2. redno skupščino 25. 5. 1947, SI AS 616 RKS t. e. 471.
 28 Ivan Cah - Iskra (1897–1971, Kortina pri Rižani), predvojni komunist, aktivist OF od leta 1941.
 29 Ustna izjava Marina Zidariča avtorici 7. 2. 2018.
 30 UNRRA – Uprava Združenih narodov za pomoč in obnovo je delovala na ozemlju Jugoslavije od aprila 1945 do junija 
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Začetki vzpostavljanja organizacije RK v slovenski Istri so bili težki. Revščina, porušene 
vasi, pomanjkanje delovne sile in s tem tudi kadra (moški so bili še v vojski ali internaciji), 
življenje je oteževala še Morganova linija, ki je prekinila naravno povezavo zaledja s Trstom 
– vse to je slabilo nastajanje in delovanje organizacije RK. Zato tudi niso mogli izvajati vseh 
navodil iz okrožnic GO RKS. To se je opazilo pri delitvi materiala, kar so nadrejeni razlagali 
s pomanjkanjem izkušenj. Vendar so ugotavljali, da je »ljudstvo na splošno prejelo z velikim 
veseljem poslano pomoč /…/. Posebno pa moramo pripomniti, da je Istra najbolj hvaležna za 
vsako malenkost, to pomeni, da je tudi najbolj potrebna.«31

■ Rdeči križ za Trst in pokrajino / 
Croce Rossa per Trieste e Territorio

V Trstu, v coni A Julijske krajine, je deloval Rdeči križ za Trst in pokrajino (RKTP), ustanovljen 
septembra 1944 kot RKS – Odbor za mesto Trst. O njegovem delovanju v prvem povojnem 
obdobju nam pripoveduje poročilo iz leta 1946:

»/…/ Po osvoboditvi je RK preusmeril svoje delovanje v skladu z novo nastalimi prilikami. 
Prihajalo je veliko število internirancev in ujetnikov, katerim je RK nudil pomoč v kakršnikoli obliki 
in na najprimernejši način. Dajal jim je informacije s pomočjo urada za repatriacijo, jim nudil 
pri prehodu čez Trst streho in v mnogih primerih tudi denarno podporo. Med 1102 povratniki je 
razdelil 589.200 lir ter 494 kosov oblačil. Ustanovil je v Trstu večjo ambulanto, kjer so povratniki 
sprejemali zdravniško pomoč in ki še sedaj nudi brezplačno pomoč mnogim potrebnim, katerih 
število je znašalo v letu 1945 670 oseb, v 1946 pa preko 2300 oseb. Ambulanti manjšega obsega 
sta bili na Opčinah in Škofijah. Težje bolnike je vzdrževal RK na svoj račun v bolnišnici in so v letu 
1945 znašali bolniški stroški 60.175 lir, v letu 1946 pa 361.105 lir.

RKTP je opravil veliko delo na polju poizvedb. Z velikim trudom je izpopolnil svoje sezname 
padlih, talcev in umrlih v taboriščih v Nemčiji. Za te informacije so se obračali nanj ne le osebe iz 
Trsta in Julijske krajine, temveč tudi osebe in organizacije iz Jugoslavije, Italije in Avstrije. Opravil 
je okrog 13.000 poizvedb in od teh ponovil okrog 3000.

RKTP je preuredil svojo organizacijsko obliko z ozirom na novo nastalo teritorialno razdelitev. 
V goriškem okrožju, v katerem je ameriška okupacijska oblast prepovedala delovanje RK z 
motivacijo, da je upravičen delovati le ameriški RK, je prevzelo njegovo delo Podporno društvo, 
dočim je RK v Trstu omejil svoje delovanje na pet mestnih okrajev ter okraje Tržič, Nabrežina, 
Sežana in Milje. V tem svojem zoženem delokrogu je RKTP zbral 23.000 članov, od katerih mnogi 
z vnemo sodelujejo pri humanitarnem delu te ustanove. To delo sestoji zlasti v zbiranju podatkov 
revežev in sestavljanju spiskov onih, ki pridejo v poštev pri delitvah blaga ter dejanska pomoč 
pri sami izvedbi delitve. V letu 1945 in v začetku 1946 je razdelil dve pošiljki blaga, katero so 
zbrali rojaki v Ameriki. Tretje pošiljke pa ni mogel razdeliti, ker jo je zaplenila ZVU z motivacijo, 
da je upravičen za razdeljevanje pomoči le ameriški RK. /…/«32

1947. V Ljubljani je bila regijska pisarna za Slovenijo (tudi za Slovensko primorje in Trst). Pomoč UNRRA je bila v obliki 
materialne preskrbe s hrano in z obleko ter mehanizacijo za zagon industrijskega in agrarnega sektorja. Glej: Kornelija 
Ajlec, UNRRA v Jugoslaviji in Sloveniji, Prispevki za novejšo zgodovino LIII-2/2013, str. 79–99.

 31 Ekonomsko-finančno poročilo z dne 20. 12. 1945, SI AS 1835 Poverjeništvo PNOO 1945–1947 t. e. 92.
 32 Nastanek in razvoj RK za Trst in pokrajino 1944–1946, SI AS 616 RKS t. e.  471. 
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■ Delegacija Rdečega križa Jugoslavije

V Trstu je delovala tudi delegacija jugoslovanskega RK, ki je izvajala posle RK Jugoslavije. 
Delovati je začela junija 1946. Bila je priznana od anglo-ameriške vojaške uprave, vendar je 
lahko opravljala le določene naloge: izvajanje repatriacije, paketna služba vojnim ujetnikom 
in prevzemanje splošne pomoči inozemskega RK za Jugoslavijo.33

■ ■ 1947–1954
Z ustanovitvijo nove državne tvorbe – Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) – je prišlo 

do reorganizacije RK. Nekaj časa je deloval kot RK za Trst in pokrajino – Okrožni odbor 
za Istro, po likvidaciji RKTP v Trstu in prenosu njegovega sedeža v Koper pa kot Okrožni 
odbor RK Koper/Comitato circondariale CR Capodistria, v njegovem okviru pa okrajna 
odbora RK Koper in Buje. V fazi ukinjanja Istrskega okrožnega ljudskega odbora in uvajanja 
jugoslovanske zakonodaje je bil izdan tudi odlok o ustanovitvi RK jugoslovanske cone STO. 

Arhivsko gradivo o delovanju organizacije RK ni ohranjeno, našla sem le nekaj skromnih 
fragmentov, da sem lahko sestavila vsaj ogrodje.

Predsednik Okrožnega odbora RK za Istro v času, ko je deloval  pod okriljem RK za 
Trst in pokrajino, je bil dr. Robert Hlavaty,34 tajnik pa Drago Žerjal. Navzdol se je mreža 
verjetno širila na dva okrajna odbora RK, ta dva pa na krajevne enote RK, vendar o tem ni 
nobenega podatka.

Po ukinitvi RKTP se je organizacija RK imenovala Okrožni odbor RK Koper, verjetno 
z enakim mreženjem organizacije navzdol. 12. aprila 1952 je bil na seji Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora sprejet odlok o ustanovitvi RK za jugoslovansko cono STO, 
ki je stopil v veljavo z objavo v Uradnem listu.35 Iz odloka zvemo, da je RK jugoslovanske 
cone STO splošno koristna človečanska ustanova pod zaščito oblasti Istrskega okrožja. 
Organizacijsko in delovno področje se razteza na vsem Istrskem okrožju. Pooblaščen je, 
da sam ali v sodelovanju z javnimi organi in organizacijami daje prvo pomoč ljudstvu ob 
elementarnih nesrečah, deluje za varovanje in izboljšanje ljudskega zdravja in sodeluje 
zlasti v borbi proti epidemičnim in endemičnim boleznim, pomaga žrtvam vojne in 
elementarnih nesreč ter posreduje pri dobivanju in delitvi pomoči. Javni organi in 
uradno osebje so dolžni pomagati RK pri izvrševanju njegovih nalog in imajo pravico 
nadzorovati delovanje RK. Da bi RK jugoslovanske cone STO mogel uspešneje opravljati 
svoje naloge, je oproščen raznih davščin in taks, sredstva pa pridobiva tudi od vstopnic 
za kinematografske predstave (3 % od cene vstopnic).36 

 33 Tekst, napisan 15. 3. 1952, SI AS 616 RKS t. e.  471.
 34 Robert Hlavaty (Trst 1897–Ljubljana 1982), zobozdravnik in slikar samouk, l. 1948 postane okrožni zdravnik v Istrskem 

okrožju in načelnik oddelka za zdravstvo in socialno varstvo z nalogo reorganizirati zdravstvo v Istrskem okrožju, l. 1951 
se je preselil v Trst.

 35 Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora, 25. 4. 1952, leto VI, št. 6.
 36 SI AS 616 RKS t. e.  471.
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V slovenskem delu cone B STO 
je tako deloval Okrajni odbor RK 
Koper/Comitato distrettuale CR 
Capodistria s krajevnimi enotami. 
Tajnica najprej Okrožnega odbora 
RK Koper in nato Okrajnega 
odbora RK Koper je bila Marija 
Zega, predsednik pa od leta 1950 
naprej Drago Žerjal.37

Organizacija Okrajnega 
odbora RK Koper se je kadrovsko 
izpopolnjevala, saj je že 
pred letom 1952  imela tudi 

protituberkulozno sekcijo, ki je 
28. maja 1952 napisala prošnjo 
izvršnemu odboru Istrskega 
okrožja, naj v Tednu boja proti 

TBC prispeva sredstva za gradnjo novega protiberkuloznega dispanzerja v Kopru, ki ga 
sekcija namerava zgraditi.38

Glede dejavnosti je bilo razdeljevanje materiala še vedno na prvem mestu, vendar so 
se postopoma razvijale in krepile tudi zdravstveno-vzgojna, socialno-skrbstvena in druge 
dejavnosti. Vsako leto so organizirali Teden RK, v jesenskem ali pomladanskem času, kjer so 
izvajali nabiralno in propagandno dejavnost. Leta 1951 je bil Teden RK od 7. – 14. oktobra. 
Takrat je uprava PTT prvič izdala dve jugoslovanski znamki – franko in porto, s pretiskom 
STT-VUJA, v znesku 0,50 din, ki ju je bilo treba nalepiti poleg običajnih znamk na vse 
pisemske pošiljke. 39

■ Razpustitev RK za Trst in pokrajino

RK za Trst in pokrajino, ki je združeval slovenske in italijanske člane, je razširil svoje delo 
na cono B STO, vendar je deloval le še dobro leto. Jeseni 1947 je anglo-ameriška zavezniška 
vojna uprava (ZVU) zahtevala registracijo vseh dobrodelnih društev. Na prošnjo RK TP za 
registriranje je odgovorila,  da lahko opravljajo le tiste dejavnosti, ki se ne izključujejo z že 
obstoječo Delegacijo RK Jugoslavije, vendar ne smejo uporabiti imena in kvalifikacije RK. 
Zato je prišlo leta 1948 do preimenovanja in delovanja pod novimi pogoji, vendar samo v 
coni A. Glavni odbor RKTP je na razpustitveni seji sklenil, da se sedež in lastnina preneseta v 
Koper, kar se je tudi zgodilo, vendar po letu 1949 niso več uporabljali tega naziva. 

 37 SI PAK 23 IOLO, t. e. 24, SI PAK 23 IOLO, t. e. 31. 
 38 SI PAK 23 IOLO, t. e. 20.
 39 SI PAK 23 IOLO, t. e. 15.

Odlok je izšel v Uradnem listu Istrskega  
okrožnega ljudskega odbora  

25. 4. 1952.
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O ukinitvi in selitvi v Koper je tajnik Ljudevit Taučer decembra 1948 napisal poročilo:
»Vsled stališča, ki ga je zavzela ZVU v Trstu napram RKTP že decembra 1947, ko je odklonila 

registracijo, je Glavni odbor (GO) RKTP napravil vse potrebne korake, da zainteresira Mednarodni 
odbor v Ženevi in druga društva RK o problemih priznanja našega RKTP kot uradno društvo 
RK za STO. Ker je bilo delovanje RKTP predočeno in dokazano s statističnim materialom ter 
je njegovo delovanje priznalo tudi zastopstvo Mednarodnega RK v februarju 1948, nam ZVU 
delovanja direktno ni prepovedalo, ampak se je začela z nami pogajati, stavila predlog za 
spremembo imena in zagotovila registracijo društva pod imenom Podporno društvo za STO. Po 
pogostih razgovorih se je končno osvojil predlog, da se RKTP na ozemlju anglo-ameriške uprave 
preimenuje v Associazione assistenziale per il TLT – Podporno društvo za STO.

Na izredni seji GO RKTP v Trstu 10. septembra 1948 je bil sprejet sklep, da se sedež RKTP prenese 
v Koper, ker preneha RKTP na ozemlju ZVU z delovanjem kot tako. RK v coni B pa nadaljuje svoje 
delo v dosedanjem obsegu na ozemlju pod upravo VUJA-e. Bivši izvršni odbor RKTP se spremeni 
v pripravljalni odbor za novo Podporno društvo, ki je med tem časom že bilo registrirano kot 
zakonito priznano dobrodelno društvo.

Inventar: Iz uradnih prostorov v ulici Carducci je bil 14. septembra 1948 ves inventar RKTP 
odpeljan in uskladiščen v Rižarni. Ker je RKTP v Kopru zakoniti naslednik in upravičeni lastnik je 
nujno, da se ves inventar čim prej prevzame, napravi zapisnik in poskrbi za prevoz inventarja in 
arhiva RKTP v Koper. /…/

Avtoambulanca: z vso potrebno opremo in orodjem je bila oddana načelniku oddelka za 
zdravstvo dr. Hlavatyju, na katerega se je formalno tudi vpisalo lastništvo avtoambulance. V 
najboljšem stanju je bila izročena na licu mesta v Koper 2. novembra 1948. /…/

Mladinski dom v Portorožu: je bil prej v oskrbi bivšega socialnega skrbstva PNOO, v režijo, 
upravo in nadzorstvo RKTP je prišel 1. 10. 1947. Uprava doma je redno dostavljala GO RKTP 
proračune, obračune in mesečna poročila. V finančnem pogledu je prispeval v glavnem RKTP z 
rednimi dotacijami, medtem ko je Okrajni ljudski odbor Koper prispeval mesečno v znesku 96.000 
jugolir.40 S prenosom delovanja RKTP v Koper je prišel Mladinski dom neposredno pod upravo OLO 
Koper, ki bo od 1. januarja 1949 dalje prispeval celoto k vzdrževanju Mladinskega doma iz svojega 
proračuna. Za mesec november in december bo izjemoma skrbel za dotacijo Trst. /…/«41

 40 Denar, ki so ga uporabljali v coni B od oktobra 1945 do julija 1949, ko je bil v takratnem Istrskem okrožju uveden 
jugoslovanski dinar.

 41 Poročilo RK za mesto Trst in pokrajino o stanju RK za Trst in pokrajino 4. 12. 1948, SI PAK 23 IOLO, t. e. 3.
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V JUGOSLAVIJI

Organizacija RK na Koprskem se je vrnila pod okrilje RK Slovenije, ki je bila sestavni del RK 
Jugoslavije. V obdobju dobrih tridesetih let pod Jugoslavijo so se zgodile velike družbene 
spremembe. Slovensko Istro je zapustila večina italijanskih prebivalcev, zamenjali pa so jih 
najprej Slovenci s Primorske, iz zamejstva in od drugod iz Slovenije, z razvojem industrije, 
ki je potrebovala delovno silo, pa so se tu naseljevali ljudje iz vse Jugoslavije. Z dvigom 
gospodarstva se je dvignil standard in izboljšale so se življenjske razmere ljudi. Spremembe 
so bile vezane še na sprejemanje dveh novih jugoslovanskih ustav, ki so se odražale tudi 
v organizaciji RK. Ustava iz leta 1963 je Federativno narodno republiko Jugoslavijo (FNRJ) 
preimenovala v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ), ukinila okraje, 
njihove pristojnosti pa prenesla na občine. Te so se delile na krajevne skupnosti, ki so 
zamenjale krajevne ljudske odbore. Ustava iz leta 1974 pa je prinesla delegatski sistem, 
samoupravljanje, prenos velikega dela pristojnosti gospodarskih in družbenih dejavnosti 
z upravnih enot na samoupravne interesne skupnosti – SIS (ukinjeni so bili v letu 1989), 
krajevne skupnosti pa so postale samostojne upravne enote. 

Družbeni razvoj je prinesel spremembe in nove izzive, kar je vse vplivalo na razvoj in 
delovanje organizacije RK. Kot živ organizem se je stalno prilagajala družbenemu dogajanju, 
tako glede organiziranosti kot glede dejavnosti, vedno vezanih na družbene potrebe. 

Organiziranost
Organizacija RK je bila ves čas vezana na upravne enote in se z njimi upravno spreminjala. 

Leta 1955 ustanovljeni Okrajni odbor RK Koper je pokrival najprej južno Primorsko, zadnji 
dve leti, takrat združen z goriškim okrajem, pa kar celo Primorsko. Okrajni odbor RK se je 
mrežil navzdol na občinske odbore in osnovne ali krajevne organizacije. Po ukinitvi okrajev 
leta 1965 je postal nosilec dejavnosti RK Občinski odbor RK Koper, na podeželju pa so se 
začele ustanavljati krajevne skupnosti, na katere so se vezale krajevne organizacije RK, ki 
so zajemale osnovne organizacije – aktive in vaške odbore RK. Zaradi kadrovskih in drugih 
problemov so osnovne organizacije RK nastajale, ugašale, se zopet aktivirale in sredi 
osemdesetih let dokončno pokrile vseh 19 krajevnih skupnosti v občini Koper. 

Občinski odbor RK Koper se je prvič registriral 17. maja 1958 z odločbo tajništva za 
notranje zadeve takratnega Občinskega ljudskega odbora (ObLO) Koper. Druga registracija 
je bila spomladi 1969, potem ko je, po novem Občinska organizacija RKS Koper, sprejela 
svoja Pravila delovanja. Sledila je še ena sprememba, in sicer v povezavi z novo zvezno 
ustavo iz leta 1974. Občinski odbor RKS Koper se ji je prilagodil najprej z začasnim 
statutarnim sklepom, sprejetim 20. 11. 1975, 16. marca naslednje leto pa je sprejel še nova 
Pravila Občinske organizacije RKS Koper. Sledil je nov vpis v register društev leta 1976. 
Zadnja Pravila delovanja je Občinska organizacija RKS Koper sprejela na svoji skupščini 
marca 1984, kot sprememba pa so bila vpisana v register društev šele junija 1987.  
Tudi krajevne organizacije RK so sprejemale svoja pravila in se registrirale. 
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V delovnih kolektivih so po letu 1960 začeli organizirati aktive RK, s pomočjo katerih so 
izvajali razne tečaje za mladino, predvsem pa nabirali prostovoljne darovalce krvi. Ti so bili 
najprej vezani na občinski odbor, kasneje pa na krajevne organizacije RK.

V organizacijo RK so vključevali tudi mladino na osnovnih in srednjih šolah, ki je skozi čas 
spreminjala nazive in starostno opredelitev. Najprej je bil to podmladek, in sicer vsi šolarji 
osnovnih in srednjih šol do 18. leta starosti. Leta 1962 se je začelo ločevati – osnovnošolci 
so bili podmladkarji RK, srednješolci mladina RK. Nova sprememba se je zgodila leta 1968: 
šolarji do 15. leta starosti so postali mladi člani, v 8. razredu pa so bili svečano sprejeti v 
člane RK, dijaki srednjih šol pa so ostali mladina RK. Od leta 1981 se je ta prestop mladih 
članov v mladino RK zgodil v 7. razredu. Organizirani v aktive so bili najprej organizacijsko 
vezani na občinski odbor RK, kasneje na krajevne organizacije RK. Šolske aktive mladih 
članov in mladine RK so vodili mentorji – učitelji na šolah.
V mladinske aktive RK pa se je lahko organizirala tudi izvenšolska mladina v okviru 
krajevnih organizacij RK.

■ Dejavnosti
V prvem obdobju je bil poudarek delovanja RKS na:
 • razdeljevanju mednarodne pomoči: iz programa CARE za zdravstvene in socialne 

ustanove ter šolskega programa, namenjenega šolskim in mlečnim kuhinjam;
 • zdravstveno-higienski vzgoji: s predavanji in tečaji je RK razvijal zavest o odgovornosti 

za osebno zdravje, zdravje družine in izboljšanje higienskih razmer v stanovanjih in okolici;
 • asanaciji: skrb za zdravo pitno vodo, ureditev stranišč, gnojišč, smetišč. Po letu 1968, ko 

so začeli v slovenski Istri graditi višinski vodovod, je ekipa strokovnjakov pri RK svetovala 
ljudem pri gradnji kapnic in kanalizacije za odpadne vode;   

 • aktivnostih v boju proti tuberkulozi: pomoč zdravstveni službi in protituberkuloznim 
dispanzerjem, pomoč pri rehabilitaciji TBC bolnikov in pri urejanju zdravstvenih in 
higienskih razmer v družini bolnika;

 • aktivnostih v boju proti alkoholizmu: med drugim je bil RK iniciator za predelavo sadja v 
sokove, ki naj zamenjajo alkoholno pijačo tudi v menzah; posebna skrb je bila namenjena 
mladini – predavanja o zdravem načinu življenja, poudarjanje potrebe po športni aktivnosti; 
usposabljal je aktiviste RK za pomoč zdravstveni službi pri zdravljenju alkoholikov. 

Z razvojem zdravstvenih, socialnih in pedagoških služb, ki so prevzele precejšen del 
dejavnosti, so postala področja delovanja RKS:

1. Sistematično izvajanje množičnih akcij na področju zdravstveno-vzgojne dejavnosti, 
s širjenjem znanj:

 • o prvi pomoči: aktivnost je zaživela leta 1959, program dela pa je zajemal ustanavljanje 
postaj in ekip prve pomoči, vzgojo prostovoljnih bolničarjev in predavateljev za tečaj 
prve pomoči raznih skupin prebivalstva, izobraževanje in vzgojo prebivalstva v smislu 
preprečevanja nesreč doma, na delu in v prometu (po letu 1975 se je organizacija RK 
uveljavila kot izobraževalni center občanov za prvo pomoč: organizirali so tečaje za 
kandidate za voznike motornih vozil, za pomožne bolničarje in bolničarje za ekipe prve 
pomoči pri civilni zaščiti v krajevnih skupnostih in delovnih organizacijah); 
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 • o negi bolnika na domu: usposabljanje svojcev za hišno nego bolnika na tečajih, ki so jih 
po predpisu Lige RK vodile medicinske sestre, usposobljene na posebnih seminarjih RKS.

2. Razvijanje oblik solidarnosti in socialne pomoči:
 • krvodajalstvo: v slovenski Istri je začelo leta 1957 – najprej so darovali kri v Ljubljani, od 

leta 1961 pa na novoustanovljeni Transfuzijski postaji v Izoli; 
 • medsebojna sosedska pomoč: nudenje pomoči ostarelim, bolnim in invalidom, 

predvsem preko osnovnih organizacij RK in z angažiranjem mladih članov RK. Delovali 
so v povezavi z zdravstveno in s socialno službo, krajevnimi skupnostmi, šolami idr.;

 • zbiralne akcije: redne in občasne zbiralne akcije za pomoči potrebnim in prizadetim 
v naravnih nesrečah (leta 1969 so začele vsakoletne akcije zbiranja papirja, oblačil in 
drugih predmetov);

 • otroške kolonije: zbiranje sredstev za zdravstvena in počitniška letovanja otrok.
3. Od konca 60-ih let je RKS skrbel za usposabljanje kadrov in izvajanje tečajev za 

potrebe splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite kot oblike obrambne 
organiziranosti družbene skupnosti ter usposabljanje prebivalstva za nudenje laične 
prve pomoči in socialne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Za te potrebe je tudi 
ustanovil Odred RKS s stacionarijem, nazadnje poimenovan Odred prve medicinske 
pomoči RK Koper. Ustanovljen je bil leta 1974 za vse tri istrske občine, ki so ga tudi 
financirale, vendar je polno zaživel šele leta 1983.

4. V osemdesetih letih je razvil še poizvedovalno dejavnost za poročanje o žrtvah 
naravnih in drugih nesreč, v mirnodobnem in vojnem času, ki jo je bil dolžan po zakonu 
organizirati prav RK.

5. Ves čas pa je RKS namenjal veliko pozornost delu z mladino, se zavzemal za njeno 
vključevanje v vse dejavnosti RKS in nazadnje v ta namen leta 1981 organiziral tudi 
Mladinsko brigado RKS »Vojke Šmuc«. Kot posebna brigada RKS je šest let sodelovala 
na zveznih mladinskih delovnih akcijah (ZMDA) »Istra«, kjer je prvenstveno izvajala 
socialno-zdravstveno dejavnost.

Kader
O pomenu organizacije RK priča tudi njen vodilni kader. Vsi člani odbora so bili tudi na 

pomembnih položajih v raznih družbenih organih, zdravstveno socialnih organizacijah in 
zavodih, kar je bilo za delovanje RK zelo pomembno. V prvem obdobju po koncu vojne, ko 
je bil poudarek na zdravstveni dejavnosti, so organizacijo RK vodili zdravniki in bili tudi člani 
odbora. Značilno za vodstvo organizacije je bilo, da je bil krog vodilnih aktivistov RK precej 
stalen. Nekaj imen tako srečamo vso dobo delovanja RK v Jugoslaviji. Težišče dela pa je bilo 
na tajnikih oziroma sekretarjih, ki so skrbeli za operativno delo na vseh področjih.

Za delovanje organizacije RK so skrbeli aktivni člani RK, mentorji in strokovnjaki 
za področja dejavnosti RK. Njihovo število se je stalno večalo. Med njimi je bila vrsta 
zdravstvenih delavcev, ki so se na seminarjih usposobili za delo pri RK. 

Na podeželju pa je bilo potrebno pridobivati vedno nove ljudi, saj je le manjše število imelo 
daljši staž delovanja. Delovanje krajevnih organizacij pa je bilo v veliki meri odvisno od kadra.
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Društveni prostori
Organizacija Rdečega križa Koper je imela svoj sedež na Brolu 6, skladiščni prostori 

pa so bili drugod in so jih premeščali – najprej v Ulici OF, do leta 1963 je bilo skladišče 
na Kidričevi ulici, ko so ga morali sprazniti. Zatem so se dogovorili z dijaškim domom na 
Vergerijevem trgu 3, da začasno skladiščijo hrano v njihovi dvorani. Leta 1978 so dobili v 
upravljanje prostore dijaškega doma, takrat še zasedene, po izpraznitvi pa so jih leta 1980 
začeli postopoma obnavljati. Usposobili so predavalnico, skladišče in pisarno. 

Seznam darovalcev krvi, prejemnikov priznanj in značk v letu 1986,  
objavljen v Biltenu krvodajalcev Občinske organizacije RK Koper.
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PRVIH DESET LET

»Kolektivno delo in osebna odgovornost bodi metoda dela naše organizacije!«42

To je bilo obdobje sprememb upravne organiziranosti, ki se ji je prilagajala tudi 
organizacija RKS. Delovala je na podlagi zakona RKJ iz leta 1946, ki je bil dejansko že podlaga 
delovanja organizacije od srede leta 1952. 

RK je preusmeril dejavnost k organiziranju lastnih sil ljudi v konkretni skrbi za 
zdravstveno-prosvetno vzgojo prebivalstva, socialni dejavnosti ter sodelovanju in pomoči 
upravnim organom, družbenim službam in ustanovam na področju zdravstva, socialnega 
varstva, vzgoje in izobraževanja. 

Organizacija RK se je v tem času reorganizirala, od zgoraj navzdol, in postopno prenašala 
operativo na občinske in krajevne organe, ki so v začetku 60-ih let delovali že samostojno. V 
Kopru in priključenih krajih so bile dodatne težave pri reorganizaciji in delovanju RK zaradi 
velike migracije prebivalstva.

■ ■ Okrajni odbor RK Koper
Takoj po priključitvi cone B Svobodnega tržaškega ozemlja k Jugoslaviji je prišlo do 

velikih upravnih sprememb. Junija 1955 je bil iz dotedanjih okrajev Koper, Sežana in 
Postojna ustanovljen enoten okraj Koper s sedmimi občinami (Koper, Izola, Piran, Hrpelje-
Kozina, Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica), ki je v tem obsegu deloval do decembra 1962. 
Takrat sta se združila okraja Koper in Gorica v nov okraj Koper, ki je pokril celo Primorsko. 
Vendar ne za dolgo – marca 1965 so bili okraji dokončno ukinjeni.

Tem upravnim spremembam se je prilagajala tudi organizacija RK. 21. julija 1955 je 
bila v Sežani skupščina RK za okrajno skupnost komun Koper, kot so jih tedaj imenovali. 
Člani nekdanjih okrajnih odborov RK Koper, Sežana in Postojna so poročali o svojem delu, 
razpustili stare upravne odbore RK in izvolili nov Okrajni odbor RK (OO RK) Koper. Štel je 
23 članov – 11 iz Kopra, 7 iz Sežane in 5 iz Postojne. Operativni del OO so sestavljali izvršni 
odbor in komisije za posamezna področja dejavnosti. Prva sestava upravnega odbora OO 
RK Koper je bila naslednja: predsednik je postal Hugo Rues, podpredsednik dr. Luciano 
Ferfoglia, tajnica Fani Štravs in člani, ki so prevzeli tudi posamezne komisije: dr. Ivan Kastelic 
(komisija za boj proti tuberkulozi), dr. Dušan Dobnik (komisija za krvodajalstvo), dr. Božidar 
Zega (komisija za boj proti alkoholizmu), Bogomil Bitežnik (komisija za gospodarstvo), 
Milan Žerjav (komisija za podmladek RK) in Ciril Kobal (komisija za asanacijo – izboljševanje 
zdravstvenih in higienskih življenjskih razmer). Vodstvo je kmalu  prevzel dr. Ivan Kastelic, 
ki ga je proti koncu leta 1961 kot vršilec dolžnosti zamenjal dr. Vlado Dintinjana. Sestava, 

 42 Citat iz Poročila o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1957 do junija 1959 (ciklostilna brošura), arhiv RKS – 
Območno združenje Koper (v nadaljevanju A RKS Koper).
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število članov in komisije so se skozi čas spreminjale, se prilagajale novim razmeram in 
potrebam. Tako je OO RK Koper pred združitvijo z okrajem Gorica štel 39 članov, njegov 
izvršni odbor pa 15 (dr. Ivan Kastelic, dr. Luciano Ferfoglia, dr. Vlado Dintinjana, Fani Jereb, 
Milan Gojak, Hugo Rues, Franc Šemen, Nada Knez, Herta Flerin, Ciril Kobal, dr. Stanko 
Kovačič, dr. Božena Žen, dr. Stanko Lovšin, prof. Marija Likon in Fani Štravs). Kot pomožni 
organi odbora pa so delovale tri komisije, v katere so bile zajete vse glavne dejavnosti 
organizacije: organizacijsko-tehnična, zdravstveno-prosvetna in socialna.43

Leta 1962 so bili predstavniki Občinskega odbora RK Koper v okrajnem odboru RK dr. 
Vlado Dintinjana, dr. Luciano Ferfoglia, dr. Ivan Kastelic, Milan Gojak, Herta Flerin, Fani 
Jereb, Ciril Kobal, Tanja Klopčič, Nada Knez, prof. Marija Likon, dr. Stanko Kovačič, Stane 
Lovšin, Magda Maglica, Ivo Pišek, Hugo Rues, Viktor Podgornik in Franc Šemen.44

Decembra 1962 je prišlo do združitve okrajev Koper in Gorica in posledično tudi okrajnih 
odborov RK, in sicer v nov Okrajni odbor RK Koper, ki je ob ustanovitvi štel 21 članov, izvršni 
odbor 7, nadzorni pa 3 člane. Na svoji prvi seji 24. decembra 1962 so imenovali še pet komisij: 
zdravstveno-vzgojno, za socialno dejavnost, podmladek RK in mladino RK, organizacijsko-
kadrovska vprašanja in za finančno-gospodarska vprašanja.45

OO RK se je delil na občinske odbore RK, ti pa na osnovne organizacije RK. 
OO RK se je posvetil vzgoji kadra občinskih in osnovnih organizacij, da so lahko 

začele samostojno opravljati delo v povezavi z drugimi društvi in organizacijami, sam 
pa je nato postal koordinator, usmerjevalec dela in inštruktor občinskih odborov RK 
(skrb za izobraževanje aktivistov RK na predavanjih in seminarjih, pomoč pri tehnični in 
administrativni ureditvi občinskih odborov in osnovnih organizacij RK, skrb za koordinacijo 
in sodelovanje z občinskimi odbori, družbenimi organizacijami in upravnimi organi; 
pripravljal je analize in programe dela, zbiral statistične podatke itd.) Za posamezna 
področja dejavnosti pa so bile na vseh ravneh zadolžene komisije. 

Z ukinitvijo okrajev marca 1965 je prenehal delovati tudi Okrajni odbor RK Koper, ki je 
imel ves čas svojega obstoja sedež v Kopru. Poslej je strokovno in organizacijsko pomoč 
nudil občinskim odborom RK Glavni odbor oz. Republiški odbor RKS, kakor se je kasneje 
preimenoval. Povezovalno vlogo, ki jo je imel OO RK Koper, pa je nadomestilo širše ali ožje 
medobčinsko posvetovanje in sodelovanje organizacij RK na Primorskem.

■ ■ Občinski odbor RK Koper
Leta 1955 so se v Istri oblikovale občine, kot so bile nato vse do leta 1994. Občina Koper 

se je leta 1955 razširila na kraje današnje Mestne občine Koper in Občine Ankaran, medtem 
ko so vasi Podgorje, Zazid in Rakitovec do leta 1994 še ostale v občini Sežana. Ta teritorij, 
takrat imenovan Občinski ljudski odbor Koper (ObLO Koper), je od leta 1955 naprej pokrival 
Občinski odbor RKS Koper (ObO RKS Koper).

 43 Zvezek zapisnikov okrajnega RK Koper 1955-1956, Zvezek zapisnikov sej OO RK Koper za leto 1962, A RKS Koper.
 44 Zvezek zapisnikov sej OkO RKS Koper za leto 1962, A RKS Koper.
 45 Poročilo o delu organizacije RK na območju združenega goriškega in koprskega okraja za leto 1961 in 1962 (ciklostilna 

brošura, junij 1963), A RKS Koper.
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■ Organiziranost

ObO RKS Koper se je reorganiziral iz nekdanjega okrajnega odbora RK v coni B in 14. 
aprila 1958 je na tajništvo za notranje zadeve ObLO Koper poslal zahtevo za ustanovitev 
in registracijo. Zato je 17. maja 1958 tajništvo izdalo odločbo, s katero je ustanovilo 
Jugoslovanski RK LRS – občinski odbor Koper za območje občinskega LO Koper.46

Takrat je organizacija štela 2317 članov, ObO RK pa je imel 8 komisij, ki so skrbele za 
različna področja dela.47

Na občinskem odboru sta bila stalno zaposlena tajnik (skrbel je za tehnično poslovanje, 
poročevalsko službo, pripravljanje raznih analiz itd.) in referent za blagovni promet (skrbel 
je za poslovanje s hrano pomoči iz tujine), občasno pa še drugi, glede na potrebe. 

Za uspešno delo so bili zaslužni aktivisti RK, ki so se izobraževali na raznih predavanjih, 
posvetovanjih in seminarjih. Prvi seminar je bil oktobra 1959 v Ankaranu, drugi novembra 
1960 v Portorožu. Vsebine so bile na temo zdravja, organizacije in zgodovine RK.48 Ves čas je 
bila pomembna naloga pridobivanje novih članov in izobraževanje aktivistov RK.

Prva tajnica ObO RK Koper po priključitvi je bila Marija Zega, tajnica nekdanjega odbora 
RK okraja Koper. Leta 1960 jo je zamenjala Alojzija Penko - Milojka, ki je to funkcijo opravljala 
do decembra 1979.

Predsednik je bil Drago Žerjal, tudi predsednik nekdanjega odbora RK okraja Koper, leta 
1958 pa je to nalogo prevzel Ivo Pišek in vodil organizacijo Rdečega križa do konca leta 1979. 

Pomožni organi ObO RK so bile komisije, ki so se spreminjale tako po številu kot po 
poimenovanju, vse v skladu z novostmi glede delovanja.
Njihova naloga je bila:
 • proučevati probleme in predlagati odborom RK ustrezno rešitev;  
 • skrbeti za koordinacijo dela med terenskimi 

organizacijami RK in za povezavo z drugimi množičnimi 
organizacijami in društvi, ki so bila zainteresirana za 
reševanje določenih problemov.

Marca 1961 je bilo na seji izvršnega odbora izvoljenih šest 
komisij:
 • za razdeljevanje pomoči: predsednik Vinko Lovrečič 

(ObLO Koper) in člani Franka Pančur (medicinska sestra, 
Antituberkulozni dispanzer - ATD), Kalista Peršolja 
(babica, Zdravstveni dom Koper), Sonja Mršnik (Zveza 
borcev Koper), Pavel Krasnik (Svet za šolstvo);

 • za borbo proti alkoholizmu: predsednica Magda Maglica 

 46 Kopija odločbe se nahaja v A RKS Koper.
 47 Poročilo o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1957 do junija 1959 (ciklostilna brošura), A RKS  Koper.
 48 Poročilo o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1959 do junija 1961, A RKS Koper.

Žig po letu 1958.
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(medicinska sestra, Zdravstveni dom) in člani Kristina Sever (osnovna organizacija 
RK Koper), Vera Hlača (osnovna organizacija RK Semedela), Lilijana Ovčarič (občinski 
sindikalni svet), Germana Soldatič (Kmetijski kombinat Koper), Stanko Ravnikar (Tomos) 
in Slavko Svetek Gradbeno podjetje 1. maj Koper);

 • za borbo proti tuberkulozi: predsednica Franka Robec (medicinska sestra, ATD) in člani 
Anica Jevnikar (medicinska sestra, ATD), Fedora Šabec (Zavod za zaposlovanje delovne 
sile), Vlada Sulčič (ObLO Koper), Zora Udovič (osnovna organizacija RK Koper) in Anuška 
Ahlin (Stanovanjska skupnost);

 • za zdravstveno prosveto: predsednik Vinko Leskovšek (sanitarni tehnik, Zdravstveni dom) 
in člani Anja Grizold (medicinska sestra, Zdravstveni dom), Marija Premrov (medicinska 
sestra, Zdravstveni dom), Anton Kosovel (Ljudska univerza), Karel Pirc (Tomos), Mišo 
Milivojevič (Iplas) in dijakinji Učiteljišča Koper Cvetka Lipolt in Kristina Žiberna;

 • za krvodajalstvo: predsednik Leopold Cucek (ObLO Koper), tajnica Anica Martelanc 
(medicinska sestra, ATD), Tončka Jakljič (Tomos), Marijan Medveš (komandir postaje ljudske 
milice), Dore Kerševan (ObLO Koper), Viktor Podgornik (Iplas), Ettore Batelli (Radio Koper);

 • za podmladek RK: predsednica Olga Žerjal (učiteljica v Kopru) in člani Lina Badalič 
(gospodinjska učiteljica v Kopru), Anica Cimperman (učiteljica na Škofijah), Mihaela 
Degan (učiteljica v Šmarjah), Vida Ljubič (medicinska sestra), dijaka Učiteljišča Koper 
Darij Krebelj in Ivan Bezeg.49

Iz sestave komisij je lepo razvidno, da je RK na široko zajemal predstavnike iz družbene in 
gospodarske sredine, kar je omogočalo uspešno delo. 

Leta 1961 je v poročilu o delu zapisano, da vse komisije pri občinskem odboru delujejo, 
poleg njih pa še občasna koordinacijska komisija – pripravljalni odbor za ureditev 
pionirskega doma in centralne mlečne kuhinje v Kopru, v sestavi predstavnikov Rdečega 
križa, Društva prijateljev mladine in Društva žena.50

Leta 1972 je delovalo deset komisij: za varstvo pred elementarnimi nesrečami, socialno 
dejavnost, zdravstveno vzgojo, krvodajalstvo, mlade člane, asanacijo, letovanje otrok, 
propagando, financiranje in organizacijsko-kadrovska komisija.

V okviru občinske organizacije RK so delovale osnovne ali krajevne organizacije RK, 
ki so odgovarjale za delo ObO RK. V odločbi o ustanovitvi ObO RK Koper piše, da ima odbor 
osem pododborov (osnovnih organizacij), in jih našteje: v Šmarjah, Marezigah, Gradinu, 
Črnem Kalu, Gračišču, Sv. Antonu (takrat Pridvoru), na Škofijah in v Hrvatinih. Leta 1960 jih 
je bilo že 12 (še na Pomjanu, v Krkavčah, Pregari in Topolovcu), leto kasneje 14, leta 1963 
pa 16. Vendar je aktivnost organizacij na terenu zaradi pomanjkanja kadra in drugih težav 
nihala – organizacije so prenehale z delom in bile nato kasneje na novo postavljene. Tako je 
v programu dela za leto 1963/1964 navedeno, da je bilo v zimi 1962/1963 na gradinskem, 
gračiškem in deloma na črnokalskem območju na novo osnovanih 12 krajevnih organizacij, 
poleg že obstoječih iz prejšnjih let (5 v mestu in 3 na podeželju – Črnotiče, Rižana in 

 49 Gradivo za sejo izvršnega odbora 30. 3. 1961, A RKS Koper.
 50 Poročilo o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1959 do junija 1961 (ciklostilna brošura), A RKS Koper.
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Hrvatini). Na marežganskem in šmarskem območju pa da bo v zimski sezoni 1963/1964 
potrebno osnovati krajevne organizacije na enak način kot prejšnje, to je na tečajih RK, kjer 
člane seznanjajo o higienskem minimumu, domači nega bolnika, negi in zdravi prehrani 
dojenčka ter o prvi pomoči. 

Krajevni odbori RK so si zadali v program, da bodo izboljšali higiensko ureditev vasi, 
utrjevali organizacijo, pridobivali krvodajalce itd.51

Tudi število članov se je postopoma dvigovalo – leta 1962 je bilo včlanjenih 7113 članov, 
od teh 4536 članov podmladka (šolarji) in 696 mladine RK.52 

Po letu 1960 je organizacija RK začela vstopati tudi v delovne kolektive, kjer je organizirala 
aktive RK, s pomočjo katerih so organizirali tečaje za mladino, tečaje prve pomoči, 
krvodajalske akcije, v boju proti alkoholizmu so pomagali izločati alkohol iz menz idr.

To je bilo potrebno, ker se je težišče družbenega življenja poleg krajevnih skupnosti preneslo 
tudi v gospodarske organizacije, ustanovljene v povojnem času, ki so se nezadržno širile.

■ Dejavnosti

Dejavnosti so se skozi čas nekoliko spreminjale, tako po vsebini kot načinu dela in 
tudi samem poimenovanju. To desetletje je prineslo stabilnejše družbene razmere, 
tehnični in gospodarski napredek in s tem boljše življenjske razmere, nastajali pa so novi, 
drugačni problemi. Organizacija RK je določene dejavnosti, za katere je skrbela, prepustila 
novoustanovljenim socialnim in zdravstvenim službam (poslej je nudila le pomoč) ter se 
posvetila novim socialnim problemom. Te dejavnosti so bile: zdravstveno-vzgojno delo, 
preventivno socialno delo, mednarodna pomoč, propagandno delo, redne akcije (Teden 
RK, Teden boja proti TBC, letovanje otrok, krvodajalstvo) in izredne (zbiranje pomoči ob 
elementarnih nesrečah, zbiranje sredstev za gradnjo Mladinskega okrevališča Debeli rtič).

ZDRAVSTVENA PROSVETNO-VZGOJNA DEJAVNOST
To je bila stalna naloga organizacije RK, ki je po svoji koncepciji izrazito zdravstveno-

vzgojna organizacija, oblika vzgoje pa so bila predavanja in tečaji, ki jih je organiziral za 
prebivalstvo sam Rdeči križ ali pa so potekali v okviru Ljudske univerze, tudi v sodelovanju 
z drugimi organizacijami in ustanovami. Za izvajanje te vzgojne dejavnosti je bilo potrebno 
na seminarjih izobraziti aktiv predavateljev za zdravstveno-higienske (ti so bili iz vrst 
zdravnikov in medicinskih sester) in druge tečaje. Tako je bilo izobraževanje kontinuiran 
dvosmerni proces. Zanj je v tem prvem desetletju skrbel Okrajni odbor RK Koper.

V poročilu na prelomu v šestdeseta leta je zapisano, da mora vzgojna dejavnost sloneti 
na zdravstveno-socialnih analizah, na delu in sklepih komisij, na poznavanju terena in 
dotedanjega dela, na priporočilih aktivistov RK in potrebah prebivalstva. Z njo je treba 

 51 Program dela Občinskega odbora RK Koper za leto 1963/1964, A RKS Koper.
 52 Omenjena poročila OkO RK Koper, A RKS Koper.
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vplivati na ljudi, da bodo samoiniciativno, z lastnimi sredstvi in prizadevanji, dosegli in 
ohranjali svoje zdravje. Tako zdravstvena vzgoja vzbuja v ljudeh smisel za izboljšanje 
življenjskih razmer in si prizadeva, da razvija zavest odgovornosti za osebno zdravje in 
zdravje njihovih družin ter skupnosti. Kajti, kot je v nekem svojem referatu zapisal dr. Dušan 
Reja, biti zdrav je tudi človekova dolžnost in ne samo pravica.53

Za uspešnost izvajanja vzgoje je bilo potrebno izbrati ustrezen pristop. Zanimanje 
ljudi je bilo treba pridobiti postopoma: najprej z razgovori, nato s predavanji in nazadnje s 
kratkimi tečaji. Kasneje so ljudje že sami izrazili željo za poglabljanje znanja.

Veliko zanimanje je bilo za kratke zaključene tečaje, ki so jih pripravili po potrebah in 
željah udeležencev. Na območju Marezige–Gračišče–Gradin so tako v letih 1959–1961 
izvedli 6 do 12-urne tečaje na temo: nega bolnika na domu, prva pomoč, nega dojenčka, 
zdravstvena zaščita žene, nalezljive bolezni in cepljenje, male asanacije.54

V letu 1961 je bilo organiziranih 176 zdravstveno-izobraževalnih predavanj za 9856 
slušateljev, v letu 1962 pa 183 predavanj za 9523 slušateljev. Višja in zahtevnejša oblika so 
bili redni, sistematski zdravstveni tečaji za mladino in žene na vasi in v mestih, ki so dobro 
uspeli na območju Marezig, Gračišča in Črnega Kala. Tako so v letu 1960/1961 organizirali 
20 tečajev za hišno nego bolnika in 20 tečajev za nego dojenčka (udeležilo se jih je 556 
žena in deklet), v letu 1961/1962 pa 15 tečajev o higienskem minimumu na vasi (higienska 
ureditev podeželja, preskrba s pitno vodo in vodooskrbni objekti, nalezljive bolezni, 
pridobivanje zdravega mleka, higienski problem naše hrane in socialni problemi na vasi). S 
tem so vaščani dobili osnove iz zdravstveno-higienske problematike.55

Leta 1963 je ObO RK Koper zapisal v program dela, da je treba nadaljevati s tečaji 
(higienski minimum na vasi, domača nega bolnika, nega in zdrava prehrana dojenčka, 
predvsem pa tečaji prve pomoči), jih razširiti še na šmarsko območje, osnovne šole in 
gospodarske organizacije.56

Junija 1961 je Okrajni odbor RK Koper sprejel sklep, da bo socialna komisija pri OO RK 
Koper začela delo na preventivnem socialnem področju. Pomagala bo uradni socialni in 
zdravstveni službi pri organizaciji socialnih centrov in pri izobraževanju pomožnih socialnih 
delavcev. OO RK bo zato skrbel za izobraževanje in vzgojo pomožnih socialnih delavcev: 
organiziral bo posvetovanja za pomožne socialne delavce – aktiviste RK za delo v krajevnih 
skupnostih, za delo na področju boja proti TBC in alkoholizmu, za pomoč pri zdravstveni in 
socialni zaščiti matere in otroka ter za pomoč pri skrbi za delovne invalide.57 

 53 Poročilo o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1959 do junija 1961, A RKS Koper. 
 54 Tudi tam.
 55 Poročilo o delu organizacije RK na območju združenega goriškega in koprskega okraja za leto 1961 in 1962, A RKS 

Koper.
 56 Program dela Občinskega odbora RK Koper za leto 1963/1964, A RKS Koper.
 57 Poročilo o delu organizacije RK na območju združenega goriškega in koprskega okraja za leto 1961 in 1962, A RKS 

Koper.
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BOJ PROTI TUBERKULOZI (TBC)
Splošna naloga organizacije RK je bila, da z zdravstveno-prosvetnim delom vzgaja ljudi 

za zdravo življenje in jih navaja, da se pravočasno zatečejo po zdravniško pomoč. 
Konkretna naloga pa je bila, da:
 • nudi pomoč službi za fluorografiranje in pri BCG akcijah (besežiranje – cepljenje proti TBC);  
 • organizira laično patronažno službo v pomoč zdravstveni službi in protituberkuloznim 

dispanzerjem;  
 • nudi vsestransko pomoč pri rehabilitaciji TBC bolnikov in 
 • nudi pomoč pri urejanju zdravstvenih in higienskih razmer v družini bolnika (skrb za 

otroke bolnih staršev).

Redno delo organizacije RK je bilo posredovanje materialne pomoči socialno ogroženim 
bolnikom TBC in njihovim družinam. Poleg tega je pomagala še pri zaposlitvah in 
prekvalifikacijah zazdravljenih bolnikov. Aktivisti RK so sodelovali pri fluorografski akciji 
predvsem s prepričevanjem ljudi o potrebnosti akcije. Množično  fluorografiranje  služi 
pravočasnemu odkrivanju obolenj v prsnem košu, predvsem odkrivanju tuberkuloze in 
pljučnega raka. Med najvažnejše naloge boja proti tuberkulozi je namreč sodilo pravočasno 
odkrivanje tuberkuloznih bolnikov.  Vodili so evidenco bolnikov TBC in posebno skrb posvečali 
bolnikom, ki so se zdravili doma.  

Vsako leto je potekala tudi akcija Teden boja proti TBC, ko so intenzivno izvajali 
izobraževalno in propagandno dejavnost. Leta 1959 je bilo geslo tedna »Zdravljenje 
tuberkuloznih bolnikov na domu more biti uspešno le ob sodelovanju bolnika samega in 
če poskrbimo za potrebne pogoje in nego«, leta 1960 pa »Ustvarjajmo primerne pogoje za 
zdravljenje bolnikov na domu.« Takrat so na širših posvetovanjih tudi pregledali izvršeno 
delo in pripravili program dela za prihodnje leto. Program je bil enoten za celoten okraj, 
vsaka občinska sekcija pa ga je prilagodila razmeram na svojem terenu.58

BOJ PROTI ALKOHOLIZMU
Pri delovanju proti temu vedno prisotnemu in razširjenemu družbenemu pojavu je 

organizacija RK združevala svoje moči z drugimi organizacijami in ustanovami. Tako so njene 
pobude obravnavali na raznih posvetovanjih o družbeni prehrani (organiziral jih je Okrajni 
zavod za napredek gospodinjstva), sindikalnih sestankih, na Svetu za socialno varstvo OLO, na 
raznih posvetovanjih, ki jih je organiziralo Tajništvo za notranje zadeve, na okrajnem Zavodu 
za socialno zavarovanje. Zanimivi so tudi njeni pristopi za zmanjševanje tega problema. 

V letu 1957 je skušala doseči, da se uvede posebni prispevek na alkoholne pijače v korist 
mlečnim in šolskim kuhinjam, mlečnim restavracijam in ljudskim menzam.  ObLO ga je res 
predpisal, vendar so denar porabili za druge namene, leta 1959 pa so ga ukinili.

 58 Poročilo o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1957 do junija 1959, Poročilo o delu organizacije RK v okraju 
Koper od junija 1959 do junija 1961, Poročilo o delu organizacije RK na območju združenega goriškega in koprskega 
okraja za leto 1961 in 1962, A RKS Koper.
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RK je bil pobudnik akcije za predelavo sadja v sadne sokove in mezge. OO RK je organiziral 
posvet in seminar na to temo, Okrajni zavod za napredek gospodinjstva pa je organiziral 
številne tečaje o predelavi sadja v sadne sokove.

RK je pomagal pri ustanavljanju obratnih menz in pri organizaciji toplih malic za mladino 
v tovarnah. Skušal je doseči, da v menzah ne bi točili alkohola in da v gostilnah in menzah 
nudijo več sadnih pijač. 

Na prelomu v šestdeseta leta je sicer v Kopru delovala komisija za boj proti alkoholizmu, 
za delo z alkoholiki pa le posvetovalnica za zdravljenje alkoholikov v obratni ambulanti 
Tomos, in še ta le v skromnem obsegu. 
Leta 1962 si je organizacija RK takole zastavila delo:
 • osnovno naj bo delo z mladino – fizkulturna dejavnost, nudenje zdrave zabave, dobra     

ureditev šolskih in mlečnih kuhinj, zaposlovanje in izobraževanje mladine glede 
škodljivosti alkohola; 

 • v vinorodnih in sadjarskih krajih je treba zainteresirati družbene dejavnike za gradnjo 
objektov za sušenje sadja in za proizvodnjo sadnih brezalkoholnih pijač;

 • izšolati je treba aktiviste RK, ki bodo v pomoč zdravstveni službi pri zdravljenju 
alkoholikov.

Program dela za boj proti alkoholizmu je pripravila komisija pri Glavnem odboru RKS, ki je 
bil sprejemljiv za vse občinske odbore RK.59

SLUŽBA HIŠNE NEGE BOLNIKA
V okviru te dejavnosti je organizacija RK:
 • skrbela za usposabljanje svojcev za nego obolelih družinskih članov tako na podeželju 

kot v stanovanjskih skupnostih v mestu; 
 • dala pobudo in skrbela za ustanovitev in razvoj organizirane službe za nego bolnika 

na domu.
V večjih centrih so nameravali organizirati servise za nego bolnika na domu, do česar pa ni prišlo. 

V stanovanjskih skupnostih se je pokazala potreba po ustanovitvi posebne oblike 
pomoči družinam v primeru bolezni – organizirana naj bi bila služba za nego bolnika na 
domu, katere pobudnik in organizator bi bil RK skupaj s stanovanjsko skupnostjo in z 
zdravstvenim domom. Tudi to se ni realiziralo.

Svojce so usposabljali na tečajih za hišno nego bolnika, kjer so jih učili, kako se preprečuje 
bolezni in kako se pravilno neguje bolnika v domači oskrbi. Tečaje so po predpisu Lige RK 
lahko vodile le medicinske sestre, zato je bilo najprej potrebno na posebnih seminarjih 
usposobiti medicinske sestre za vodenje tečajev hišne nege bolnikov.

Od avgusta 1959 do junija 1961 je bilo v koprski občini izvedenih 30 tečajev za 362 
udeležencev, leta 1961 9 tečajev za 161 udeležencev in leta 1962 10 tečajev za 91 udeležencev.60

 59 Gl. op. 54. 
 60 Gl. op. 54.
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SLUŽBA PRVE POMOČI
Program dela službe prve pomoči je zajemal ustanavljanje postaj in ekip prve pomoči, 

vzgojo prostovoljnih bolničarjev in predavateljev za tečaje prve pomoči raznih skupin 
prebivalstva,  izobraževanje in vzgojo prebivalstva v smislu preprečevanja nesreč. 

V preteklosti je bil na tej dejavnosti večji poudarek, potem pa je bila zanemarjena in so 
jo leta 1959 začeli ponovno obujati. Komisija pri Glavnem odboru RKS je izpeljala seminar 
za inštruktorje tečajev (iz OO RK Koper so se ga udeležili trije zdravniki), nato pa je OO RK 
organiziral leta 1960 več posvetovanj o organizaciji in programu dela službe prve pomoči. 
Pri Okrajnem odboru RK Koper in pri občinskih odborih RK so formirali komisije prve pomoči. 

Dejavnost so se najprej usmerili na kmečko prebivalstvo, na gospodinjstva in mladino 
ter s tečaji nameravali usposobiti prebivalce za nudenje prve pomoči. Ob prometnih poteh 
v vseh krajih pa naj bi uredili omarice prve pomoči.

Začeli so z zdravstveno-vzgojnimi predavanji in s 6-8 urnimi tečaji prve pomoči za 
posamezne skupine prebivalstva (delavce, kmečke delavce, gospodinje, šolsko mladino in 
športnike). V Kopru so v letu 1961 izpeljali 2 tečaja s 40 tečajniki in 7 tečajev za podmladek 
RK s 101 udeležencem, naslednje leto pa le en tečaj (20 udeležencev) in 6 tečajev za 
podmladek in mladino RK (106 udeležencev).

Za organiziranje servisne službe prve pomoči in ustanavljanje ekip prve pomoči je bil 
potreben kader – pomožni bolničarji, usposobljeni na 60-urnem tečaju. Organiziran je bil 
en tečaj v Piranu, kjer so edini imeli postajo prve pomoči. V koprski občini sta bili leta 1962 
le dve ekipi prve pomoči.61

KRVODAJALSKA SLUŽBA
Tudi ta dejavnost se je razvila nekoliko kasneje, vendar je postala zelo pomembna naloga 

organizacije RK vse do današnjih dni. Prvi krvodajalci iz koprske občine so darovali kri leta 
1957 (277, prijavljenih je bilo 345 oseb), in sicer v Zavodu za transfuzijo krvi LRS v Ljubljani. 

Naloga organizacije RK je bila, da pridobi vsako leto določeno število krvodajalcev, saj 
so bile potrebe po krvi vedno večje. To nalogo se prevzele novoustanovljene komisije za 
krvodajalstvo pri Okrajnem in občinskih odborih RK, ki so se povezale z zdravstvenimi in 
množičnimi organizacijami, društvi in upravnimi organi. Kasneje so pričeli organizirati še  
krvodajalske komisije v krajevnih organizacijah RK in krvodajalske aktive v podjetjih ter 
drugih delovnih kolektivih, in sicer pri njihovih sindikalnih podružnicah. V letu 1961 se je 
to zgodilo v delovnih kolektivih Primorski tisk, Slavnik, Gradbeno podjetje »1. maj« Koper, 
Pristanišče Koper, Lama, Tomos, Stil, Fructus, Mesopromet, Kruh Koper, Intereuropa, PTT 
Koper, Okrajna zadružna zveza Koper, Kmetijska zadruga Koper, TKG Šmarje, Autocommerce 
Koper, Vinakoper, Istra-benz, Hotel Triglav, Pralnica-kopalnica Koper, Vodna skupnost Koper, 
Hladilnica Dekani, Elektro-Koper, ObLO Koper, Bolnica Valdoltra.

Pomembno vlogo je odigrala propagandna dejavnost, preko katere so javnost seznanjali 
s pomenom in potrebo krvodajalske službe. Zdravstveni delavci so s predavanji v večjih 

 61 Gl. op. 54.
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podjetjih, na sestankih v kmetijskih zadrugah, na zborih volivcev in drugod seznanjali ljudi 
s pomenom transfuzije za moderno medicino. 

V propagandne namene so izkoristili tudi Dan krvodajalstva, ki se praznuje 4. junija, na 
dan, ko je bil leta 1945 ustanovljen Zavod za transfuzijo krvi LRS pri Vojaški bolnišnici v 
Ljubljani. Po občinah so se izvajale prireditve, na katerih so svečano podeljevali zlate in 
srebrne značke (za 10 krat in za 5 krat dano kri). Kasneje so praznovanje in podelitev prenesli 
tudi v različne sredine, od koder so prihajali darovalci krvi.

Leta 1960 so začeli z vsakoletno akcijo Teden krvodajalstva. Leta 1961 je potekal v času 
od  8.–14. maja pod geslom: »Tvoja kri je potrebna!« 

Do leta 1961 so krvodajalci iz Istre dajali kri na Zavodu za transfuzijo v Ljubljani. Februarja 
1961 pa je pričela z rednim delom Transfuzijska postaja v Izoli, in sicer za občine Koper, 
Izola in Piran. Skrbela je za potrebe oddelkov bolnišnice v slovenski Istri, zato je bilo nujno 
sistematično zbiranje krvodajalcev. Letno je bilo določeno, kolikšno število darovalcev krvi 
mora zbrati vsaka občina. V zvezi s tem so aktivisti RK še naprej sodelovali z občinskim 
sindikalnim svetom in občinskim odborom SZDL, pri sindikalnih podružnicah utrjevali 
aktive za krvodajalstvo, potrebno pa je bilo tudi reševati probleme, ki so nastali v delovnih 
sredinah v zvezi s krvodajalskimi akcijami (izguba delovnega časa zaposlenih, nepravilna 
prehrana v določenih obratih in pri srednješolski mladini idr.).62

BLAGOVNA SLUŽBA – MEDNARODNA POMOČ
Mednarodna pomoč je prihajala še več kot desetletje po končani drugi svetovni vojni in 

se je postopoma zmanjševala. Pomoč je bila dodeljena Jugoslaviji preko OZN, prihajala je 
iz več virov, razdeljevali pa so jo po navodilih in sklepih centralnega odbora JRK. Hrana je 
prihajala v reško pristanišče, od tam pa so jo razvažali do cilja.

Od jeseni 1956 so prihajale večje količine hrane namensko za šolski program in CARE 
program. Za šolski program je bila dodeljena pomoč Luteranske svetovne cerkve in Sveta 
svetovnih cerkva, namenjena šolskim in mlečnim kuhinjam. Pomoč iz programa CARE so 
prejemale zdravstvene in socialne ustanove ter počitniške kolonije (bolnišnice, domovi za 
onemogle, mladinski domovi, dijaški domovi, vajeniški domovi in internati strokovnih ter 
industrijskih šol, otroški vrtci, pionirski domovi). Največ je bilo to mleko v prahu, pšenična 
moka, sir v škatlah in riž, vir pa so bili poljedelski viški v ZDA. Poslovanje CARE pomoči so 
pregledovali opazovalci CARE misije za Jugoslavijo iz Beograda.

V občini Koper so v letih 1959–1962 prejeli naslednje količine pomoči iz obeh programov:

LETO PROGRAM KOLIČINA VSEBINA

1959 Šolski 
CARE

131.348 kg
75.950 kg

moka, mleko v prahu
moka, mleko v prahu

1960 Šolski 
CARE

91.966 kg
104.431 kg

moka, mleko v prahu, riž
moka, mleko v prahu, riž

 62 Gl. op. 54.
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1961 Šolski 
CARE

39.919 kg
87.241 kg

1962 Šolski 
CARE

79.695 kg
80.229 kg

Organizacija RK je prejemala in razdeljevala še drugo blago: rabljeno obleko in obutev, 
milo, multivitaminske tablete, šolske potrebščine, sanitetni material, razna živila in drugo.

Vse blagovno in finančno poslovanje je izvajal Občinski odbor RK, Okrajni odbor RK pa 
je vodil evidenco, razporejal dodelitev občinam in kontroliral, da se je delitev izvajala po 
sprejetih sklepih in navodilih Centralnega odbora JRK.  

Zaradi obsega dela so pri Okrajnem in občinskih odborih RK organizirali koordinacijske 
odbore za razdeljevanje hrane in drugega materiala inozemske pomoči. Za poslovanje 
je bilo treba usposobiti in nastaviti honorarne uslužbence. Razdeljevanje pomoči je tako 
zaposlovalo organizacijo RK, da je zmanjkovalo časa za druge dejavnosti.63

ŠOLSKE IN MLEČNE KUHINJE
Od jeseni 1956 so prihajale večje količine hrane za šolski program. Z namenom, da se ta 

hrana najbolj smotrno porabi, je Centralni odbor RKJ skupaj z darovalcem sprejel sklep o 
ustanovitvi šolskih in mlečnih kuhinj (ŠMK). 

RK je tako sodeloval pri organiziranju in utrjevanju ŠMK, skupaj z Okrajnim zavodom za 
socialno zavarovanje, Okrajnim zavodom za napredek gospodinjstva in z zainteresiranimi 
družbenimi organizacijami. Pri tem je bilo treba na roditeljskih sestankih zainteresirati starše, 
saj so tudi sami morali nekaj prispevati in vzgajati otroke k novi prehrani. Potrebno je bilo 
organizirati tudi tečaje za kuharice, ki so to hrano pripravljale, npr. za predelavo mleka v prahu.     

Šolske mlečne kuhinje so bile v začetku ponekod v šolah, drugod v zasebnih stavbah, 
kjer je RK finančno poskrbel tudi za njihovo opremo. V večjih centrih pa naj bi zgradili 
pionirske domove, in leta 1961/1962 so ga odprli v Kopru. V pripravljalnem odboru za 
ureditev pionirskega doma in centralne mlečne kuhinje v Kopru so bili predstavniki RK, 
Društva prijateljev mladine in Društva žena.

Leta 1961 je skrb za ŠMK je prešla na občinski odbor, komisije za ŠMK in uprave šol, 
organizacija RK pa je še naprej skrbela in bila odgovorna za pravilno deljenje hrane 
inozemske pomoči.64

MALE ASANACIJE
S to dejavnostjo je RK skrbel za izboljšanje higienskih razmer v mestu in na podeželju, za 

katero pa je bilo treba zainteresirati tudi vse prebivalce. Skrbeti je bilo treba zlasti za zdravo 
pitno vodo, ureditev stranišč, gnojišč, smetišč, za izboljšanje higiene v stanovanjih (čistoča, 
boj proti mrčesu). Pri tem je imelo pomembno vlogo tudi prosvetno in propagandno delo, 
ki je  predstavljalo konkretne rešitve.

 63 Gl. op. 54.
 64 Gl. op. 54.
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Dejavnost je bila precej razvita. Zanjo je skrbela občinska komisija, ki je bila sestavljena 
tako, da je bila povezana z vsemi organizacijami in ustanovami, ki so se ukvarjale z 
urejevanjem vodooskrbnih objektov. Že kmalu pa je vsa večja asanacijska dela na 
vodooskrbnih objektih v celoti prepustila OLO oz. občinskim komunalnim podjetjem, 
organizacija RK pa je še nadalje vodila evidenco o nujno potrebnih asanacijskih delih, 
sodelovala pri mobilizaciji ljudi za prostovoljno delo pri urejanju manjših vodooskrbnih 
objektov, pri čiščenju ter urejanju mest in vasi. 

V koprski občini je asanacijska dela prevzelo podjetje Vodna skupnost in uredilo vse 
vodooskrbne objekte, ki jih je komisija že pred leti imela v evidenci za ureditev. Tako je v 
letih 1957 in 1958 uredilo 24 objektov ter v naslednjem letu še 6 – od tega 19 vodovodov, 
8 vodnjakov in 3 kapnice.

V naslednjih letih se je organizacija RK pri asanacijah omejila na sodelovanje in 
nakazovanje nerešenih problemov določenih predelov v okviru krajevnih skupnosti. 
Pripravljenost ljudi za  urejanje raznih komunalnih zadev in malih asanacij pa je bila tudi 
rezultat zdravstveno-prosvetnih tečajev RK.65

SOCIALNA DEJAVNOST
Med osnovne naloge RK je vedno spadala tudi pomoč socialno ogroženim ljudem. V  

povojnem obdobju  so se ti problemi reševali s socialnimi podporami in z oskrbo prizadetih 
v raznih socialnih zavodih, kar je bilo v določenem obsegu še vedno potrebno.

Od začetka šestdesetih let so se nakazale nove družbene spremembe: zaradi odpiranja 
gospodarskih objektov v obalnem delu slovenske Istre je prihajalo do velikega dotoka 
kmečkega prebivalstva v mesta, ki se je zaposlovalo na novih delovnih mestih. V velikem 
obsegu so se zaposlovale tudi ženske. Pokazali so se novi socialni problemi: slabe življenjske 
razmere, pomanjkanje stanovanj, preobremenitev zaposlenih žensk, problem varstva 
otrok, težave pri prilagajanju delovne sile na nove življenjske in delovne razmere, težave pri 
zaposlovanju invalidov, ogrožanje duševnega zdravja ljudi zaradi hitrega tempa življenja. 
Teh problemov pa ni bilo mogoče reševati na dotedanji način, ampak je bila potrebna 
drugačna vrsta socialne dejavnosti.

Zato je Okrajni odbor RK pripravil posvetovanja in seminarje za aktiviste in člane 
občinskih odborov RK z namenom, da prikažejo nove sodobne poglede na socialno službo 
in da usposobijo aktiviste za nove metode dela. Aktivisti RK so dobili napotke, kako naj 
sodelujejo s socialnimi službami in tako pomagajo pri reševanju socialnih problemov, ki so 
najbolj težili delovnega človeka. Vključili so se v razne družbene organe socialnega varstva v 
občinah in stanovanjskih skupnostih, pomagali pri reševanju splošnih socialnih problemov 
in tudi pri reševanju socialnih problemov posameznikov.66

 65 Gl. op. 54.
 66 Poročilo o delu organizacije RK na območju združenega goriškega in koprskega okraja za leto 1961 in 1962, A RKS 

Koper.
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PODMLADEK IN MLADINA RK
Organizacija podmladka RK (PRK) je bila vezana na osnovne in srednje šole. Cilj je bil 

zajeti vanj vso šolsko mladino in jo seznanjati z osnovami osebne higiene, utrjevanja telesa 
in duha, higienskega oblačenja, prve pomoči, boja proti alkoholizmu in kajenju. Poleg tega 
pa še opozarjati na nevarnost nesreč v cestnem prometu, gojiti pravilen odnos do odraslih 
in starejših oseb, do skupne lastnine in družbenega premoženja, vzbujati v mladini čut, da 
pomaga sočloveku. Na drugi strani so tudi vzgajali mladino za bodoče delo v organizaciji RK. 
Klasične oblike dejavnosti PRK so bile: higienski kotički, omarice za prvo pomoč, higieniki 
na šoli, sodelovanje pri mednarodnih razstavah PRK idr.

Pri utrditvi organizacije je bila v veliko pomoč komisija za PRK pri Glavnem odboru RKS 
s svojim okvirnim programom dela, tezami za delo PRK na šoli, posvetovanji in seminarji. 
V letih 1959–1961 je na Debelem rtiču organizirala 6-dnevne seminarje za voditelje PRK za 
učitelje, ki so nato aktivno pomagali organizaciji PRK na šolah in pri občinskih komisijah.

Za delo s šolsko mladino je skrbela komisija za PRK, ki je postopoma organizirala odbore 
PRK na šolah. Sodelovala je z vsemi organizacijami, ki so se ukvarjale z vzgojo mladine. 
Odbori PRK na šolah so bili organizacijsko vezani na najbližji odbor RK. 

Kot primer uspešnega delovanja je v poročilu za leto 1959 navedeno poročilo odbora 
PRK OŠ v Sv. Petru (takrat Raven): »Izven razredna dejavnost v zdravstvenih krožkih z obvezno 
prakso in dežuranjem v šolski ambulanti. Rezultati: 1. družinske omarice prve pomoči: 20 
najboljših slušateljev je izbranih v poseben tečaj za prvo pomoč; 2. redno delovanje ambulante 
RK, ki služi prvi pomoči in vzgoji kadrov kot praktična učilnica; 3. boj proti alkoholu: priprava 
različnih vrst sadnega soka za otroke;  4. zdrava prehrana: nudenje receptov in praktičnih 
nasvetov za zdravo prehrano.«

Kasneje se je organizacija na šoli širila, dejavnost je postala bolj pestra. V okviru PRK so 
začeli postopoma delovati posamezni aktivi za določene naloge (higienski aktiv, aktiv za 
šolsko mlečno kuhinjo, zdravstveno vzgojo idr.). 

Število šolskih odborov PRK se je spreminjalo: v letu 1959 je v občini Koper delovalo 32 
odborov (s 3354 člani), leta 1960 26 s 3766 člani (število šol se je zmanjševalo), v letu 1961 
pa 25. Naslednje leto se je število odborov PRK povečalo na 27, ti pa so že imeli  96 aktivov 
in so organizirali dve prireditvi.

Za podmladek so organizirali razne tečaje na teme kot: zdrava prehrana, alkoholizem, 
vzgoja za zakon in družino, odnos do starejših idr. Tako je bilo v letu 1961 izvedenih pet 
tečajev z 68 udeleženci, naslednje leto pa dva tečaja s 50 udeleženci.

Na osnovnih šolah je bilo delovanje PRK bolj uspešno, manj pa na srednjih strokovnih 
šolah in učiteljišču v Kopru. Šele marca 1961 je bil na učiteljišču izvoljen odbor PRK, ki je 
organiziral predavanja za dijake učiteljišča na temo zgodovine Rdečega križa, ženevskih 
konvencij, programa dela RK itd.

Vključevanje mladine v RK (MRK) se je začelo bolj pozno. Aprila 1962 so na okrajni 
konferenci mladine RK izvolili člane za okrajno komisijo PRK in MRK. Zavedali so se, da se z 
vključevanjem v odbor RK mladina bolj zainteresira za dejavnosti RK, seveda ob sodelovanju 
Ljudske mladine Slovenije (LMS), kot so takrat imenovali mladinsko organizacijo.67

 67 Gl. op. 54.
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PROPAGANDNA DEJAVNOST

Z razstave ob 100-letnici Rdečega križa leta 1964, postavljene v atriju takratnega
Okrajnega muzeja Koper.
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Za uspešno delovanje organizacije RK je bila zelo pomembna propagandna dejavnost. Z njo 
so prikazovali vlogo, naloge in program Rdečega križa širokemu krogu prebivalstva. Dosegljiva 
propagandna sredstva so bila: diafilmi, filmi, tisk, radio, razstave, brošure, plakati in letaki. 

Tiskano propagandno gradivo je v začetku izdajal samo Glavni odbor RKS. Za aktiviste 
RK je bil pomemben bilten Vestnik RKS, ki ga je Glavni odbor RKS začel izdajati leta 1953 in 
je služil kot okvirno navodilo za delo. Poleg propagandnega gradiva (letaki, plakati, brošure, 
pripomočki za predavanja in tečaje), ki jih je tiskala založba RKS ali CHZ, je izdajal še gradivo 
trajnejše vrednosti (referate, analize posameznih dejavnosti in akcij).  

Najprej so propagandno delo opravljali okrajni in občinski odbori RK, kasneje pa 
propagandne komisije. Komisije naj bi tudi sistematično zbirale razno dokumentacijo o 
delu RK (fotografije, članke, priznanja…) in po potrebi pripravile gradivo za radio in lokalni 
tisk – v Kopru takrat Radio Koper in časopis Slovenski Jadran, od maja 1963 pa v današnje 
Primorske novice. To delo pa so opravljali posebni terenski poročevalci.68

AKCIJE
Poleg redne dejavnosti je organizacija RK izvajala vsakoletne redne in izredne akcije. 

Med redne spadajo: Teden RK, Teden boja proti TBC, Teden krvodajalstva (od leta 1960), 
Svetovni dan zdravja – 7. april, letovanje otrok, krvodajalstvo.

Tradicionalna sta bila Teden RK (poteka v maju) in Teden boja proti TBC, oba sta vsako 
leto potekala pod drugim geslom. Parola Tedna RK leta 1955 je bila »RK in prostovoljni 
delavci«, leta 1956 pa »Sodelujmo vsi v borbi za higiensko kakovost živil«.
V teh tednih in dnevih so še bolj intenzivno zbirali sredstva, izvajali propagandno dejavnost 
in opravljali zdravstveno-vzgojna predavanja. Organizacija RKS pa se je vključevala tudi v 
akcije, ki so jih prirejale druge organizacije in društva.

Izredne akcije pa so se izvajale ob elementarnih in drugih nesrečah: tako so v letu 1962 
zbirali pomoč za prizadete v potresu v Makarski (Dalmacija), leta 1963 pa za prizadete v 
potresu v Skopju (Makedonija). 

Veliko angažiranja pa je bilo potrebno za zbiranje sredstev pri gradnji Mladinskega 
zdravilišča Debeli rtič, ki je najprej nosil naziv okrevališče. 

Po vojni je Glavni odbor RKS organiziral otroško obmorsko okrevališče v Savudriji, ki 
ga je kasneje prevzel Glavni odbor RK Hrvaške, zato je GO RKS iskal primerno zemljišče za 
gradnjo novega okrevališča. Našel ga je leta 1955 na Debelem rtiču, ki ima zelo ugodno 
klimo. Takratni ObLO Koper je dodelil GO RKS pet hektarjev zemljišča ob morju v trajno 
brezplačno uporabo, pozneje dodal še en hektar gozdička in začeli so graditi Mladinsko 
klimatsko zdravilišče RKS za tiste otroke, ki jim je bilo okrevanje ob morju za zdravje 
nujno potrebno. Zdravilišče so gradili več let, vendar so že od junija 1956 prihajali otroci v 
poletnem času in sprva bivali pod šotori. 

 68 Gl. op. 54.
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Čimprej zbrati potrebna finančna sredstva in zgraditi zdravilišče je bila skrb celotne  
organizacije RKS. V prvi fazi so sredstva prispevali: GO RKS, okrajni odbori RKS, zavodi 
za socialno zavarovanje, občine, loterija, razne organizacije in ustanove. Od leta 1961 je 
sledilo  množično zbiranje sredstev. Skoraj vsa zbrana sredstva so prispevali posamezniki 
v delovnih kolektivih, na šolah, v vaseh in mestih, saj so se gospodarske organizacije, 
zavodi in ustanove najslabše odzvali. Po letu 1963 so nadaljevali z zbiranjem sredstev pri 
gospodarskih organizacijah, šolah, ki tega še niso izvedle, in na delu podeželja, kjer akcija 
še ni bila izpeljana.

Leta 1964 je zdravilišče začelo delovati s polno zmogljivostjo. Po letu 1966 je zdravilišče 
zaradi spremembe zakona o zdravstvenem zavarovanju nekoliko spremenilo namembnost 
– imelo je zdravstveni oddelek za preventivno in nadaljevalno zdravljenje otrok z boleznimi 
dihal, alergij, kožne bolezni, boleznimi ušes, nosu, grla itd., postalo pa je še letovišče za 
počitnikovanje otrok. Namen zdravstvenih in počitniških letovanj je bil in je še telesna in 
duševna sprostitev, okrepitev in zdravljenje otrok. Poslej nosi ustanova naziv Mladinsko 
zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič.69 

 69 Poročilo o delu organizacije RK v okraju Koper od junija 1959 do junija 1961, Poročilo o delu organizacije RK na 
območju združenega goriškega in koprskega okraja za leto 1961 in 1962, Program dela Občinskega odbora RK Koper 
za leto 1963/1964, A RKS; Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič 60 let, Ankaran 2016.
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DO NOVE ZVEZNE USTAVE

»S svojo družbeno aktivnostjo in organiziranim delom so se občinski odbori RK 
uveljavili v komunalnem življenju in postajajo nepogrešljiv družbeni forum za 
socialno-zdravstvene probleme komune. RK sega s svojim programom na prav vsa 
področja našega življenja in delovanja, njegovo delo se vedno bolj občuti. Nesebično 
in požrtvovalno delo večine aktivistov privablja v naše organizacije vedno več novih 
članov, novih ljudi, ki so se navdušili za program RK – s humanostjo za mir.«70

Jugoslavija je leta 1963 dobila novo ustavo in novo ime – Socialistična federativna 
republika Jugoslavija, ki se ji je nato prilagodila vsa druga zakonodaja. To je bil čas novih 
družbenih sprememb, gospodarskih reform, prizadevanj za stabilizacijo in vse večjo 
decentralizacijo. Vse to se je odražalo tudi pri delovanju organizacije RK.  

15. marca 1967 je začel veljati nov zakon o položaju in pravicah RKJ. Po njem je bila 
RKJ prostovoljna humanitarna in socialno-zdravstveno-vzgojna organizacija občanov, 
ki sodeluje pri pomoči ob elementarnih nezgodah, epidemijah in drugih večjih nesrečah 
in oboroženih spopadih kakršnihkoli vrst ter opravlja druge humanitarne, socialne in 
zdravstveno-vzgojne naloge, zlasti pa:
 • sodeluje z zdravstveno službo pri izvajanju preventivnih ukrepov za zdravstveno 

varstvo ljudi;
 • sodeluje v primeru oboroženega spopada s sanitetno službo oboroženih sil in se aktivno 

udeležuje organiziranja nege in zdravljenja ranjencev in bolnikov ter izvrševanja nalog v 
zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom prebivalstva;

 • zbira, ureja in hrani podatke o žrtvah oboroženih spopadov in množičnih nesreč ob 
oboroženih spopadih in v mirnem času daje na zahtevo posameznikov ali organov in 
organizacij podatke o takih žrtvah;

 • razporeja pomoč, ki jo dobi od nacionalnih društev Rdečega križa, Rdečega 
polmeseca, Rdečega leva in sonca, mednarodnega odbora RK in od drugih organizacij; 
zbira pomoč v državi in jo pošilja v tujino;

 • deluje za zdravstveno-socialno varstvo in zdravstveno prosveto (prva pomoč, domača 
nega bolnikov, boj proti TBC ipd.).71

Leta 1968 je nato sprejel nov statut Glavni odbor RKS, ki se je preimenoval v Republiški 
odbor, pomembne novosti pa so bile: 
 • reorganizacija v organizaciji mladine RKS in podmladka – po novem se do 15. leta starosti 

imenujejo mladi člani RK, ker z dokončanjem osnovne šole zapuščajo tudi organizacijo 
RK; od 15. leta naprej so člani RK;

 • krajevne organizacije se preimenujejo v osnovne organizacije RK;

 70 Bilten RKJ, GO za Slovenijo, letnik III, št. 3a, Ljubljana 11. 4. 1967 (ciklostilna izdaja), A RKS Koper.
 71 Zapisnik 3. medobčinskega posvetovanja občinskih odborov RK v Ilirski Bistrici 6. 7. 1968, A RKS Koper.
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 • občine sprejemajo Pravila občinske organizacije RK, in sicer na podlagi 73. člena Statuta 
RKS in Zveznega statuta RKJ.72

Občinski odbor RK Koper je nova Pravila občinske organizacije RKS Koper sprejel 27. 
februarja 1969 in takrat spremenil naziv v Občinska organizacija RKS Koper. Sledil je nov 
vpis v register društev. 

Pomembne novosti v dejavnostih v tem obdobju so bile:
 • julija 1970 je bil sprejet nov zakon o obveznih 10-urnih tečajih prve pomoči za kandidate 

za voznike motornih vozil, katere so opravljali pri občinskih organizacijah RK;
 • vpeljava koncepta vseljudskega odpora, v katerega se je vključila tudi organizacija RK;
 • začele so se aktivnosti za ustanovitev Odreda RKS s stacionarijem za delovanje v naravnih 

in drugih nesrečah, kakor tudi za delovanje v vojni.

■ Organiziranost

Najvažnejša naloga je bila utrjevanje organizacije, kadrovsko in organizacijsko. Vložili so 
mnogo truda v reorganizacijo prejšnjih krajevnih organizacij, ki so bile večinoma neaktivne.  
Z razgibanim aktivističnim delom, kombiniranim z zdravstveno-prosvetno in socialno 
dejavnostjo, so uspeli ustvariti družbeno aktivne osnovne organizacije, vendar še ne v vseh 
krajevnih skupnostih.

Za delovanje organizacije RK so skrbeli aktivni člani RK, mentorji in strokovnjaki za 
področja dejavnosti. Krog aktivistov RK je bil precej stalen. Na podeželju so uspeli dobiti 
nekaj novih ljudi, pri srednješolski mladini pa je bilo potrebno vedno znova postavljati 
kadre. 

Ugodnejše razmere so bile na področju mentorstva in strokovnjakov članov RK, saj se je 
njihovo število večalo – uspeli so pridobiti vrsto zdravstvenih sodelavcev, ki so se usposobili 
za delo pri RK na seminarjih, ki jih organiziral Republiški odbor RKS.73

■ Občinski odbor RKS Koper

Na izredni seji skupščine Občinske organizacije RK Koper 27. februarja 1969 so sprejeli 
nova Pravila občinske organizacije RKS Koper. V njih je zapisano, da je Občinska organizacija 
RKS Koper  sestavni del RKS, ki deluje samostojno, samoupravno in javno, in sicer v skladu s 
statutom RKS in po teh Pravilih. Združuje osnovne organizacije RKS v občini.
Okvirne naloge občinske organizacije in v njej združenih osnovnih organizacij so bile:
 • organizirati občane v svoji organizaciji in organizaciji mladih članov RK, jih seznanjati z 

nalogami organizacije in jih pridobivati za aktivno delovanje;
 • z organiziranjem najrazličnejših oblik zdravstvene vzgoje in izobraževanja aktivirati in 

usposabljati občane, da varujejo in utrjujejo svoje zdravje;

 72 Zapisnik 3. medobčinskega posvetovanja občinskih odborov RK v Ilirski Bistrici 6. 7. 1968, A RKS Koper.
 73 Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper v mandatni dobi 1972–1975, 20. 10. 1975, A RKS Koper.
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 • seznanjati člane in občane s samopomočjo in z medsebojno pomočjo in jih usposabljati 
za tako pomoč;

 • aktivno sodelovati pri organizaciji zdravstvene in socialne pomoči občanom v primeru 
naravnih in večjih drugih nesreč;

 • usposabljati in uriti občane za ekipe prve pomoči in ekipe za socialno delo ter 
organizirati ekipe;

 • organizirati krvodajalstvo, seznaniti občane s potrebami po krvi, zbirati prostovoljne 
krvodajalce, ob pomoči družbeno-političnih organizacij skrbeti za zadostno količino krvi;

 • sodelovati z organi za narodno obrambo v pripravah za zdravstveno in socialno pomoč 
občanom v primeru vojne;

 • aktivno sodelovati v primeru vojne pri zdravljenju in negi ranjencev in bolnikov ter 
dajati socialno pomoč potrebnim, izpopolnjevati druge obveznosti, ki izhajajo iz 
ženevskih konvencij;

 • razvijati stike in sodelovanje z drugimi organizacijami RK v Sloveniji in Jugoslaviji ter z 
drugimi humanitarnimi organizacijami v zamejstvu;

 • seznanjati občane z načeli humanosti v mednarodnih odnosih, usmerjati svoje članstvo 
v boj za uresničevanje mednarodne solidarnosti, za prijateljstvo med narodi, za mir in 
pomoč narodom v razvoju;

 • sodelovati in usklajevati delo RK z družbeno-političnimi organizacijami, s strokovnimi 
službami, ki delujejo na istih področjih družbenega življenja v občini;

Občinska organizacija vodi, usmerja in povezuje delo v njej združenih osnovnih organizacij RK.
Žig organizacije je okrogel, dvojezičen, z napisom: Občinska organizacija RKS Koper / 
Organizzazione comunale Croce rossa slovena di Capodistria.
Organi občinske organizacije RKS:
 • Skupščina obravnava delo, sprejema zakonodajne akte, delovne programe, določa 

načela financiranja in voli organe. Sestaja se vsaka štiri leta in jo sestavljajo delegati 
osnovnih organizacij.

 • 15-članski odbor izvoli iz svoje srede predsednika, podpredsednika in sekretarja. Vodi 
delo občinske organizacije med zasedanji skupščine, izvršuje sklepe skupščine, spremlja 
delo osnovnih organizacij in jim po potrebi pomaga in svetuje, sprejema letne delovne 
in finančne plane, potrjuje zaključni račun, ustanavlja stalna delovna mesta, imenuje 
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posebne in stalne komisije, zbira statistične podatke, poroča o delu višji inštanci in 
sodeluje v okviru RKS z mednarodnim RK.  

 • 3-članski nadzorni odbor nadzoruje izvajanje finančnega načrta in finančno-materialno 
poslovanje.

 • Izvršni odbor je izvršilni organ občinskega odbora. Vodi delo organizacije med sejami 
odbora, skrbi za izvajanje delovnega in finančnega načrta, nadzoruje delo stalnih delavcev, 
imenuje predstavnike občinske organizacije v organe drugih organizacij, odloča o prošnjah 
organizacij in posameznikov, proučuje predloge, mnenja in pritožbe članov in osnovnih 
organizacij. Člani izvršnega odbora so tudi predsednik, podpredsednik in sekretar.

Pomožni organi so komisije, ki so stalne ali občasne in jih lahko ustanavljajo vsi organi občinske 
organizacije RK, ustanovitelj pa imenuje tudi predsednika in podpredsednika komisije.

Občani–člani RKS se lahko organizirajo v osnovne organizacije po kraju svojega 
stanovanja, šolanja ali po drugem načelu. Ustanovi jih najmanj 10 polnoletnih članov. 
Svoje delo opravljajo samostojno po svojih delovnih programih, ki morajo biti usklajeni 
z delovnim programom občinske organizacije RKS. Le-ta jim mora finančno in materialno 
pomagati pri uresničevanju programa, zlasti pri usposabljanju kadrov.

Za izvrševanje posebnih, stalnih in občasnih nalog se lahko člani združujejo tudi v aktive 
ali druge oblike.

Mladi člani RKS se organizirajo v organizacijo RKS v šolah, ki so vezane na krajevno 
organizacijo RKS, ravnajo pa se po pravilih organiziranih mladih članov RKS, ki jih je izdal 
Republiški odbor RKS. Pri delu jih usmerjajo svetovalci (prej mentorji, op. av.).74

Občani – člani RKS se lahko organizirajo v osnovne organizacije po kraju svojega 
stanovanja, šolanja ali po drugem načelu. Ustanovi jih najmanj 10 polnoletnih članov. 
Svoje delo opravljajo samostojno po svojih delovnih programih, ki morajo biti usklajeni 
z delovnim programom občinske organizacije RKS. Le-ta jim mora finančno in materialno 
pomagati pri uresničevanju programa, zlasti pri usposabljanju kadrov.

Za izvrševanje posebnih, stalnih in občasnih nalog se lahko člani združujejo tudi v 
aktive ali druge oblike.

Mladi člani RKS se organizirajo v organizacijo RKS v šolah, ki so vezane na krajevno 
organizacijo RKS, ravnajo pa se po pravilih organiziranih mladih članov RKS, ki jih je izdal 
Republiški odbor RKS. Pri delu jih usmerjajo svetovalci (prej mentorji, op. av.).

Po sprejetju Pravilnika je Občinska organizacija RKS zaprosila oddelek za občo upravo 
občine Koper, da na osnovi Temeljnega zakona o društvih (UL SFRJ št. 16/65) ter Pravilnika o 
registru društev (UL SFRJ št. 21/67) vpiše organizacijo v nov register društev. Avgusta 1969 
je oddelek za občo upravo izdal odločbo o vpisu Občinske organizacije RKS Koper v register 
društev.

 74 Odločba o vpisu Občinske organizacije RKS Koper v register društev (dopis 18. 8. 1969) in Pravila, A RKS Koper.
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Po novem je v Občinski organizaciji RK Koper vodil delo odbor, njegov operativni organ je 
bil izvršni odbor. Predsednik odbora je bil Ivan Pišek, sekretarka še naprej Alojzija Penko. Kot 
pomožne organe je imela organizacija RKS najprej pet komisij: za zdravstveno-prosvetno 
dejavnost, socialno dejavnost, asanacijo podeželja, krvodajalstvo in komisijo za mlade člane 
ter mladino RK. Novi obseg dela po letu 1970 (tečaji za prvo pomoč za kandidate za voznike 
motornih vozil) je pripeljal do delitve zdravstveno-prosvetne vzgoje. Iz osnovne dejavnosti 
zdravstvene prosvete so izdvojili dejavnost usposabljanja prebivalstva za nudenje laične 
prve pomoči in zaživela je nova komisija – za prvo pomoč in tekmovanja iz prve pomoči.
Zdravstveno-prosvetno komisijo je vodila Anja Grizold (medicinska sestra, vodja patronažne 
službe v Zdravstvenem domu), komisijo za krvodajalstvo Ciril Kobal (zaposlen v Intereuropi 
kot vodja oddelka za družbeni standard), komisijo za mlade člane in mladino RKS Olga 
Žerjal (učiteljica za razredni pouk na Osnovni šoli Pinka Tomažiča), predsednik komisije za 
pouk prve pomoči pa je postal Milan Pečar (takrat sanitarni inšpektor pri skupščini Obalne 
skupnosti Koper).

V obdobju 1972–1975 so odbor RK sestavljali naslednji člani: Vida Benčič (Tomos), dr. 
Vlado Dintinjana (Okrožno gospodarsko sodišče), Anja Grizold (Zdravstveni dom Koper), 
Ciril Kobal (Intereuropa), Roža Kobal (Dijaški dom Koper), Vinko Leskovšek (Skupščina 
Obalne skupnosti), Lojzka Maver (KZSZ Koper), dr. Andrej Merčun (Ortopedska bolnišnica 
Valdoltra), Milan Pečar (Skupščina Obalne skupnosti), Lojzka Penko (Občinska organizacija 
RKS Koper), Ivo Pišek (Zdravstveno varstvo Koper), Marija Pavlič (OŠ Semedela), Silvo Radin 
(KO RK Žrnjovec), Justina Šik (KO RK Rižana), Ivanka Vidali (KO RK Gračišče), Olga Žerjal (OŠ 
Pinka Tomažiča), Drago Žerjal (Društvo knjigovodij Koper), Anica Martelanc (KO RK Koper) 
in Vera Hlača (KO RK Semedela).

■ Osnovne organizacije RK

Pooblastilo aktivistu Rdečega križa za pobiranje članarine in prostovoljnih prispevkov.
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Leta 1967 je bilo v občini 29 osnovnih organizacij RK, razdrobljenih po vaseh ali za nekaj 
vasi skupaj, mesto Koper jih je imelo štiri.

Novembra 1968 so začeli izvajati reorganizacijo tako, da so v vsaki krajevni skupnosti 
(KS) ustanovili po eno osnovno organizacijo. V zimi 1970/1971 so po vaseh osnovali še 
3 do 5-članske vaške pododbore RK, ki so bili vezani na krajevni odbor RK. Na krajevno 
organizacijo RK so bili vezani tudi aktivi RK, ki so bili v nekaterih večjih delovnih organizacijah 
in na srednjih šolah.

Veliko terena pa je bilo organizacijsko še neobdelanega (Žusterna, Šalara, Bertoki, Sv. 
Anton, Dekani, Ankaran, Hrvatini, Škofije), kar je bila prioritetna naloga v bodoče.

Februarja 1972 so delovale naslednje osnovne organizacije RK, ki so bile vezane na 
teritorij krajevne skupnosti: Mestni organizaciji RK Koper (stari del mesta) in Semedela 
(sestavni del mesta Koper), krajevne organizacije RK (KO RK) Gračišče, Gradin, Marezige, 
Vanganel, Črni Kal, Osnovna organizacija Luka Koper in osnovne organizacije na šolah: 
Slovenska gimnazija Koper, Italijanska gimnazija Koper, Ekonomsko-administrativni šolski 
center Koper, Poklicna šola kovinarske stroke Koper.

Na skupščinah krajevnih organizacij RK leta 1971 so bila sprejeta pravila KO RK, nato je 
sledil njihov vpis v register.

Organizacije mladih članov RK so delovale na osnovnih šolah: v Kopru na OŠ Janka 
Premrla - Vojka in OŠ Pinka Tomažiča, v Šmarjah, Marezigah, na Pradah, Škofijah, v Hrvatinih, 
Dekanih, Gračišču (skupno 4227 članov). Kasneje se je vključila še posebna osnovna šola v 
Ortopedski bolnišnici Valdoltra, tako da so leta 1974 imeli 4424 članov.

Število članov RK je stalno naraščalo: leta 1967 so našteli 2235 članov, konec leta 1971 3933, 
od teh 1435 članov na srednjih šolah, konec leta 1974 pa 4945 članov, od teh 1555 dijakov. 

V letu 1975 so imele svoje krajevne skupščine naslednje KO RK: 21. marca je bila ustanovna 
krajevna skupščina RK Sv. Anton (takrat Pridvor); v marcu, aprilu in maju so imele redno 
skupščino KO RK Gračišče, Koper, Gradin, Semedela, Vanganel, Črni Kal, Marezige in Dekani; 
12. aprila je bil sestanek RK v Borštu, kjer so se dogovorili o krajevni skupščini. Niso pa še bile 
ustanovljene KO RK v KS Škofije, Bertoki, Hrvatini, Šmarje, Žusterna in Škocjan-Šalara.
Naloge KO RK so bile: skrb za čistočo na vasi, sosedska pomoč za ostarele in osamele 
krajane, spodbujanje krajanov za darovanje krvi, izvajanje akcij Občinske organizacije RKS 
kot so zbiranje oblačil, starega papirja ipd.75

■ Dejavnosti

Delo Občinske organizacije RKS Koper je bilo uokvirjeno v dolgoročni program, sprejet 
leta 1963, in v letne programe dela, ki so iz njega izhajali kot temeljne naloge. Vsako leto 
so jih sproti prilagajali potrebam sredine, kadrovskim in materialnim možnostim. RKS je 
poleg tradicionalnih nalog širil obseg dela na vrsto novih nalog, ki jih je zahteval novi čas, 

 75 Organizacijsko poročilo za skupščino Občinskega odbora RKS Koper 23. 2. 1972, Poročilo za redno letno skupščino 
Občinskega odbora RKS 1968–1971, Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper v mandatni dobi 1972–1975, A RKS 
Koper. 
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zato je na izredni skupščini 27. februarja 1969 sprejel razširjen dolgoročni program dela 
in ga tako dopolnil:
1. zdravstveno-prosvetna dejavnost se usmeri k pospešenemu organiziranju 80 in 20-urnih 

tečajev prve pomoči v delovnih organizacijah, na šolah in podeželju;
2. takoj se pristopi k formiranju in opremi ekip prve pomoči Občinske organizacije RK, ki 

naj  bi bila vzor za  ostale ekipe, organizirane v prihodnosti po podjetjih in krajevnih 
skupnostih;

3. v tem okviru je treba organizirati ekipe za laično socialno delo in se organizacijsko 
vključiti v splošno organizacijo priprav za vseljudsko obrambo;

4. v šolah organizirati ekipe prve pomoči in ekipe za laično socialno delo in jih s tekmovanji 
spodbujati v tej smeri;

5. nadaljevati z organiziranjem strokovne pomoči pri malih asanacijah na podeželju, 
posebno pri oskrbi z vodo.76

ZDRAVSTVENA VZGOJA
Je stalna in temeljna dejavnost RKS. RKS je sodeloval v programu zdravstvenega in 

socialnega varstva v naporih za dosego zdravja, večje delovne sposobnosti, podaljšanja 
življenjske dobe, izboljšanja higienskih razmer in varstva človekovega okolja. V posameznih 
obdobjih se je vsebina in oblika spreminjala ustrezno družbeni problematiki. V preteklem 
obdobju se je delo omejilo predvsem na delovanje med mladimi člani RK na šoli in v 
delovnih organizacijah, v zadnjem obdobju pa se je ukvarjala še z usposabljanjem občanov 
za nudenje laične prve pomoči v naravnih in drugih nesrečah, nato še s poučevanjem laične 
prve pomoči kandidatov za voznike motornih vozil. 

S programom »Šola za zdravje«, prilagojenim tukajšnjim zahtevam, so začeli zelo 
zgodaj: s ciklusi tečajev so 
uspeli zajeti vasi v manj 
razvitih predelih občine. 
Cilj akcije je bil, da se na vasi 
spremeni, kar ni v skladu z 
zdravim načinom življenja. 
Pri tem naj pomagajo 
tudi tekmovanja na temo 
higienske ureditve vasi. V 
zimski sezoni 1967/1968 
so organizirali 16 filmskih 
predstav s predavanji o 
saniranju okolice hiš, s 
poudarkom na zdravi pitni 
vodi in urejanjem vaške 

 76 Zapisnik izredne skupščine Občinske organizacije RK Koper 27. 2. 1969, A RKS Koper.

Letak za ekipno tekmovanje v prvi pomoči.
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kanalizacije. Na šolah so imeli predavanja o higieni in vse šole so oskrbeli s kompleti »Šola 
za zdravje«, ki jih je pripravil in izdal RO RKS. V sezoni 1970/1971 so imeli za dijakinje v 
Dijaškem domu tečaje o domači negi bolnika, v sezoni 1971/1972 pa predavanja o zdravi 
prehrani po vaseh.

Po dogodkih na Češkoslovaškem leta 1968 (»praška pomlad«) se je začela izvajati krepitev 
obrambne sposobnosti občanov. Sprejeta je bila nova obrambna doktrina t. i. splošne 
ljudske obrambe kot oblika in vsebina obrambne organiziranosti družbene skupnosti, ki jo 
je kasneje dopolnila še družbena samozaščita ter uvedba oboroženih enot po ozemeljskem 
načelu – teritorialna obramba. Obseg dela RK se je tako razširil na usposabljanje prebivalstva 
za nudenje laične prve pomoči in socialne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in v 
pripravah na vseljudski odpor, kar je bila prioritetna naloga v štiriletnem programu RKS. 
Leta 1968 so skupaj z oddelkom za Narodno obrambo (NO) začeli intenzivno izvajati najprej 
20-urne tečaje prve pomoči za enote civilne zaščite (CZ) v delovnih organizacijah in na 
podeželju, kasneje še 80-urne. Skupaj z NO so izvajali še 20-urne tečaje prve pomoči za 
dijakinje 3. in 4. letnika srednjih šol ter za učence 7. in 8. razreda osnovnih šol. 

Tečaji za socialno delo so začeli kasneje, prav tako organiziranje ekip za socialno delo.
V  krepitev obrambne sposobnosti občanov je sodil tudi Odred RK in stacionarij. V tem 

mandatnem obdobju je namreč Občinska organizacija RK dobila nalogo ustanoviti, opremiti 
in izuriti odred RK za delovanje v naravnih in drugih nesrečah, kakor tudi v vojni. Naloga je bila  
del načrta RKS, da v Sloveniji organizira več takih odredov. Zahtevna naloga se je uresničevala 
zelo počasi – začeli so z nabavo opreme in sredstev, organiziranjem vodilnega in strokovnega 
kadra odreda. 17. januarja 1974 so se sestali predstavniki občinskih organizacij RKS Kopra, 
Izole in Pirana, vseh treh občinskih skupščin in Republiškega odbora RKS. Sklenili so, da se 
v Kopru ustanovi Odred RK, ki bo štel 68 ljudi. Imel bo svoj stacionarij s 100 ležišči, poljsko 
kuhinjo za 200 obrokov in drugo opremo. Stacionarij bo služil v primeru naravnih in drugih 
nesreč vsem trem občinam, zato naj ga tudi financirajo vse tri občine skupaj. Junija 1974 
so določili še kadrovsko zasedbo bodočega odreda, ki ga bo sestavljali: vodstvo (5 oseb), 
enota za nudenje prve pomoči in splošne medicinske pomoči (33 oseb), enota strokovnih 
zdravstvenih delavcev in ekipe za nego bolnika (15 oseb) in tehnična enota (15 oseb). To je 
bil finančno in kadrovsko zelo velik zalogaj, zato je nastajal počasneje, kot je bilo načrtovano.

V sodelovanju z oddelkom za NO so organizirali, usposobili in opremili prve ekipe laične 
prve pomoči po podjetjih in izpeljali tekmovanje teh ekip. 12. aprila 1969 so tako organizirali 
prvo občinsko tekmovanje ekip prve pomoči, kjer je sodelovalo 7 ekip osnovnih šol in ekipi 
civilne zaščite podjetij Slavnik Koper in Tovarne Tomos Koper). 16. maja 1970 je bilo drugo 
občinsko tekmovanje (sodelovale so 4 ekipe delovnih organizacij), tretje pa 22. maja 1971. 
Od leta 1973 so igre potekale izmenično v drugi istrski občini v krogu aktivov vseh treh občin.

Leta 1974 je Republiški odbor RKS dal navodila, naj se organizirajo tečaji prve pomoči  
tudi na osnovnih šolah, da bo tudi v republiškem merilu izvedljivo tekmovanje ekip prve 
pomoči mladih članov RKS. Zato so organizirali 12-urne tečaje in izvedli tečaje na sedmih 
šolah. 6. tekmovanje prve pomoči so nato izpeljali 21. aprila 1974 v Izoli, kjer je tekmovalo 
16 ekip mladih članov in 7 ekip mladine RK.
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1. julija 1970 je stopil v veljavo zakon o obveznih 10-urnih tečajih prve pomoči pri 
izpitih za voznike motornih vozil in za to nalogo zadolžil organizacijo RK. Samo od 1. julija 
do 31. decembra 1970 so tako organizirali 26 10-urnih tečajev prve pomoči in 3 skupine 
kandidatov za izpite.77

SOCIALNA DEJAVNOST
Tudi socialna dejavnost je bila med prioritetnimi nalogami Rdečega križa, s posebnim 

poudarkom na pomoči ostarelim in osamelim ljudem. Vrsto let so že opažali, da je vedno več 
primerov socialno ogroženih oseb. Skoraj množični problem so postali starejši in največkrat 
bolni ljudje, ki so bili prepuščeni sami sebi, brez sredstev za preživljanje in pomoči. S tem 
problemom so se ukvarjale občinske strokovne službe, vendar zaradi pomanjkanja sredstev 
brez vidnih rezultatov. Zato si je RK delo začrtal v več smereh: 
 • Prvenstveno so bili pobudniki pri družbeno-političnih organizacijah in upravnih organih 

za organiziranje širšega reševanja socialnih problemov. Tako je Republiška konferenca 
SZDL ob močni podpori RKS leta 1970 sprejela akcijski program, v katerem so sodelovali vsi 
družbeni dejavniki, ki so lahko kakorkoli pripomogli pri reševanju problematike ostarelih.      

 • Propagirali so sosedsko pomoč ostarelim in bolnim predvsem preko osnovnih organizacij 
RK in z angažiranjem mladih članov RK.

 77 Zapisnik izredne skupščine Občinske organizacije RK Koper 27. 2. 1969, Organizacijsko poročilo za skupščino 
Občinskega odbora RKS Koper 23. 2. 1972, Poročilo za redno letno skupščino občinskega odbora RKS 1968–1971, 
Poročilo o delu Občinskega odbora Koper v mandatni dobi 1972–1975, A RKS Koper.

Ekipno tekmovanje ekip prve pomoči pred nekdanjo  
Osnovno šolo Pinka Tomažiča leta 1972.
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 • V sodelovanju z zdravstveno patronažno in socialno službo so najbolj potrebnim 
podeljevali enkratno pomoč, predvsem v blagu.

V tem okviru je bil tudi v občini Koper narejen popis ostarelih, socialno ogroženih ljudi. 
Pri svetu za zdravstvo in socialno politiko Skupščine občine Koper pa je bila ustanovljena 
posebna komisija, ki je nadaljevala in vodila delo.

Delo RK je potekalo v smeri razvijanja organizirane sosedske pomoči. Počasi a vztrajno so 
začeli vzpostavljati organizacijo te dejavnosti v povezavi z zdravstveno in s socialno službo, 
krajevnimi skupnostmi, šolami idr. Prizadevali so si ustanoviti potrebne organizirane laične 
službe hišne pomoči in nege na domu.

Nudenje pomoči občanom, ki so se znašli v stiski, je potekalo v več oblikah. Socialno 
ogroženim občanom so pomagali z naročilnicami za hrano, nabavili drva, nova oblačila in 
obutev. Pomoč je bila enkratna ali večkratna.

V ta namen so izvajali vsakoletne akcije: leta 1969 so se vključili v republiško akcijo 
zbiranja rabljenih oblačil in se je od takrat dalje izvajala vsako leto, oblačila pa so namenili 
občanom Kopra in drugim; zbiranje papirja, zbiranje sredstev za letovanje socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok in še vrsta drugih enkratnih in občasnih akcij zbiranja pomoči 
ob raznih elementarnih nesrečah pri nas in v svetu. 

Leta 1974  je bilo v koprski občini fluorografiranje in Rdeči križ je ob tej priliki zbiral 
prostovoljne prispevke, ki jih je namenil za socialno ogrožene družine, otroške kolonije, 
zdravstveno prosveto in za asanacijo podeželja.

Za delo na socialnem področju in glede sosedske pomoči so izobraževali aktiviste na 
seminarjih.78

ASANACIJA PODEŽELJA
To niso več bile male asanacije v klasičnem pomenu, ampak nov način organizirane 

pomoči podeželju pri preskrbi s pitno vodo. Podeželje se je še vedno otepalo s pomanjkanjem 
vode, problem pa so nameravali vsaj delno z načrtovanim višinskim vodovodom. Pred 
leti so si posamezniki začeli obnavljati vodnjake, vendar so bila mnoga dela nestrokovno 
opravljena in voda tako še vedno neprimerna za pitje. Zato se je porodila ideja, da pri urejanju 
vodnih objektov pomagajo ljudem z brezplačnimi nasveti, načrti in nadzorom. V ta namen 
je organizacija RK pridobila širok krog strokovnjakov, ki so načrtovali in nadzirali gradnjo 
vodooskrbnih objektov, le-te pa so financirale krajevne skupnosti, soseske in posamezniki.  
Pri akciji so sodelovali upravni organi občine, ki so tudi prispevali nekaj sredstev.

Delo se je v nekaj letih razširilo v široko akcijo, ki je komaj sproti reševala želje po 
projektiranju in pomoči pri gradnji.  

 78 Organizacijsko poročilo za skupščino Občinskega odbora RKS Koper 23. 2. 1972,  Poročilo za redno letno skupščino 
Občinskega odbora RKS Koper 1968–1971, Poročilo o delu Občinskega odbora Koper v mandatni dobi 1972–1975, A 
RKS Koper.
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Strokovni odbor za asanacijo podeželja je bil ustanovljen leta 1968 na seji Občinskega 
odbora RKS Koper. Sestavljali so ga gradbeni in strojni inženirji, tehniki in sanitarni tehniki, 
ki so do leta 1975 opravili naslednje delo:
 • izdelali so načrte in izvajali strokovno nadzorstvo pri izgradnji vaških vodovodov na 

Montinjanu, v Tuljakih in Pavličih;  
 • načrta za vaški kapnici v Topolovcu in Pregari;  
 • načrt za sanacijo kapnice v Prapročah in napeljavo le-te v vas;  
 • načrt za vodovodno inštalacijo za šolo Gračišče;  
 • dopolnilni načrt in strokovni nadzor za izgradnjo vaškega vodovoda v Kubedu;  
 • načrte za 5 zasebnih kapnic v Žrnjovcu, Trseku, Buželih in Borštu;  
 • načrte in strokovni nadzor za izgradnjo kanalizacij v Gabrovici, Kubedu in Babičih;  
 • načrta in strokovni nadzor za rekonstrukcijo vaških vodovodov v Hrastovljah in Dolu;  
 • strokovni nadzor pri izgradnji vaškega vodovoda v Loki;  
 • načrt za kapnico, greznico in gnojišče za stanovanjsko hišo v Šalari;
 • načrt in strokovni nadzor za izgradnjo vodnega objekta za  OŠ Gračišče, saj šola do tedaj 

ni imela zagotovljene vode (1972);
 • načrt in strokovni nadzor za izgradnjo vodovoda v vasi Olika pri Sočergi (1972);  
 • načrt in strokovni nadzor za kanalizacijo OŠ Gračišče (1973);
 • načrt za vodovodno napeljavo pri sanaciji zadružnega doma v Sočergi (1974).79 

KRVODAJALSTVO
RKS je bil pobudnik in organizator 

prostovoljnega krvodajalstva na 
Slovenskem. Načrtovanje akcij je prevzel 
leta 1953 in od takrat so bili doseženi 
uspehi, ki so pripeljali organizacijo v 
svetovni vrh krvodajalstva. Dajanje krvi 
je globoko humano dejanje in odraz 
odgovornosti ljudi do sebe in drugih. 
Nova naloga je bila zbiranje dodatnih 
krvodajalcev, zlasti na podeželju, in 
ustvarjanje potrebne zaloge krvne plazme

Občina Koper je v republiškem merilu 
kotirala visoko glede števila krvodajalcev 
v primerjavi s številom prebivalcev: leta 
1972 je dosegla 12. mesto, naslednje leto 
13. in leta 1974 11. mesto.

Za uspešno akcijo je stala množica 
aktivistov RK, poverjenikov in sindikalnih 

 79 Gl. opombo 73.

Letak ob dnevu krvodajalcev.
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delavcev. Ob dnevu krvodajalstva so slovesno podeljevali značke za 5, 10, 15 in 20-kratno 
darovanje krvi, plakete za 25-kratno darovano kri in plakete z zlato značko za 50-kratno 
darovanje.

V akcijo se je lepo vključila tudi mladina, saj je vsako leto darovalo kri 30–40 % mladine 
od 18. do 27. leta starosti.

Občinski odbor je bil zadolžen, da za kritje potreb v bolnišnicah v Istri vsako leto 
organizira krvodajalske akcije, ki tečejo 6 mesecev. Načrtovano je bilo, da na leto zberejo 
1600 krvodajalcev, vendar so plan največkrat presegli. Uspešnost krvodajalskih akcij je bila 
rezultat vloženega truda preteklih let. Vsako leto je število stalnih krvodajalcev naraščalo, 
veliko je bilo mladine, tudi tiste s podeželja.80 

DEJAVNOST MLADIH ČLANOV RK
Vključevanje mladine je imelo pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju, saj ima 

Rdeči križ v svojih programih veliko vrednot, ki plemenitijo človeka in medsebojne odnose, 
pomenilo pa je tudi novačenje bodočih rednih članov in aktivistov RK. Najbolj množična je 
bila aktivnost v osnovnih šolah.
Naloge mladih članov RK so bile: 
 • skrb za osebno čistočo, red in čistočo v učilnicah, garderobah in okolici šole; 
 • navajanje na zdravo življenje;  
 • pomoč v šolskih kuhinjah; 
 • skrb za bolne sošolce, tako da jim posredujejo učno snov;
 • skrb za sosedsko pomoč – obiskujejo in pomagajo ostarelim in osamelim osebam v 

svoji okolici;
 • sodelovanje v zbiralnih akcijah (oblačila, papir, igrače, slikanice);
 • pridobivanje znanja o prvi pomoči;
 • vključevanje v Pionirske igre.

Republiški odbor RKS je za svoje mlade člane priskrbel uniforme, značke in komplete izvirnih 
slikanic, ki so jih dobili novinci ob sprejemu v organizacijo, ki je bila kar se da slovesna.

Manj razgibano je bilo delovanje srednješolske mladine, je pa bilo med njimi lepo število 
krvodajalcev in mnogi med njimi so nadaljevali z darovanjem krvi še veliko let.81

MEDORGANIZACIJSKO SODELOVANJE
Občinska organizacija RKS Koper je bila pobudnik za široko medobčinsko sodelovanje 

organizacij RK na Primorskem. Na mnogih srečanjih občinskih odborov RK širše ali ožje 
regije so si predstavniki izmenjevali mnenja in izkušnje, usklajevali pomembnejše naloge 
ter reševali skupne probleme, kar se je izkazalo za zelo koristno. 

 80 Gl. opombo 73.
 81 Poročilo za redno letno skupščino Občinskega odbora RKS Koper 1968–1971,  Poročilo o delu Občinskega odbora 

Koper v mandatni dobi 1972–1975, A RKS Koper.
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Občinska organizacija RK je vzpostavila stike in sodelovanje z organizacijami RK v bližini 
(Reka, Pulj) in sorodnimi organizacijami v tujini, predvsem s področja krvodajalstva. Leta 1968 
se je pobratila z italijansko organizacijo prostovoljnih krvodajalcev A.V I.S. iz kraja Sesto S. 
Giovanni pri Milanu. Stike sta obe organizaciji vzdrževali redno in jih ohranjata še danes.

V letu 1971 so vzpostavili stike še z mnogimi drugimi organizacijami A.V.I.S. po Italiji, 
Švici in Franciji. Redne stike so imeli tudi z organizacijo prostovoljnih krvodajalcev v Trstu.82

AKCIJE
Poleg tradicionalnih akcij (Teden RK idr.) je RKS sodelovala še pri naslednjih stalnih akcijah:

 • 7. aprila je Svetovni dan zdravja, s katerim se spominja sprejem ustanovne listine 
Svetovne zdravstvene organizacije leta 1948;

 • 17. junija je Dan varnosti v prometu, ki se ga obeležuje od leta 1965, z namenom vzgajati 
otroke za varno udeležbo v prometu;

 • v oktobru je Teden otroka, ko se pregledujejo uspehi na področju družbene skrbi za 
otroke in sprejemajo novi delovni plani;

 • november je posvečen boju proti alkoholizmu. Organizacija RKS se s svojim konkretnim 
programom dela v skrbi za obvarovanje človekovega zdravja vključuje v izvedbo 
meseca boja proti alkoholizmu. Naloga organizacij mladih članov RK je, da seznanijo vse 
učence s škodljivostjo uživanja alkohola in z grozljivimi posledicami, ki jih pušča za seboj 
zasvojenost z alkoholom;

 • 10. december je Svetovni dan človekovih pravic, ki ga obeležujemo na obletnico, ko je 
generalna skupščina ZN leta 1948 sprejela in razglasila splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah, za skupni ideal, ki naj ga dosežejo vsa ljudstva in vsi narodi.83

Teden RK v letu 1973 (6.–13. maj) je potekal pod sloganom: Človek in njegovo okolje – 
prva skrb RK. Republiško odbor RKS je takole utemeljil vsebino: »Ker so že prisotne številne 
pobude za vzdrževanje ravnovesja v naravi in se v tem času ustanavljajo tudi v Jugoslaviji 
skupnosti za varstvo človekovega okolja, je normalno, da se v ta prizadevanja vključuje tudi RKS 
s svojim programom za dvig higiene. Teden RK je primerna prilika, da z akcijo higiene začnemo 
ter vzpodbudimo še druge družbene dejavnike in društva, ki že delujejo v tej smeri.
Akcijo za dvig higiene narekuje tudi vse večja migracija, ki povzroča prenos najrazličnejših 
bolezni, ki so tudi rezultat neurejenih higienskih razmer. Hkrati z naraščanjem boljših življenjskih 
razmer ljudi pa ne raste tudi zavest o vzdrževanju stanovanjskih objektov, okolice stanovanjskih 
naselij, turističnih krajev, postajališč ob avtocestah in drugod v naravi. Zato je povsod, kamor 
se ozremo, veliko nesnage, ki nas mora vzpodbujati, da v večji meri ukrepamo za odpravljanje 
slabih higienskih razmer povsod, kjer se pojavljajo.«
Zato je RKS zapisal v program, da:
 • sodeluje z vsemi organizacijami, ki imajo v svojem programu skrb za higieno (turistična 

in hortikulturna društva, gasilci, taborniki, Zveza mladine, pionirska organizacija, avto-
moto društva, krajevne skupnosti, občinske skupščine in sveti občinskih skupščin);

 82 Gl. opombo 76.
 83 Bilten RKS, 7. 9. 1973, A RKS Koper.
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 • izvaja tisti del programa za dvig higiene, ki sodi v stalno prizadevanje RK (skrb za osebno 
in splošno higieno, higieno prehrane, male asanacije).84

Vsako leto pa so se izvajale tudi občasne akcije, predvsem v povezavi z elementarnimi 
nesrečami ali drugimi dogodki, tudi politične narave. V zimi 1969/1970 je bila zbiralna akcija 
za pomoč prebivalcem Banjaluke, ki jih je oktobra 1969 stresel močan potres. Spomladi 
1974 je potekala akcija RKS za žrtve hude lakote v Afriki. 

Najbolj pa se je koprska občinska organizacija angažirala ob dogodkih v zvezi z invazijo 
Sovjetske zveze na Češkoslovaško, s katero se je končala praška pomlad. Tako imenujemo 
obdobje politične liberalizacije na  Češkoslovaškem  pod sovjetsko dominacijo. Začelo se 
je  5. januarja  1968  s prihodom reformista  Aleksandra Dubčka  na oblast, končalo pa  21. 
avgusta  1968 z vdorom sovjetskih čet in njenih zaveznikov v  Varšavskem paktu  na 
Češkoslovaško (vendar brez Romunije in Albanije). Takrat je bilo veliko čeških in slovaških 
turistov v Istri in na Hrvaškem. Za njih so skrbeli aktivisti RK s pomočjo prebivalcev, in ko so 
se razmere nekoliko umirile, so jim pomagali pri vrnitvi domov. Skozi časopisne članke si 
lahko ustvarimo podobo dogajanja v tistih dneh.

Delo je 28. avgusta poročalo med drugim: »V Sloveniji se nadaljujejo protestna zborovanja 
in akcije za pomoč češkoslovaškim državljanom, ki so trenutno pri nas. /…/ Koper: Včeraj 
dopoldne je bil v Kopru sestanek koordinacijskega odbora RK, na katerem so se s predstavniki 
čeških skupin pomenili o nadaljnjem sodelovanju. Češkoslovaški zdravniki bodo delali v 
ambulantah, kjer imajo na razpolago vse instrumente in zdravila. Na srečo resnejših obolenj 
do sedaj ni bilo. S češkoslovaškimi vodji so se tudi zmenili, da se bodo gosti iz kampov preselili v 
počitniške domove. Tako bo lažje s prehrano, posebno pa še zaradi otrok.
Pomoč še prihaja. Oglašajo se občani in ponujajo sobe. Na Radiu Koper deluje stalna skupina 
čeških prevajalcev, ki posredujejo v biltenu in v posebnih oddajah  vse najnovejše vesti. RK tudi 
daje denar za bencinske bone vsem tistim češkoslovaškim državljanom, ki žele oditi domov.«85

Naslednji dan je Delo poročalo: »Kot smo izvedeli na Republiškem odboru RKS, 
češkoslovaški turisti v velikih skupinah zapuščajo našo deželo in se vračajo domov. /…/ Na seji 
koordinacijskega odbora RK za pomoč češkoslovaškim turistom v Kopru so danes seznanili vse 
vodje skupin o možnosti povratka v domovino. Dopoldne je že odpotovala prva skupina (40 
turistov), drugi pa se pripravljajo na odhod. Večina se je odločila za povratek preko Avstrije /…/. 
Dopoldne sta se na koprskem Rdečem križu oglasili tudi skupini članov RK iz Ostrave in Dunajske 
strade, ki sta se zahvalili Koprčanom za pomoč in jim predlagali nadaljnje sodelovanje. Vendar 
je v Sloveniji še precej češkoslovaških turistov, ki se pripravljajo na odhod. Delo odborov RK je 
sedaj nekoliko spremenjeno. Medtem ko eni zapuščajo naše kraje, prihajajo drugi z dalmatinske 
obale in s Hrvaške in tem morajo oskrbeti med potjo prenočišča med potjo. To delo poteka u 
redu zaradi velikega razumevanja prebivalstva, ki nudi bodisi v okrilju družin ali v internatih 
kolektivov vso oskrbo češkoslovaškim gostom. /…/«86

 84 Bilten RKS, 18. 4. 1973, A RKS Koper.
 85 J. J., Podpora resoluciji CK ZKJ, Delo, 28. 8. 1968.
 86 Marija Namorš, Pomoč našega in avstrijskega RK, Delo, 29. 8. 1968.
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Primorske novice pa so v članku »Odhod češkoslovaških turistov« med drugim zapisale: 
»Skoraj 700 Čehov in Slovakov, ki so preživljali počitnice na našem obalnem območju, ko je 
njihovo domovino doletela najhujša tragedija po zadnji svetovni vojni, se je že vrnila k svojcem 
v domovino. /…/ Sedaj prihajajo skozi Koper le posamezne družine iz južne Istre, Dalmacije 
in Italije. Seveda jim naš RK pomaga enako kot tistim, ki so se znašli tu v prvih dneh okupacije 
Češkoslovaške in se niso mogli vrniti domov, ker so bile meje njihove domovine zaprte. Tisti, ki 
so bili v Italiji ali drugih evropskih državah, so bili precej neobveščeni o dogodkih doma in so 
se znašli v hudi materialni in življenjski stiski, brez pomoči. Ko so s tranzistorskimi sprejemniki 
lovili vesti o dogodkih v domovini, so mnogi ulovili vesti v češčini, ki jih je dajala koprska radijska 
postaja in obveščala Čehe ter Slovake na našem območju o vsestranski pomoči, ki jim jo dajejo 
naši občani in naš RK do povratka v domovino. Zato so mnogi iz Italije krenili domov preko 
škofijskega in drugih prehodov. /…/
Ob odhodu skupin je prišlo do presenetljivih trenutkov, ko so se Čehi in Slovaki z objokanimi 
očmi zahvaljevali za nesebično in zares bratsko pomoč, za solidarnost in sočustvovanje ob 
tragediji, ki jih je prizadejala. Neštetokrat so pred odhodom izjavljali, da ne bodo nikoli pozabili 
naše človeške skrbi za njih in da bodo o tem seznanili vso češkoslovaško javnost./…/«87

 87 RZ, Odhod češkoslovaških turistov, Primorske novice, 7. 9. 1968.
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DO OSAMOSVOJITVE

»Osnovna dejavnost naše organizacije je skrb za sočloveka, pomoč bližnjemu, ne 
glede na to, kdo je ta, ki jo potrebuje, in kakšen je. Pomembno za nas je le dvoje: da 
je nekdo pomoči potreben in da smo mu tudi sposobni pomagati. Socialno delo 
RK ni delo javnega izraza, ni delo zunanjega videza, zato tudi ne iščemo javnega 
priznanja. Naša naloga je samo v tem, da iščemo poti za pomoč človeku v težavah 
oz. najuspešneje pomagati. Iskati torej tàko pomoč, da se človek čimprej osamosvoji. 
Vsakdo je za nas popolnoma enakovreden. V drobnih življenjskih stvareh pa smo 
si ljudje različni. /…/ Človeka obravnavamo vedno kot del širše okolice, v kateri 
živi. Pri takem delu pa poznamo zaupnost dela. Nikoli ne iščemo krivca za nastalo 
stanje in ničemur se ne čudimo. Za sodelavca RK ljudje niso nemogoči, temveč le zelo 
različni. Naše delo v okviru RK je svetel zgled in kažipot za razvoj lepih idej v družbo 
bodočnosti, kjer naj bi vladal med ljudmi samo svobodni humanizem.
Sodelavci RK opravljajo obiske zaradi osamljenosti (razgovor, vzpostavitev stikov 
z okolico, pisanje pisem, branje…), zaradi pomoči (nakup živil, prinašanje hrane, 
kurjave, vodenje k zdravniku, obiski v bolnišnicah in drugih ustanovah). Občani in 
krajani se pogosto obračajo na aktiviste RK /…/, ko rešujejo svoje socialne in druge 
probleme. Zaupanje v organizacijo je pravo bogastvo, ki ga poseduje RK. Skrbimo 
za to, da ohranimo in stalno bogatimo naše izkušnje. To zaupanje se predvsem 
izkaže ob različnih izrednih razmerah, ob naravnih in drugih nesrečah. /…/« 

(dr. Vladimir Dintinjana)88

To je bilo obdobje novih družbenih sprememb, v znamenju najprej razmaha in krepitve 
organizacije RK ter njene široke uveljavitve v družbeni sredini, proti koncu 80-ih let pa 
gospodarske in družbene krize, ki se je končala z osamosvojitvijo Slovenije. 

V tem obdobju so bile vpeljane še nove dejavnosti, obstoječe pa so se razširile. Novosti 
so bile tudi glede prostorov društva. Leta 1980 so pridobili prostore bivšega dijaškega 
doma na Vergerijevem trgu 3 in začeli z adaptacijo.

Leta 1974 je bila sprejeta nova jugoslovanska ustava, ki je uvedla samoupravljanje in 
delegatski sistem, čemur se je prilagajala tudi organizacija RK. Značilnosti tega obdobja so bile: 
 • nastanek Obalne skupnosti kot posebne družbeno-politične skupnosti, v katero so se 

povezale vse tri istrske občine;
 • nastanek samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) gospodarskih in družbenih dejavnosti, 

na katere se je prenesel precejšnji del dejavnosti, ki so bile prej v pristojnosti upravnih 
organov (ukinjene so bile leta 1889);

 • krajevne skupnosti so postale samostojne upravne enote.89

 88 Citat iz poročila o delu socialno varstvene dejavnosti Občinske organizacije RKS Koper za leto 1983, A RKS Koper.
 89 Jurij Rosa, Upravno-teritorialna ureditev in upravna organizacija, Zbornik Primorske – 50 let, Koper 1977, str. 38.
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Z delegatskim sistemom v sami organizaciji pa tudi z delegatskim povezovanjem 
z družbenopolitično skupnostjo, SZDL in novoustanovljenimi SIS-i se je spremenil 
tradicionalni način dela v RK. Nova organiziranost RKS je potekala od spodaj navzgor, zato 
naj bi krajevne organizacije RK in aktivi RK s svojimi delegati bolj odločno posegali v delo 
in dogajanje v občinski organizaciji pa tudi v Republiški odbor RKS, v SIS in SZDL. Je pa z 
novim sistemom postopoma uspelo oživeti in organizirati vrsto krajevnih organizacij RK in 
aktivov, da so uspešno opravljale svoje aktivnosti.

V tem obdobju je Občinski odbor RKS Koper kar dvakrat zaprosil za registracijo novih 
pravil. Najprej se je prilagodil novi ustavi z začasnim statutarnim sklepom, sprejetim 20. 11. 
1975, 16. marca naslednje leto je sprejel še nova Pravila Občinske organizacije RKS Koper, ki 
so bila vpisana v register društev v letu 1976.

Marca 1984 je občinska organizacija sprejela nova Pravila delovanja, v občinski register 
društev pa so bila vpisana šele junija 1987. Po novem je postal najvišji organ skupščina, ki 
so jo vodili predsedstvo in drugi organi.

Občinsko organizacijo RKS Koper so po novem definirali kot prostovoljno, humanitarno, 
množično in samoupravno družbeno organizacijo delovnih ljudi in občanov občine 
Koper, ki deluje na socialnem, zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem, kulturnem in 
humanitarnem področju.

Tudi v tem obdobju so svojo pozornost posvečali že tradicionalnim pa tudi povsem 
novim aktivnostim na področjih socialnega in zdravstvenega varstva občanov, varstva 
človekovega okolja ter krepitvi obrambne sposobnosti, s poudarkom na razvijanju in 
spodbujanju medsebojne solidarnosti in humanih odnosov med ljudmi.
Novosti v tem obdobju so bile naslednje:
 • leta 1981 so bile podane smernice za uvedbo poizvedovalne dejavnosti, ki se je v koprski 

občini začela izvajati leta 1984;
 • leta 1981 je začela delovati Brigada RKS »Vojke Šmuc«, ki je šest let sodelovala na zveznih 

mladinskih delovnih akcijah »Istra«;
 • v krajevnih skupnostih so se postopoma organizirale postaje RK, kjer so leta 1982 začeli 

meriti pritisk;
 • leta 1985 so začeli s programom  usposabljanja reševalcev iz vode;
 • v zdravstveno vzgojo so vključili še nove teme: aplikacija inzulina, prevencija škodljivosti 

dejavnikov odvisnosti, prostovoljno darovanje organov, bolezni srca in ožilja, zgodnje 
odkrivanje raka, AIDS;

 • izvajati so začeli tečaje o zaščiti in ukrepanju v primeru uporabe atomskega, biološkega 
in kemičnega (ABH) orožja.



65

Organizacija RK na Koprskem

■ Organiziranost

Občinska organizacija RKS je delovala po novem 
delegatskem sistemu – RKS je imel svoje delegate v 
novoustanovljenih samoupravnih interesnih skupnostih 
za zdravstvo in socialno skrbstvo, v organih takratne 
Skupščine občine Koper in Obalne skupnosti, pa tudi v 
Republiškem odboru RKS, ki se je v osemdesetih letih 
preimenoval v Skupščino RKS.

■ Občinski odbor RKS Koper

NOVA PRAVILA DELOVANJA
Novo zakonodajo so uskladili s statutarnim sklepom, sprejetim na prvem sklicu 

delegatov občinskega odbora RKS Koper (kot se je po novem imenovala seja občinskega 
odbora) 20. novembra 1975. V njem je zapisano, da se člani RKS, organizirani v krajevne 
organizacije RKS, za uresničevanje skupnih interesov in nalog v občini Koper povezujejo 
v Občinsko organizacijo RKS Koper, ki jo predstavlja Občinski odbor RKS Koper. Ta je 
sestavljen iz delegatov KO RKS, iz vsake po pet. Delegati izvolijo na prvi seji novega sklica 
Občinskega odbora RKS svoje organe: izvršni odbor (11 članov, od teh je vsaj dve tretjini iz 
KO RKS), nadzorni odbor (3 člani), predsednika, podpredsednika in sekretarja, ki so tudi člani 
izvršnega odbora. Njihove pristojnosti so opredeljene v Pravilih Občinskega odbora RKS.90

16. marca 1976 so bila sprejeta še nova Pravila Občinske organizacije RKS Koper, ki so 
decembra 1979 dobila dva popravka: po novem so pripadli vsaki krajevni organizaciji RKS 
le tri delegatska mesta, izvršni odbor pa se je nekoliko povečal – na 11 do 13 članov, od teh, 
tako kot prej, najmanj dve tretjini iz vrst delegatov, izvoljenih v KO RKS.

22. marca 1984 so bila na skupščini sprejeta nova in obenem zadnja Pravila delovanja 
v jugoslovanskem obdobju, ki so jih v register vpisali šele junija 1987. Pravila prinašajo 
novosti v poimenovanjih in organiziranosti:
 • Občinsko organizacijo RKS Koper predstavlja skupščina, ki jo sestavljajo po trije delegati 

iz vsake KO RK in po en delegat iz aktivov in pododborov RK;
 • organi skupščine so: 15-člansko predsedstvo, 3-članski nadzorni odbor, 5-članski odbor 

za SLO in DS;
 • skupščina in predsedstvo lahko ustanovita stalne in občasne komisije in druga delovna 

telesa;
 • sekretarja predsedstva imenuje predsedstvo skupščine občinske organizacije RKS za 

dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan;

 90 Zapisnik 1. seje I. sklica delegatov Občinskega odbora RKS Koper 20. 11. 1975, Začasni statutarni sklep kot priloga, A 
RKS Koper.
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 • predsednik, podpredsednik in sekretar lahko opravljajo funkcijo kot stalno zaposlitev;
 • finančna sredstva se zbirajo iz članarine, prispevkov občanov, dediščine, daril in volil 

občanov, daril in volil delovnih organizacij; dohodkov, zbranih v Tednu RK in drugih akcij; 
od SIS za dogovorjene akcije in od drugih družbenih organov in organizacij, dohodkov 
od družbeno-političnih organizacij, dohodkov iz gospodarske dejavnosti in drugih 
dohodkov, ki jih RK dobiva na temelju zakona RKJ–RKS.

VODILNI KADER 
V mandatnem obdobju 1975 – 1979 je odbor še naprej vodil Ivo Pišek, podpredsednik je 

bil dr. Vlado Dintinjana, sekretarka pa Alojzija Penko.
Delovalo je šest komisij, ki so zajele glavna področja delovanja: 
 • komisija za krvodajalstvo, ki jo je še naprej vodil dolgoletni predsednik Ciril Kobal; 
 • komisija za mlade člane in mladino RK, ki jo je ravno tako še naprej vodila dolgoletna  

predsednica Olga Žerjal, zadnje leto pa jo je  zamenjala Lidija Orcini Ivančič; 
 • komisija za zdravstveno prosveto, predsednik je postal Anton Juriševič (takrat sanitarni 

inšpektor pri Skupščini Obalne skupnosti Koper); 
 • komisija za socialna vprašanja, prevzela jo je Anja Grizold, dolgoletna predsednica 

komisije za zdravstveno prosveto;
 • komisija za pouk prve pomoči in tekmovanja iz prve pomoči, še naprej jo je vodil Milan 

Pečar (takrat sanitarni inšpektor pri Skupščini Obalne skupnosti Koper); 
 • komisija za asanacijo podeželja.

V 11-članskem izvršnem odboru sta bili poleg zgoraj naštetih še Julka Pavletič (KO RKS 
Dekani) in Marina Sabadin (KO RKS Marezige). Nadzorni odbor pa so sestavljale Marija 
Bergman, Dragica Ternovšek in Emilija Jakomin.

Novo mandatno obdobje 1979 – 1984 (volilna skupščina je bila izjemoma marca 1984)  
je prineslo spremembe v vodstvu in v izvršnem odboru.
Novi predsednik je postal dr. Vlado Dintinjana, Penkovo pa je na mestu sekretarja zamenjal 
Anton Juriševič, vendar samo do 1. novembra 1982, ko je odšel na enako delovno mesto v 
Izolo. Nova strokovna moč je postala Sonja Budair.
Delovalo je še vedno sedem komisij, prilagojenih razširjenim aktivnostim RK, in Odred RK, 
ki se je preimenoval v Odred prve medicinske pomoči. 
 • Komisijo za varstvo pred elementarnimi nesrečami in prvo pomoč je najprej vodil Milan 

Pečar, v letu 1982 pa ga je nadomestil Damjan Hrabar;
 • komisijo za krvodajalstvo je prevzel Ivo Pišek; 
 • komisijo za socialno delo je prevzela Alojzija Penko;
 • komisijo za zdravstveno vzgojo je po novem vodila Kristina Skalar Klemenčič; 
 • komisija za male asanacije; 
 • komisijo za delo z mladino RK je vodil Bojan Smuk;
 • komisijo za mlade člane RK je še naprej vodila Lidija Orcini Ivančič, mentorica na Osnovni 

šoli Šmarje.
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Odred prve medicinske pomoči: prvi vodja je postal Jože Butinar (zaposlen na Obmejnem 
sanitarnem inšpektoratu Koper), maja 1983 ga je zamenjal Damjan Hrabar. 
V 12-članskem izvršnem odboru so bile poleg zgoraj navedenih še tri predsednice KO RKS: 
Marija Pavlič (KO RKS Semedela), Roža Kobal (KO RKS Koper), Ivanka Vidali (KO RKS Gračišče) 
in Mirela Šavle.

V mandatnem obdobju 1984 – 1988 je bilo zopet nekaj sprememb, tudi v skladu z novimi 
Pravili. Predsednik je postal Milan Pečar, sekretarka je bila še vedno Sonja Budair.           
Člani predsedstva, ki je nadomestilo izvršni odbor, so bili: predsednik Milan Pečar, 
podpredsednik dr. Vlado Dintinjana in člani Franc Bembič, Cvetka Birsa, Sonja Budair, Franica 
Čepar, Damjan Hrabar, Marija Jereb, Ciril Kobal, Roža Kobal, Justa Kleibencetl, Marija Pavlič, 
Alojzija Penko, Ivo Pišek, Kristina Skalar Klemenčič, Bojan Smuk in Mirela Šavle. Vsak član je 
imel svojo zadolžitev. Člani nadzornega odbora so bili: Marija Bergman, Dorina Dobrinja in 
Silvo Radin. Izvolili so tudi 6-članski odbor za SLO in DS.

V zadnjem mandatnem obdobju 1988 – 1992, ki se je zaključilo že v novi državi, so bili 
izvoljeni v predsedstvo: predsednik Milan Pečar, Ivo Pišek, Ciril Kobal, Marija Pavlič, Alojzija 
Penko, Roža Kobal, Kristina Skalar, Mirjana Mikolavčič, Armando Žerjal, Luisa Angelini Ličen, 
Franc Malečkar, Marija Šonc, Marija Jereb in Silvo Radin.91 

NOVI DRUŠTVENI PROSTORI
Julija 1978 je RK dobil prostore v pritličju starega dijaškega doma na Vergerijevem trgu 

3, ki pa jih je še zasedala nekdanja kovinarska šola. Po izpraznitvi so jih leta 1980 začeli 
adaptirati v lastni finančni režiji in po koncu obnove so naslednje leto pridobili učilnico, 
pisarne in skladišča. Že naslednje leto pa so ostali brez enega skladišča, ki ga je spet prevzela 
kovinarska šola.92

■ Krajevne organizacije RK
Število Krajevnih organizacij RK se je z deset v letu 1975 povečalo na 19 do leta 1986 

in v celoti zajelo vse krajevne skupnosti. Ustanavljale so se postopoma: leta 1977 je bila 
ustanovljena KO RK Žusterna, naslednje leto KO RK Škofije; leta 1979 sta zaživeli dve KO 
– Olmo-Prisoje in Ankaran, leta 1980 pa kar tri – Pobegi-Čežarji, Škocjan-Šalara in Šmarje, 
leta 1984 KO RK Hrvatini in nazadnje še leta 1985 ali 1986 KO RK Bertoki. Niso pa vse KO RK 
polno delovale ves čas, predvsem zaradi pomanjkanja kadra. V poročilih večkrat zasledimo, 
da je treba oživiti delo v KO RK (npr. KO RK Boršt dolgo časa ni zaživel). Pri ustanavljanju 
krajevnih organizacij so se naslonili na družbenopolitično organizacijo SZDL (Socialistična 
zveza delovnega ljudstva), katere del je bil tudi Rdeči križ.

 91 Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper za leto 1976, podano na seji 28. 6. 1977, Poročilo o delu Obč. odbora RKS 
Koper v mandatni dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1981, Letno poročilo o delu 
Obč. organ. RK Koper za leto 1982, Poročilo o delu Obč. organ. RK Koper za leto 1983, Pravila delovanja Obč. organ. RKS 
Koper iz marca 1984, Poročilo o delu organizacije za leto 1984, A RKS Koper.

 92 Pregled opravljenega dela 1. januar–30. september 1980, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1981, 
Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1982, A RKS Koper.
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KO RK so bile vezane na območje krajevne skupnosti in so združevale osnovne 
organizacije – vaške odbore, mestne pododbore in aktive RK (v delovnih organizacijah in 
na šolah za mlade člane in mladino). Ker so bile KO RK dolgo časa v stalnem reorganiziranju, 
usihanju  in nastajanju, so se aktivi vezali na Občinski odbor RK. Zato so še leta 1981 zapisali 
v poročilu, da še vedno ne deluje povezava aktivov na KO RK in da postavka Republiškega 
odbora RKS, da je KO RK temeljna organizacija, v večini ne drži. Z dokončno vzpostavitvijo 
krajevnih organizacij do srede 80-ih let pa so se razmere izboljšale.

PRAVILA KRAJEVNE ORGANIZACIJE RKS
Po letu 1975 so KO RK sprejele nova Pravila, usklajena z novo zakonodajo, ki jih je pripravil 

Republiški odbor RKS.
Kot primer povzemam Pravila KO RKS Koper (leta 1979 se je preimenovala v KO RK 

Koper-center), sprejeta leta 1976:
I. Splošne določbe
II. KO RKS je pravna oseba, ki jo predstavlja krajevni odbor RKS, in se združuje z drugimi KO 
RKS v občinsko organizacijo RKS Koper. Sedež ima na Titovem trgu 5.
Organi KO RKS so: skupščina, krajevni odbor, nadzorni odbor, predsednik, sekretar in 
blagajnik.
Skupščino sestavljajo vsi člani krajevne organizacije ali delegati osnovnih organizacij ali 
aktivov (osnovne šole, delovne organizacije), njena naloga pa je, da razpravlja o delu KO, o 
poročilih krajevnega in nadzornega odbora in izvoli organe za mandat štirih let.   
Krajevni odbor ima 23 članov, njegove naloge pa so: vodenje krajevne organizacije, 
sprejemanje programa dela in oblikovanje smernic za delo osnovnih organizacij oz. aktivov, 
sprejemanje finančnega načrta in potrjevanje zaključnega računa, oblikovanje delegacije, 
obveščanje o delu Občinskega odbora RKS in organov krajevne skupnosti, sodelovanje s 
strokovnimi službami in z drugimi dejavniki, ki delujejo na sorodnih področjih dela.
Predsednik krajevnega odbora je odgovoren za delo krajevnega odbora.
Sekretar organizira delo odbora in poleg predsednika skrbi za izvajanje dogovorjenih nalog 
in sklepov.
Blagajnik vodi finančno-materialno poslovanje krajevne organizacije.
III. Osnovne organizacije oz. aktivi RKS
Člani RKS, organizirani v krajevni organizaciji, se lahko delovno združujejo v osnovnih 
organizacijah oz. aktivih po vaseh, zaselkih, naseljih, ulicah, srednjih in poklicnih šolah, 
višjih in visokih šolah, delovnih organizacijah, ali po dejavnostih RKS. Osnovno organizacijo 
ustanovi najmanj 10 članov, ki izvolijo predsednika, sekretarja in 5-članski izvršni odbor 
ter o tem z zapisnikom obvestijo KO. Aktivi RKS se ustanavljajo za prevzemanje nalog iz 
delovnega področja RKS.
IV. Organiziranost mladih članov RKS
Pionirji in mladinci od 1. do 8. razreda OŠ so na šolah organizirani v aktivih, ki so  sestavni 
del pionirskega odreda na šoli. Vodijo jih aktivisti RKS – svetovalci, ki jih imenuje krajevni 
odbor RKS.
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V. Organiziranost mladine RKS
Mladina med 15. in 27. letom starosti je organizirana v aktivih v krajevni organizaciji ali na 
srednjih šolah.
Delegati osnovne organizacije ali aktivov mladih v RKS ustanovijo pri krajevnem odboru 
RKS svet mladih, ki obravnava aktivnost in aktualne probleme iz delovanja mladine RKS.
Delegati sveta mladih pri krajevnem odboru RKS tvorijo svet mladih pri občinskem 
odboru RKS.93

Aktivi v delovnih organizacijah in na šolah so letno sprejemali programe dela, dogovorjene 
na sejah predsednikov in tajnikov krajevnih organizacij RK, mentorjev mladih članov RK, 
mentorjev mladine RK na srednjih šolah in predstavnikov aktivov RK v delovnih organizacijah, 
pripravila in predlagala pa sta jih komisija za delo z mladimi člani RK oz. občinski odbor. 
Vpogled v njihov obseg delovanja najbolje dobimo kar skozi programa dela za leto 1979 
tako aktivov v delovnih organizacijah kot na šolah.
Program dela aktivov RK v delovnih organizacijah (sprejet decembra 1978):
»Ustanovitev in delovanje aktivov RK v organizacijah združenega dela – OZD (tako so se po novi 
zakonodaji imenovale delovne organizacije, op. av.).
V želji, da organizacijo RK čimbolj približamo delavcem v združenem delu, si moramo vsi skupaj 
prizadevati za ustanovitev in delovanje aktivov RK v delovnih organizacijah. V nekaterih OZD imamo 
zelo požrtvovalne posameznike, ki delujejo predvsem na področju prostovoljnega krvodajalstva. V 
bodoče si moramo prizadevati, da razširimo krog aktivistov RK in razširimo tudi dejavnost.
Aktivi RK v organizacijah združenega dela imajo predvsem naslednje naloge:
1. Skrb za organizacijo prostovoljnih krvodajalskih akcij v delovni organizaciji, za podelitev 

ustreznih nagrad, za organizacijo sprejemov in proslav.
2. V sodelovanju z referatom za civilno zaščito organiziranje usposabljanja in delovanja ekip 

prve medicinske pomoči.
3. Zdravstveno prosvetljevanje delavcev z organizacijo zdravstveno-vzgojnih predavanj. 

Občinski odbor RK ima usposobljenih več predavateljev, ki so pripravljeni predavati. 
4. Skrb za preprečevanje nesreč pri delu in izven dela.
5. Skrb za higienizacijo ljudi in okolja (z organizacijo predavanj o osebni higieni in higieni 

okolja) ter skrb za varstvo okolja.
Organizacija in sodelovanje pri humanitarnih akcijah, ki jih organizira RK ali druge 

humanitarne organizacije.«

Program dela aktivov mladih članov RK na osnovnih šolah v občini Koper za šolsko 
leto 1978/1979:
»Dne 18. oktobra 1978 se je v Kopru vršila razširjena seja komisije mladih članov RK (MČ RK), ki 
so jo sestavljali mentorji MČ RK osnovnih šol, in na kateri smo sprejeli naslednji program dela:

 93 Pravila krajevne organizacije RKS, sprejeta leta 1976, A RKS Koper.



70

Organizacija RK na Koprskem

1. Higiena:
 - skrb za osebno čistočo, čistočo razredov, hodnikov, sanitarij in okolice šole;
 - skrb za olepšanje šolskih prostorov in okolice šole s cvetlicami;
 - učenci naj se vključujejo v očiščevalne akcije v svojih krajevnih skupnostih.
2. Zdravsteva prosveta: V teku šolskega leta naj se organizirajo naslednja predavanja po 

starostnih skupinah:
 5. razred:  - Rast in razvoj telesa (Obalni zdravstveni dom),
  - Skrb za lastno zdravje (Obalni zdravstveni dom),
  - Higiena žene (Zavod za socialno medicino in higieno Koper),
  - Ušivost (Zavod za socialno medicino in higieno Koper).
 6. razred:  - Bolezni, značilne za to obdobje (Obalni zdravstveni dom),
  - Nikotinizem (Občinski odbor RKS Koper).
 7. razred:  - Prva pomoč –12-urni tečaj (Občinski odbor RKS Koper),
  - Spolna vzgoja (Občinski odbor RKS Koper),
  - Odnosi med starši in otroki (Občinski odbor RKS Koper).
 8. razred:  - Pravice in dolžnosti do zdravja (Obalni zdravstveni dom),
  - Nega telesa (Obalni zdravstveni dom).
 Teme se lahko dopolni glede na potrebe in želje.
3. Skrb za bolne součence: V času bolezni sošolca (v kolikor bolezen ni nalezljiva) organizirati 

obiske na domu ali v bolnišnici, istočasno pa skrbeti, da bo na tekočem s  šolsko snovjo.
4. Tečaji prve pomoči: Za učence 7. razredov naj se organizirajo 20-urni tečaji prve pomoči. Po 

končanem tečaju naj se formirajo 6-članske ekipe prve pomoči.
5. Sosedska pomoč: Tudi učenci osnovnih šol naj aktivno pomagajo predvsem ostarelim, 

osamelim ljudem, po svojih možnostih. Obiske priporočamo ob 8. marcu, za novo leto ali 
ob rojstnem dnevu.

6. Obiski v domovih in zavodih: V slovenski Istri imamo Dom upokojencev v Izoli, Vzgojni 
zavod Elvire Vatovec v Strunjanu, Zavod za korekcijo sluha in govora v Portorožu in posebno 
osnovno šolo v bolnišnici Valdoltra. V tej zvezi priporočamo, da bi manjše skupine osnovnih 
šol izbrale katero od navedenih ustanov in jo med šolskim letom obiskale s primernim 
kulturnim programom.

7. Solidarnostne in humanitarne akcije:
- zbiranje starega papirja v okviru šole in v krajevni skupnosti za svoje potrebe in potrebe 

organizacije RK,
- zbiranje rabljenih oblačil v okviru šole in krajevne skupnosti za svoje potrebe in potrebe 

organizacije RK.
8. Teden RK: Sprejem učencev prvega razreda v organizacijo mladih članov RK in učencev 

osmih razredov v članstvo RK s primernim kulturnim programom.
9. Spominski dnevi in druge akcije RK: Teden boja proti pljučnim boleznim in kajenju 

(september); mesec november je posvečen boju proti alkoholizmu; 7. april je Mednarodni 
dan zdravja; 8. maj je Mednarodni dan RK oz. tedaj praznujemo Teden RK. Ob navedenih 
akcijah je posvetiti vsaj eno šolsko uro posamezni temi v vsakem razredu in s tem animirati 
učence za zdrav način življenja in dela.
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10. Članarina MČ RK: Predlagamo, naj bo višina članarine enaka članarini pionirske organizacije 
in ostane vse na šoli.«94

AKTIVNOSTI
Do leta 1979 so KO RK na podeželju v glavnem skrbele za čistočo na vasi, izvajale 

sosedsko pomoč ostarelim in osamljenim, ponekod nabirale krvodajalce (Kubed, Pregara, 
Topolovec, Osp), skrbele za zbiranje prostovoljnih prispevkov za prizadete v elementarnih 
nesrečah in pobiranje članarine. Tu je potrebno opozoriti na požrtvovalno delo aktivistov 
RK, ki so od vrat do vrat pobirali članarino in denarne prispevke, in na zaupanje ljudi v 
njihovo poštenost. 
KO RK v mestu so se izkazale še v zbiranju oblačil in papirja ter v občasni akciji »Očistimo svoje 
okolje«. Aktivi RK v delovnih organizacijah so delovali predvsem na področju krvodajalstva.

Poročilo o delu za leto 1983 predstavlja že povečan obseg dejavnosti KO RK: pridobivanje 
novih članov, zdravstveno prosvetno dejavnost, merjenje krvnega pritiska, sosedsko pomoč, 
socialno problematiko, usposabljanje za prvo pomoč, poizvedovalno dejavnost, nego 
bolnika, povezovanje z mladimi člani in mladino RK, higienizacijo, zbiranje sekundarnih 
surovin, povezovanje in sodelovanje z drugimi KO RKS in Občinskim odborom RKS Koper.

V poročilu o delu Občinske organizacije RK Koper za obdobje 1984–1988 pa najdemo 
ta zapis, ki predstavi pomen delovanja KO: »Delovanje KO RK v občini Koper je zelo uspešno. V 
večini opravljajo vse zgoraj omenjene dejavnosti. Izkazujejo se pri skrbi in reševanju socialnih in 
zdravstvenih stisk krajanov. Z vsakdanjimi stiki z ljudmi imajo aktivisti RKS v krajevnih skupnostih 
dober pregled in evidenco vseh starostnikov, socialno in zdravstveno ogroženih ter prizadetih 
otrok zaradi alkoholizma v družini. Tako redno opozarjajo strokovne službe na nastale probleme 
in skupaj z njimi tudi rešujejo posamezne primere. Poleg rednih aktivnosti socialno-zdravstvene 
dejavnosti, kot so merjenje krvnega tlaka, pogovori, družabništvo, sosedska pomoč, vodenje 
bolnikov k zdravniku in na specialistične preglede, skrb za družine, prizadete zaradi alkoholizma 
in drugih dejavnikov odvisnosti, obiski bolnih v zdravstvenih ustanovah, redno usposabljanje 
za delo z ljudmi, izvajajo še družabna srečanja starejših občanov s kulturnim programom. KO 
RK izvajajo tudi zastavljene solidarnostne akcije, kot so: zbiranje materialne pomoči, oblačil ali 
denarnih sredstev za revne v afriških deželah, potrebnim ob potresu na Kopaoniku (v Srbiji), ob 
posledicah neurja v Pomurju, zmrzali, zemeljskega plazu v Zagorju.«

V poročilu za leto 1989 pa preberemo, da večina KO in aktivov RK pridno dela na 
področju sosedske pomoči, družabništva in so v sodelovanju z drugimi dejavniki v krajevnih 
skupnostih pripravili vrsto kulturnih srečanj in razstav; z rednim merjenjem krvnega tlaka 
zmanjšujejo obisk v ambulantah; so v pomoč drugim strokovnim službam pri skrbi za 
starejše in druge socialne indikacije na terenu – z dobrim poznavanjem krajanov opozarjajo 
institucije na posamezne problematične primere in tudi pomagajo pri reševanju.95

 94 Oba dokumenta sta v A RKS Koper.
 95 Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, Poročilo o delu Obč. organ. RK Koper za 
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AKTIVISTI RK
Delovanje krajevnih organizacij RK je bilo odvisno od vodilnega kadra, to je od ljudi, ki 

so bili pripravljeni sprejeti funkcijo vodenja RK. Kadra je bilo na podeželju vedno premalo, 
saj so se na eni strani z industrializacijo Kopra vasi praznile, na drugi strani pa so se našli le 
redki domačini, ki so želeli prevzeti vodstveno funkcijo. So pa bili ljudje vedno pripravljeni 
pomagati z delom in materialom. V mestu in okolici je bilo lažje dobiti kader, zato so 
neprenehoma in dobro delovale, najprej Krajevna organizacija RK Koper, ki jo je dolga leta 
vodila Roža Kobal, nato Semedela, z dolgoletno predsednico Marijo Pavlič in sekretarko 
Jerico Bertok, ter mlajši KO RK Žusterna in Olmo-Prisoje.

ZAKLJUČEK
Za ponazoritev razmer, v katerih so nastajale in delovale KO RK, navajam citat o začetkih 

delovanja druge najmlajše KO RK, to je Hrvatini, ustanovljene septembra 1984, kot ga je 
zapisala prva predsednica Marija Jereb:

»Krajevna organizacija RK Hrvatini je pred 25 leti vzorno delovala pod vodstvom mnogih 
prizadevnih in srčnih aktivistov, od katerih naj omenimo tov. Ratajca in ženo Milko, Tončko Crnič, 
Normo Hrvatin… Žal pa je vse skupaj v šestdesetih letih zamrlo in ponovno smo se aktivirali na 
predlog SZDL Hrvatini, željo krajanov in navsezadnje tudi na priporočilo Občinske organizacije 
RK Koper. Tako smo se ponovno sestali 28. septembra 1984. 

V KO RK smo bili imenovani: Marija Jereb, predsednica KO RK, Anamarija Rošeto, namestnica, 
Gorazd Peršolja, blagajnik, Mario Funčič, strokovni sodelavec, ter člani: Norma Hrvatin, Gvido 
Muženič, Jože Bole, Marija Ivelja, Majda Kaluža, Silvana Šavron, Jolanda Bonin, Nadia Pachor, 
Tončka in Marinela Crnić ter Stanka Veber (kot delegat PGD Hrvatini).

Zelo prizadevno so začeli delati tudi mladi člani RK šole dr. Aleš Bebler Hrvatini, pod vodstvom 
mentoric Slavice Filipovič in Jasne Jeras Wagner. Tu so se še posebej izkazali Irena Muženič in 
Manuela Undorfer, Tonček Planinšek, Maja Kos, Lara Černetič in mladinca Diego Samsa in 
Fabrizio Scheriani.

Naši začetki niso bili lahki, saj smo morali obuditi v ljudeh zaupanje. To nam je tudi uspelo, 
za kar gre zahvala našim pridnim medicinkam, ki uspešno izvajajo vsako soboto v ‘izposojenih 
prostorih’ bivše trafike in Turist biroja merjenje krvnega pritiska. Krajani se te akcije polnoštevilno 
udeležujejo, prisluhnejo nasvetom in sami prihajajo po pomoč.

Razširili smo krog strokovnih sodelavcev. Tako imamo poleg starih in izkušenih medicinskih 
sester Anemarije Rošeto in Marije Ivelje še mlad kader, našo bodočnost. To so: Elide Udovič, Tanja 
Olenik, Marinela Crnič, Lidija Pečnik, Ljubica Ovsec. Omenjene aktivistke izvajajo izmenoma ob 
sobotah vsa merjenja.

Tudi krajevna samouprava nam je naklonjena in nam pomaga predvsem pri iskanju 
ustreznega prostora. Še vedno ‘samo gostujemo’ – tako bodisi v prostorih krajevne skupnosti 
kot tudi v prostoru trafike, ki pa je brez elektrike. Čeprav smo zadovoljni z majhnim, smo si 

leto 1983, Pregled dela Obč. organ. RKS Koper in njenih organov v obdobju 1984–1988, Poročilo o delu Obč. organ. RKS 
Koper in njenih organov v letu 1989, A RKS Koper.
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enotnega mnenja, da potrebujemo nekaj svojega (omaro za akte, obvezilni material, oblačila 
in obutev…). V dolgoročnem planu KS naj bi se uredilo tudi to in upamo, da bomo prišli do 
svojega kotička.

V decembru 1984 smo, takoj ob začetku delovanja, pripravili po dolgem času v lepi adaptirani 
hrvatinski šoli srečanje vseh krvodajalcev in pripadnikov RK z bogatim kulturnim programom 
in zakusko. Udeležba je bila mnogoštevilna, večnamenski prostor šole pa do zadnjega kotička 
nabit. Take udeležbe resnično nismo pričakovali. Obiskali so nas krvodajalci iz A.D.S Trieste z 
dr. Furlanijem na čelu; dolinsko sekcijo je zastopal naš rojak Vlado Furlan. Srečanja sta se poleg 
mnogih vabljenih gostov udeležila tudi Janko Kosmina, predsednik Skupščine občine Koper, in 
podžupan Doline – M. Pečenik. Za razpoloženje ter solze ganotja v očeh obiskovalcev pa so s svojo 
prelepo, v srce segajočo pesmijo, poskrbeli pevci zbora Valentin Vodnik iz Doline. Prijetno nas 
je presenetila tudi lutkovna skupina Papilou pod vodstvom Braneta in Maje Solce iz Hrvatinov. 
V prvem – uradnem delu pa je naša ekipa mladih članov RK (Monika, Doroteja, Valter) pod 
vodstvom dr. Andreja Radija in Maria Funčiča prikazala oživljanje ponesrečenca na lutki. /…/«96

■ Dejavnosti 

Organizacija RK je nadaljevala z zastavljenim delom v prejšnjem obdobju. Nekatere že 
obstoječe dejavnosti je razširila v skladu z novimi družbenimi potrebami in uvedla tudi 
nekaj novih.

■ Zdravstvena dejavnost

ZDRAVSTVENA VZGOJA 
Za varovanje in utrjevanje zdravja občanov so uporabljali različne oblike in metode 

delovanja, od organiziranja zdravstveno-vzgojnih predavanj, pogovorov, tečajev in 
seminarjev do široke uporabe vseh informacijskih sredstev. Pri tem so sodelovali z Regijskim 
referatom za zdravstveno vzgojo in prosveto, Centrom za socialno delo, z Zavodom za 
šolstvo, Obalnim zdravstvenim domom Koper, Zavodom za socialno medicino in higieno 
Koper, Zdravstvenim centrom Koper, Vzgojno posvetovalnico, Centrom za socialno delo in 
patronažno službo pa še s kom.

Še naprej so razvijali »Šolo zdravja« in jo dopolnjevali z aktualnimi temami. Razvijali so 
zdravstveno-vzgojno dejavnost pri že tradicionalnih nalogah: alkoholizem, narkomanija, 
tabletomanija, druge odvisnosti, prevencija rakastih obolenj, spolna vzgoja, vzgoja za 
krvodajalstvo, nega bolnika, skrb za ohranitev lastnega zdravja, pravice in dolžnosti 
do zdravja, osebna higiena in higiena okolja, usposabljanje mladih in odraslih v prvi 
medicinski pomoči, organiziranje mladih v skrbi za starejše, osamele in invalide, 
oblikovanje pravilnega odnosa do starejših, razvijanje vseh tistih vrednot, ki plemenitijo 
medsebojne odnose med ljudmi. 

 96 Kronika KO RK Hrvatini (1984–1987), Ankaran (1988–2008) in OZ RK po področjih in letih, A RKS Koper.
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Odkrivali pa so še nove oblike in metode dela v skrbi za ohranitev človekovega zdravja. 
Tako se je leta 1981 začela akcija v KO RK za merjenje krvnega pritiska. Najprej so izvedli 
seminar za aktiviste RK v KO RK, kjer je predavatelj prikazal in naučil slušatelje rokovati z 
aparatom za merjenje pritiska. Nato je 13 KO RK prevzelo aparate in poslej so v nekaterih 
redno merili pritisk občanom (Pobegi, Marezige, Dekani, Gračišče, Semedela in še kje). 
Kontrolo nad merjenjem je prevzel dr. Marjan Radetič, ki je tudi opravil vsa predavanja. 

V programu za leto 1987 so si zadali še nove naloge: usposabljanje članstva v aplikaciji 
inzulina sladkornim bolnikom (usposobili so 33 aktivistov za dajanje inzulinskih injekcij 
bolnikom v KO RK Gradin, Olmo-Prisoje, Škofije, Sv. Anton, Žusterna) in na novo usposabljanje 
kadra za družbeno akcijo pri uresničevanju Zakona o presajanju delov človeškega telesa 
v zdravstvene namene  s ciljem motivirati občane za darovanje delov telesa po smrti za 
sočloveka. Posebno pozornost so namenili preventivi bolezni AIDS.

Z naraščanjem prometnih nesreč so v program dodali še usposabljanje v preprečevanju 
nesreč v prometu, leta 1989 pa so se vključili v akcijo »-10 %« za vzgojo v prometu in 
zmanjšanje nesreč.

Zdravstveno-vzgojna predavanja so organizirali na šolah, v delovnih organizacijah in 
krajevnih skupnostih. Teme so letno pripravili in jih ponudili vsem zainteresiranim sredinam. 
Izvedli so tista predavanja, za katere se je pokazal interes. Dodatna predavanja in druge 
prireditve pa so izvajali v ob spominskih dnevih, tednih ali mesecu. Poleg predavanj za člane 
RK je stalno potekalo tudi izobraževanje aktivistov RK na seminarjih, ki jih je organizirala 
koprska organizacija RK ali osrednja organizacija RKS. 

Za dvig kvalitete zdravstveno-vzgojne dejavnosti so si priskrbeli sodobna zdravstveno- 
vzgojna pomagala – avdiovizualna sredstva, filme, lutke za reanimacijo, torbice prve 
pomoči s kompletno vsebino za izvajanje pouka, sanitetni material in vzgojno-zdravstveno 
propagandno gradivo.

Za ponazoritev, kako pestra je bila zdravstveno-vzgojna dejavnost, navajam podatke iz 
poročila o delu za leto 1987:
»Dan zdravja: 23 predavanj, posvetov.  
Teden boja proti kajenju: 11 predavanj, 3 posveti, akcije za čisto ozračje – risanje za zdravje  in v 
borbi proti kajenju, literarni prispevki.
Mesec boja proti alkoholizmu, narkomaniji in druge socialne bolezni: 17 predavanj, 10 posvetov, 
18 medrazrednih tekmovanj v pripravi za občinski kviz o alkoholizmu, 12 predstav, 5 razstav, 14 
diskusijskih grup idr.
Posebno vlogo so namenili preventivi bolezni AIDS: izvedli in sodelovali so na 5 posvetih in 
organizirali seminar za vse predavatelje in učitelje prve medicinske pomoči; tako so razširili 
pouk prve medicinske pomoči in vgradili preventivni pristop na AIDS.
Izdali so 5450 brošur, 14300 zloženk, letakov, 9520 plakatov, kompletov, 9000 vabil, obvestil, 
ciklostil, 7000 pisem občanom, blokov, značk, priponk, svinčnikov.«97

 97 Letno poročilo o delu Občinske organizacije RK Koper za leto 1979, Poročilo o delu Obč. odbora RKS Koper v mandatni 
dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1981, Program dela zdravstveno-vzgojne 
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PRVA POMOČ

Namen te dejavnosti je bil široko 
usposabljati prebivalstvo s ciljem, da si ljudje 
pomagajo najprej sami, nato svojim bližnjim, 
okolici in drugim. Skrbeli so za izobraževanje 
iz prve pomoči (ki jo leta 1983 preimenujejo 
v prvo medicinsko pomoč) v šolah, krajevnih 
skupnostih, KO RK, delovnih organizacijah in 
kandidatov za voznike, tako da so organizirali, 
tečaje, seminarje, posvete, dopolnilno 
usposabljanje v novostih in tekmovanja v 
preizkusu pridobljenega znanja.

Občinska organizacija RK se je po letu 1975 
uveljavila kot izobraževalni center občanov za 
prvo pomoč. Organizirali so 12 in 20-dnevne 
tečaje prve pomoči za kandidate za voznike 
motornih vozil, tečaje za pomožne bolničarje 
in bolničarje po programu Sekretariata za 
ljudsko obrambo Slovenije, iz katerih so 
se oblikovale ekipe prve pomoči pri civilni 
zaščiti v krajevnih skupnostih in delovnih 
organizacijah. Veliko zdravstvenih delavcev 
je opravilo seminarje za predavatelje in 
demonstratorje prve pomoči pri Republiškem 
odboru RKS, tako da so sestavili močno ekipo 
usposobljenih predavateljev za vodenje tečajev prve pomoči, ki so aktivno sodelovali tudi 
pri izvedbi tekmovanj in pripravah ekip na tekmovanje.
Tekmovanja so organizirali v sodelovanju z oddelkom za ljudsko obrambo.

Iz poročila o opravljenem delu v mandatnem obdobju 1975–1979 je lepo razvidno, da je 
število tečajev iz leta v leto naraščalo: 
1975:  23 tečajev za voznike, 1 tečaj na osnovni šoli, 5 tečajev na srednjih šolah, 3 tečaji v 

delovnih aktivih = 32 tečajev za 1372 občanov;
1976:  39 tečajev (23 za voznike, 10 za osnovne šole, 6 za srednje šole);
1977:  51 tečajev (35 za voznike, 1 za osnovno šolo, 9 za delovne organizacije, 6 za krajevne 

skupnosti za pomožnega bolničarja);
1978:  62 tečajev (12 za osnovne šole, 2 za delovne organizacije, 5 za krajevne skupnosti, 

1 za krajevno organizacijo RK, 42 za voznike).
 Vsako leto so organizirali tekmovanja prve pomoči v občini Koper in drugih istrskih 

občinah, in sicer za mlade člane, ekipe RK in civilne zaščite delovnih organizacij. 

dejavnosti Obč. organ. RKS Koper za leto 1985, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov za leto 1987, 
vse v A RKS Koper.

Ekipa Radia Koper - Capodistria na tekmovanju 
iz prve pomoči, med njimi vaditelj in predavatelj 

Milan Pečar.
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Leta 1977 se je zmagovalna ekipa tovarne Tomos udeležila republiškega in kot 
zmagovalka še zveznega tekmovanja v Kikindi.

1979: tekmovanje ekip KS in delovnih organizacij (Slavnik Koper, RTV Koper, Tomos Koper, 
SDK Koper, Lama Dekani, Cimos Koper, Splošna banka Koper, Trgoavto.

1979:  sodelovanje pri izvedbi tekmovanja ob 30-letnici obrambne vzgoje v šolah pri delu, 
vezanem na prvo pomoč.98

NEGA BOLNIKA

Najprej je usahnilo zanimanje za tečaje za domačo nego bolnika, potem pa so vsebino 
nekoliko razširili in usposabljali prostovoljce za nego bolnika doma po sodobnem programu 
v skladu z navodili mednarodne Lige RK, ki je potekal v urejeni učilnici za nego na domu v 
prostorih RK. Tečaji so bili tudi za predavatelje, aktiviste RK in nove prostovoljce za delo na 
postajah RK.99

PREVENTIVA NA VODI IN OB NJEJ

Gre za novo nalogo in domeno vodstev javnih kopališč za zagotovitev stalne navzočnosti 
ustreznega števila strokovno usposobljenih oseb za vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje 
in nudenje prve pomoči ter higiensko vzdrževanje objektov. Družbene smernice in zato 
tudi program dela organizacije RK so v letu 1985 zajele še področje varstva ob vodi in na 
vodi. Organizacija RK naj bi usposobila kandidate za delo v javnih kopališčih za reševanje 
iz vode, za kar je potrebovala ustrezno opremo in učne pripomočke. Usposabljanje se je 
začelo kasneje, ker še ni bilo ustreznih programov. Je pa bila ta naloga zapisana v programu 
zadnjega mandatnega obdobja.100 

■ Socialna in solidarnostna dejavnost
Še naprej so organizirali in izvajali solidarnostne aktivnosti, kot so:
 • zbiranje materialnih sredstev (oblačil, obutve, posteljnine idr.) za depo materialne 

pomoči v službi socialnih institucij za potrebe prebivalstva; 
 • zbiranje sekundarnih surovin (v službi industrije);  
 • pomoč širši družbeni skupnosti za lajšanje elementarnih nesreč in drugih indikacij;  
 • večja skrb za socialno in zdravstveno ogrožene otroke za okrevanje v bazah RK; 
 • pomoč pri izvedbi šole v naravi;  
 • usposabljanje za socialne ekipe v KS, za delo na postajah RK, v sosedski pomoči, za delo v  

 98 Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Občinske 
organizacije RK Koper za leto 1979, Program dela zdravstveno-vzgojne dejavnosti Obč. organ. RKS Koper za leto 1985, 
Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov za leto 1987, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih 
organov v letu 1989, A RKS Koper.

 99 Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1981, Letno poročilo o delu Obč. org. RKS Koper za leto 1982, 
Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper 1985, Program dela Obč. organ. RKS Koper in njenih organov za leto 1987, A RKS 
Koper.

 100 Program dela zdravstveno-vzgojne dejavnosti Obč. organ. RKS Koper za leto 1985, Poročilo o delu Obč. organ. RKS 
Koper za leto 1985, A RKS Koper.
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zdravstvenih komisijah na terenu; skrb za predavateljski kader in njegovo usposabljanje;  
 • aktivnosti v Tednu solidarnosti.

Občinska organizacija RK je nudila v okviru svojih materialnih zmožnosti tudi socialno 
pomoč ogroženim občanom na podeželju in tistim, ki so trenutno zašli v materialne 
težave. Med temi so bili predvsem prebivalci drugih republik, ki so prišli v Koper zaradi 
zaposlitve ali bližine meje. Večina jih je prišla na Rdeči križ sama, drugi po napotkih službe 
socialnega varstva, patronažne zdravstvene službe, socialne službe delovnih organizacij, 
uprave za notranje zadeve, KO RK ali osnovnih šol. Otrokom iz socialno ogroženih družin so  
materialno pomagali za bivanje v šoli v naravi ali počitniških kolonijah (največ preko Zveze 
prijateljev mladine).

Zbiranje oblačil in drugega materiala pa je praktično potekala celo leto, saj so ljudje 
samoiniciativno prinašali razne predmete. Najbolj množično zbiranje pa je bilo v Tednu 
solidarnosti, ki je leta 1983 potekal takole:

»V Tednu solidarnosti smo se dobro pripravili na zbiranje oblačil in drugega, kar občani ne 
potrebujejo več. Izvajali smo propagando v obliki plakatov, pisem in preko sredstev javnega 
obveščanja. Material je zbiralo deset KO RK. V štabu na občinski organizaciji nas je bilo 7. V 
sami akciji je sodelovalo 39 aktivistov in 61 otrok. Uporabljali smo 8 avtomobilov in gasilskih 
vozil za prevoz zbranega blaga. Postavili smo 17 odvzemnih mest. Zbrali smo 3100 kg oblačil 
in 200 parov obutve. Zbrano je urejalo 19 aktivistov. Neuporaben tekstil smo oddali industriji 
v predelavo. Mladi člani in mladina RK so zbirali papir za potrebe pionirske organizacije in za 
dejavnost RK, prodajali značke RK in listke solidarnosti.« 

Zbrani material so razvrščale usposobljene gospodinje. Leta 1987 so na sedežu na 
Vergerijevem trgu uredili skladišče s stalnim dežurstvom vodje oz. gospodinje. Dolga leta 
je to nalogo opravljala Bruna Mrak.

Leta 1978 je takratna Skupščina občine Koper sprejela odlok o obveznem 
radiofotografiranju in pregledu prebivalstva, ki se je izvajalo od 13.–31. marca. Akcija je 
potekala na 33 mestih v 18 krajevnih skupnostih za osebe od 29. leta starosti dalje, občani, 
stari nad 40 let, pa so lahko opravili tudi pregled urina in sladkorja. Organizacija RK je dala 
na razpolago svoj žiro račun, zato so vse materiale nabavljali in plačevali preko RK. RK pa je 
ob akciji zbiral prostovoljne prispevke, še prej pa s Pismom občanom obvestil ljudi, kako je 
uspela akcija ob fluorografiranju in kam je šel denar, zato je akcija ponovno dobro uspela. 
Zbiranje so ponovili ob fluorografiranju leta 1982, ko so pri izvedbi pomagali aktivisti 
krajevnih organizacij RK. 

Vključevali so se v vse občasne solidarnostne akcije ob elementarnih nesrečah v Sloveniji, 
Jugoslaviji in po svetu. Maja in septembra 1976 je bil velik potres v Posočju, Furlaniji in 
Julijski Benečiji. V sodelovanju z Občinsko konferenco SZDL in Obalnim sindikalnim 
svetom Koper so organizirali zbiralno akcijo v denarju in materialu, gasilske enote in druge 
skupine pa so šle na prostovoljno delo v Posočje. Aprila 1979 je katastrofalni potres stresel  
Črnogorsko primorje, z veliko materialno škodo, mrtvimi in ranjenimi. Tudi takrat je stekla 
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široka zbiralna akcija vseh družbeno-političnih organizacij, denar od vseh pa se je zbiral 
pri Občinskem odboru RKS in nato odvajal na račun RO RKS. Zbrani material (odeje, spalne 
vreče, ležalnike, šotore, postelje), sanitetni avtomobil (darilo Cimosa) in kamp prikolico 
(darilo italijanskega podjetnika) so odpremili 18. in 20. aprila preko železniške postaje 
Rakek in Koper. V naslednjih letih so zbirali solidarnostno pomoč za prebivalce Kopaonika 
(potres leta 1980) in Negotina (potres leta 1985) v Srbiji, za lačne v deželah Afrike, leta 1990 
za družine ponesrečenih rudarjev v Tuzli, za poplavljence na celjskem območju idr. 

Leta 1990 so dejavnost razširili na sodelovanje z novoustanovljenim Slovenskim 
Karitasom.101

KRVODAJALSTVO

V program dela zdravstveno-vzgojne dejavnosti za leto 1985 so zapisali: »Nadaljevali 
bomo z ustanavljanjem aktivov RK. Preko njih bomo organizirali zdravstveno-vzgojne 
dejavnosti in pridobivali prostovoljne krvodajalce. Prav krvodajalstvo, v katerega vlagamo 
veliko dela, je med najbolj humanimi dejavniki RK. Prav je, da daruje kri vsak mlad človek vsaj 
enkrat v življenju. Kri je nenadomestljivo zdravilo za bolnike, ranjence, hemofilike idr., zato 
moramo skrbeti, da je krvi vedno dovolj na razpolago. S to družbeno-moralno pridobitvijo 
vračamo bolne veliko prej nazaj na delovna mesta in nazaj v njihovo življenjsko okolje.«

 101 Poročilo o delu Obč. odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za 
leto 1981, Letno poročilo o delu Obč. org. RKS Koper za leto 1982, Poročilo o delu Obč. organ. RK Koper za leto 1983, 
Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov za leto 1987, Poročilo o delu Obč. organ. RK Koper in njenih 
organov za leto 1990, A RKS Koper.

Krvodajalci Tomosa leta 1976.
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Občinski odbor RKS Koper je bil po dogovoru zadolžen, da šest mesecev v letu skrbi za 
reden dotok krvodajalcev. Za ostali del leta so skrbele piranska in izolska občina ter delno 
občina Ilirska Bistrica.

Zaradi prizadevnih aktivistov RK je število prostovoljnih darovalcev krvi, ki so se zavedali 
svojega plemenitega poslanstva, stalno naraščalo. Na primer: leta 1975 je kri darovalo 
2423 darovalcev, naslednje leto 2785, leta 1977 2741, leta 1978 pa 3033. To je bil koprski 
prispevek Transfuzijski postaji v Izoli, ki jo je vsa leta od ustanovitve leta 1961 vodila dr. 
Božena Žen Boh. V letu 1977 so počastili prvega krvodajalca, ki je 50-krat daroval kri. 

V letu 1984, ob 40-letnici obnove in delovanja RKS, je občinska organizacija podelila 147 
priznanj za 5-krat darovano kri, 119 za 10-krat, 70 za 15-krat, 46 za 20-krat, 42 za 25-krat, 
38 za 30-krat, 22 za 35-krat, 11 za 40-krat, dve za 65-krat, eno za 70-krat in eno priznanje za 
80-krat darovano kri.

V zadnjih letih so se tudi pri krvodajalstvu poznale zaostrene gospodarske razmere 
in je bilo v upadanju. Tako npr. leta 1990 na oddelku za transfuzijo v Izoli niso izpolnili 
zastavljenega plana 4500 odvzemov krvi za vse tri istrske občine.

Krvodajalci so se družili med seboj, se srečevali s krvodajalci iz drugih občin v Sloveniji 
in Jugoslaviji (Reka, Pulj, Banjaluka idr.) pa tudi v Italiji (Sesto S. Giovanni, Trst, Tržič, Ronke 
idr.). Tudi podelitve priznanj so bile vedno bolj slavnostne, v občinskem merilu in v izbranih 
okoljih.102

 102 Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS 
Koper za leto 1981, Poročilo o delu Obč. organ. RK Koper za leto 1983, Program dela zdravstveno-vzgojne dejavnosti 
Obč. organ. RKS Koper za leto 1985, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1984, Poročilo o delu Obč. organ. RKS 
Koper za leto 1990, A RKS Koper.

Podelitev priznanj darovalcev krvi v 70. letih. Od leve stojijo:  
Ciril Kobal, Lojzka Penko, četrti Ivo Pišek, Marija Bergman.
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■ Delo z mladimi

MLADI ČLANI RK

V mlade člane (MČ) so bili najprej vključeni učenci od prvega do osmega razreda. Leta 
1981 je prišlo do spremembe in so bili mladi člani RK le do sedmega razreda. 

Organizirani so bili na vseh osnovnih šolah kot aktivi KO RKS. Vsako leto so sprejeli 
program dela: skrb za čistočo v šoli, organiziranje predavanj o zdravstveni prosveti, skrb 
za bolne součence, obiskovanje oskrbovancev v domu upokojencev in v posebni šoli v 
Valdoltri, sodelovanje pri akcijah zbiranja papirja, prostovoljnih prispevkov za prizadete 
v elementarnih nesrečah, v okviru republiških akcij pa zbiranja igrač, šolskih potrebščin, 
pisanja spisov na socialno tematiko. Udeleževali so se predavanj zunanjih predavateljev 
(zdravstveni delavci, psihologi, socialni delavci), učitelji pa so pri razrednih urah obravnavali 
organizacijo RK, krvodajalstvo, varstvo okolja, pomen soseske pomoči in druge teme, s 
katerimi so skušali animirati učence za humanitarno delo RK in zdrav način življenja. 

Opravljali so tečaje prve pomoči in se vključevali v tekmovanja. V šolskem letu 1975/1976 
se je pet šol udeležilo kviza »Kaj vemo o RK«. Leto 1982 je jugoslovanski RK razglasil za leto 
higienizacije in čistoče. Osnovne in srednje šole so se odlikovale z akcijami na področju 
osebne in splošne higiene ter varstva okolja – čiščenje obale od Izole do Lazareta. Namen 
akcije je bil, da preraste v stalno, da se tako izboljša odnos do varovanja narave. Naslednje leto 
so se mladi člani udeležili natečaja za najboljše literarno in likovno delo na temo »Kri rešuje 
življenja«. Ob 40-letnici obnove in delovanja RKS so od 1. februarja do 26. julija 1984 izvedli 
tekmovanje mladi člani in mladinci RKS za pomoč starejšim ljudem, invalidom in drugim, 
potrebnih pomoči. Namen tekmovanja je bil razvijati in pospeševati razne oblike pomoči 
starejšim in drugim v krajevni skupnosti. Oblike pomoči so bile: pripravljanje in prinašanje 
kurjavo, pomoč pri vrtnih in poljskih delih, pomoč pri preskrbi s hrano, opravljanje drobnih 
gospodinjskih del, spremljanje pri nakupih, prevozu z javnimi prevoznimi sredstvi itd.

 Leta 1987 so sodelovali ob Dnevu RK na mednarodnem taboru pionirjev iz 19 držav 
v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter se udeležili manifestacije barvanja in 
izrekanja misli za mir »Metulj miru«. »Metulje miru« so razposlali po vseh šolah v občini 
z vabilom k sodelovanju v akciji »Združeni za mir«, ki so jih udeleženci izpolnili in poslali 
na RKS v Ljubljano. V letu 1988 pa so mladi člani sodelovali v akciji »Tisoč metuljev za 
prijateljstvo in mir« in v natečaju »Združeni za mir«. Na petih osnovnih šolah so izpeljali 
medrazredne kvize o odvisnosti od alkohola, kajenja, ponekod tudi od drog in se udeležili 
občinskega kviza »Kaj veš o alkoholizmu«.

V KO RK Olmo-Prisoje je deloval pionirski odred pod vodstvom aktivistke Milke Ratajec, 
ki se je najbolje odrezal v tekmovanju za pomoč starejšim leta 1984.

Leto 1990 je prineslo spremembe v šolskem življenju in s tem tudi v organiziranosti 
mladine RK. Ukinjeni sta bili pionirska in mladinska organizacija, ostali pa so še aktivi RK na 
šolah, ki so zastavili svoje programe v obeleževanju raznih tednov in solidarnostnih akcij. V  
tem letu je bil uveden naravoslovni dan, posvečen dejavnostim RK, kot nova oblika dela, ki 
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Informativni letak Brigade RKS V. Šmuc.

so jo opravljali v učilnici na sedežu RK za nižje razrede osnovnih šol.103

MLADINA RK

Šolarji so bili sprejeti med mladino RK najprej v osmem razredu (tako kot pionirji 
v mladince), od leta 1981 pa že v sedmem. Sprejemi so bili slavnostni, izvedeni v Tednu 
RK, dobili so člansko izkaznico, značko in zloženko o zdravem načinu življenja. V mladino 
RK so bili včlanjeni v obliki aktivov še dijaki srednjih šol. Njihov dragocen prispevek je 
bil darovanje krvi (od 18. leta starosti naprej). Udeleževali so se tečajev prve pomoči in 
sodelovali na tekmovanjih, poslušali predavanja in razgovore s psihološko in sociološko 
tematiko (o škodljivosti alkohola, narkomanije, tabletomanije, nikotinizma, kofeinizma itd.) 
in se udeleževali zbiralnih in čistilnih akcij.

V letu 1988 je začel delovati aktiv mladine RK v krajevni organizaciji RK Olmo-Prisoje, ki 
je bil zelo aktiven.104

BRIGADA RKS »VOJKE ŠMUC«

V dogovoru z republiško in občinsko 
organizacijo ZSMS (Zveza socialistične 
mladine Slovenije) ter RKS v Ljubljani je 
bila poleti 1981 ustanovljena Brigada RKS 
»Vojke Šmuc«,105ki je delala kot posebna 
brigada RKS na Zvezni mladinski delovni 
akcij (ZMDA) Istra v letih od 1981 do 
vključno 1986.

ZMDA Istra 81 (brigadirski tabor 
v Šmarjah): Brigado je sestavljalo 25 
brigadirjev, v glavnem dijakov 1. in 2. 
letnika. Razdeljeni so bili v pet enot – 
vzgojiteljsko, socialno, tehnično in posebno 
medicinsko. Opravljali so naslednja dela: 
v brigadirskem vrtcu v Gažonu so čuvali 
otroke, ki niso hodili v vrtec, obnavljali 
so vrtec in pomagali v vrtcu v Šmarjah; 
starejšim občanom so pomagali pri hišnih 
opravilih in na polju; merili so krvni pritisk. 
Brigada je v obdobju od 19. julija do 8. 

 103 Poročilo o delu Občinskega odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper 
za leto 1981, Letno poročilo o delu Obč. org. RKS Koper za leto 1982, Letno poročilo o delu Obč. org. RKS Koper za leto 
1982, Poročilo o delu za leto 1984, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov za leto 1987, Poročilo o delu 
Obč. organ. KS Koper in njenih organov v letu 1988, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1990, A RKS Koper.

 104 Isto kot op. 100 in Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov v letu 1989.
 105 Vojka Šmuc, protifašistka, doma iz Trsta, padla novembra 1944 pri osvobajanju Knina kot bolničarka v 3. prekomorski 

brigadi, stara 21 let.



82

Organizacija RK na Koprskem

avgusta opravila 2100 ur, od teh največ tehnična enota, ki je pomaga starejšim pri hišnih 
opravilih in spravilu pridelkov. 

ZMDA Istra 82 (brigadirski tabor v Vanganelu): 28 brigadirjev je od 1. do 29. avgusta 1982 
delalo na območju krajevnih skupnosti Boršt, Marezige, Sv. Anton in Vanganel. Anketirali so 
prebivalce nad 65 let starosti, opravljali dela na domovih starejših in onemoglih krajanov, 
merili krvni tlak, pomagali brigadirjem pri urejanju okolice in uredili spominski park na 
slovensko-hrvaški meji Hrvoji–Kučibreg.

ZMDA Istra 83: 16 brigadirjev je od 31. julija do 30. avgusta prebivalo v brigadirskem 
naselju v Vanganelu in delovalo v III. in IV. krajevni skupnosti Koper. Razvrščeni so bili v 
tri enote: zdravstveno (dijaki zdravstvenih šol), socialno (študentje višje šole za socialne 
delavce) in tehnično (dijaki – kadeti miličniki). Pod vodstvom mentorjev in v sodelovanju 
s patronažno službo in Centrom za socialno delo so popisali vse starejše od 60 let in 
jih anketirali, jim pomagali pri domačih opravilih idr. RK je v svojem poročilu zapisal: 
»Ugotavljamo, da so potrebe po sosedski pomoči, družabništvu in ostali pomoči bolj velike 
ravno v urbanem naselju. Tu je predvsem star človek tako zelo osamel, veliko bolj kot po vaseh. 
V vseh primerih so bili zelo zadovoljni z delom brigadirjev, njihovo smelostjo, veselostjo in 
spremembo vsakdanjosti ostarelih krajanov. Bili so dober zgled pravih mladincev RK.«

Brigadirji so delali tudi dva dni v Pionirski brigadi na trasi, organizirali krvodajalsko akcijo 
in zanjo pridobili 56 brigadirjev krvodajalcev, izdali tri številke biltena Brigade RK »Vojke 
Šmuc« in izvedli kviz prve pomoči.

Na ZMDA Istra 85 je brigada delala v drugi izmeni, in sicer v krajevnih skupnostih 
Marezige in Boršt, zadnje leto pa v KS Gračišče. 

Na RK so takole ocenili pomen brigade: »Čeprav so brigadirji Brigade RK Koper ‘V. Šmuc’ 
vključeni v celotno organiziranost mladinskih akcij, se njihovo delo bistveno razlikuje od 
klasičnih mladinskih akcij, saj izvajajo zdravstveno-socialno dejavnost ter opravljajo konkretna 
dela pri urejanju bivalnih prostorov tistim, ki sami tega ne zmorejo – osamelim, ostarelim in 
invalidnim krajanom. Brigadirji Brigade RK so sami pripovedovali, da je to za njihovo delo 
najboljša življenjska praksa, soočenje z drugačnim življenjem kot ga žive sami. To delo je za 
mlade napornejše kot v klasičnih brigadah, vendar pa daje več zadovoljstva, ker pomagajo 
zdravstveno in socialno ogroženim krajanom. Ob spreminjanju razmer pa sproti vidijo rezultate 
svojega dela. Tako se sami vzgajajo in zdravstveno osveščajo krajane, ob tem pa prihranijo 
marsikatero gorje in bolečino.«106

■ Asanacija podeželja

Z izgradnjo višinskega vodovodnega omrežja se je opuščalo iskanje lokalnih vodnih virov, 
zato je tudi ta dejavnost usihala. Kjer še niso načrtovali višinskega vodovoda, so še naprej 
svetovali ljudem pri gradnji individualnih kapnic. Poslej so imeli največ svetovalnega dela 

 106 Letno poročilo o delu Občinske organizacije RKS Koper za leto 1981, Letno poročilo o delu Obč. org. RKS Koper za leto 1982, 
Poročilo o delu Obč. organizacije RK Koper za leto 1983, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1985, Poročilo o delu 
Obč. organ. RKS Koper in njenih organov v letu 1986, Program dela zdravstveno-vzgojne dejavnosti Obč. organ. RKS Koper 
za leto 1985, A RKS Koper.
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pri izgradnji kanalizacije za odpadne vode. V letih 1975 do 1979 so sodelovali pri gradnjah 
kanalizacije v Popetrah, Črnem Kalu, Rižani in Stepanih, pripravili so dokumentacijo za 
Kubed in nekatere vaške skupnosti. Za pomoč pri ureditvi kanalizacije so zaprosile še KS 
Šmarje, Hrvatini pa še katera. V osemdesetih letih asanacija podeželja v poročilih ni več 
omenjena.107

■ Poizvedovalna služba

Leta 1981 so začeli priprave za organizacijo poizvedovalne službe – najprej na zvezni ravni 
(seminar v Beogradu), nato navzdol. Najprej je bilo potrebno na seminarjih izobraziti aktiviste 
RK. Leta 1984 sta bila seminarja v Kopru in Radencih, naslednje leto pa je služba že delovala.

Poizvedovalna služba je bila zakonska in družbena obveza, ki izhaja iz ženevskih 
konvencij in zakonov, ki jih je sprejela Jugoslavija. To je obveza obveščanja o usodi vojnih 
žrtev, vojnih ujetnikov in internirancev, drugih civilnih vojnih žrtev, ki želijo najti stike s 
svojci ali obratno.

Poizvedovalno službo, ki je potrebna v mirnodobskem, še bolj pa v vojnem času,  je 
bil po zakonu dolžan organizirati Rdeči križ, ki je izvajalec službe in pri tem sodeluje z 
raznimi drugimi organi in organizacijami. Denar zanjo so zagotavljale republika in občine. 
Delovala je na zvezni ravni (Svet poizvedovalne službe pri RKJ), republiški (Svet republiške 

 107 Poročilo o delu Obč. odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, A RKS Koper.

Brigada RKS »Vojke Šmuc« v brigadirskem taboru v Vanganelu leta 1982.
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poizvedovalne službe pri RKS), regijski (Svet regionalne poizvedovalne službe) in občinski 
ravni (Občinski svet poizvedovalne službe).

V letu 1985 so prejeli že 8 vlog za poizvedovanje, v naslednjem letu pa 16. Usposobili so 
tudi  predavatelje za poizvedovalno dejavnost.108

■ Splošni ljudski odpor in družbena samozaščita

V sodelovanju s Sekretariatom za ljudsko obrambo je Občinska organizacija RK izvajala 
usposabljanje občanov na področju zdravstvene vzgoje, prve pomoči (predvsem v 
sodobnih vojnah) in higiensko epidemiološkega dela, za socialno delo za potrebe splošnega 
ljudskega odpora in družbene samozaščite ter civilne zaščite.109

ODRED PRVE MEDICINSKE POMOČI RK KOPER

To je bila homogena mobilna celota, ki so jo sestavljale:
 • strokovne enote: za nudenje prve pomoči, za zdravljenje in za socialno varstvo (zdravniki, 

medicinske sestre, delavci higieniki, psiholog ali socialni delavec);
 • sanitarno-tehnična enota (ekonom, elektrikarji, mizarji, vodovodni inštalaterji, kuharji in 

pomožni kuharji);
 • stacionarij za začasno nastanitev določene kategorije oškodovancev;
 • vodstvo odreda (poveljnik, namestnik, gospodar, administrator, kurirji). 

Naloga tehnične enote je bila, da s svojo kuhinjo oskrbuje s prehrano postajo prve 
pomoči in stacionarij za poškodovance, bolnike, ekipo in vodstvo; zagotavlja odredu 
preskrbo z vodo, živili, elektriko; skrbi za dopolnjevanje obrabljene opreme; izvaja 
higiensko-epidemiološke ukrepe in druga tehnična opravila. Skupno je bilo v enotah in 
vodstvu 65 ljudi.

Zgodba o nastajanju in aktiviranju odreda je dolga in je bila za tri istrske občine dejansko 
prevelik zalogaj. V letih 1974 in 1975 so istrske občine nabavile opremo (šotore, postelje, 
agregat, kuhinjo) za 100 oskrbovancev. Naslednje leto je pogodba o nabavi usahnila še 
predno so kompletirali celotno opremo. Leta 1979 Odred RK še vedno ni zaživel, ker ni mogel 
pridobiti osebja – leta 1975 je bil namreč imenovan samo komandant. Tako so le razstavljali 
opremo in jo uporabljali ob priliki občinskega tekmovanja, v akciji Nič nas ne sme presenetiti 
(NNNP-79) in pri vajah civilne zaščite. Odred je polno zaživel šele leta 1983. V letu 1985 so 
usposobili še 7 ekip pomožnih bolničarjev, 3 ekipe za nego bolnika, ranjenca, poškodovanca 
in izpopolnili sanitarno tehnično enoto za higiensko epidemiološko delo. Izvedli so del vaje 
na pomolu v Kopru s postavitvijo sanitetnega šotora, z reševanjem ponesrečenca iz vode ter 
nudenjem prve pomoči. Naslednje leto so aktivirali člani Odreda prve medicinske pomoči 
RK, kot se je odred po novem imenoval, enote postaje RK in razvili del stacionarija poljske 
bolnišnice. Leta 1987 je že začelo zmanjkovati sredstev za izvajanje programa.

 108  Poročilo o tridnevnem seminarju o poizvedovalni službi v Beogradu 16.–18. 9. 1981, Poročilo o delu Občinske 
organizacije RKS Koper za leto 1985, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov v letu 1986, A RKS Koper.

 109 Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1985, A RKS Koper.
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Zaradi stiske s prostorom organizacije RK niti oprema ni imela primernega skladišča in 
so jo selili: od leta 1980 je bila skladiščena na raznih mestih po Kopru, v letu 1982 so jo 
preselili v Obalni dom upokojencev, ki pa je tudi sam rabil prostor in leta 1987 so poročali, 
da se stacionarij pravilno hrani v zaklonišču pod Kardeljevo ploščadjo in je last vseh treh 
obalnih občin, ki zanj skrbijo. Zaklonišče je imelo več etažnih lastnikov, s katerimi je RK 
v letu 1983 podpisal pogodbo za brezplačno hrambo stacionarija in tako postal eden od 
etažnih lastnikov.110

Leta 1991 so na pobudo štaba CZ stacionarij poljske bolnišnice preselili v gasilski dom v 
Sočergi, od tam pa v drugi polovici leta 1992 v zaklonišče v Ankaranu. Opremo so posojali 
za potrebe beguncev in jo nazadnje predali Zbirnemu centru Kozina.111

■ Zaključek

Pred osamosvojitvijo Slovenije je bila organizacija RK nekako na višku svoje dejavnosti, 
je pa že čutila gospodarsko in družbeno krizo. V poročilu o delu za leto 1987 so zapisali: 
»Dostojno stojimo v vrstah med najbolj delovnimi občinskimi organizacijami RK v Sloveniji. 
Prisotni smo bili povsod pri usposabljanju za kvalitetnejše vsebinske pristope. Pridobili smo 
ugled tako med sorodnimi organizacijami v slovenski Istri, v regiji in republiki, pa še izven nje.«

Štiriletni program dela 1988–1992 je že nakazoval spremembe: »Časi splošne krize dajejo 
pečat naši družbi, zahtevajo pozornost in nalagajo prav vsem v RK še večjo krepitev, osveščanje 
članstva za posluh časa in potreb v danem trenutku. Med drugim smo prav mi poklicani za 
lajšanje vedno težjega položaja naših ljudi in občanov. Pokazali bomo, kako potreben člen smo 
v verigi humanitarnih dejavnikov. Za naprej ne bomo dosti širili novih nalog, ki so že zdaj dane 
in zaupane članstvu in organom RK. Poglobljeno delo rednega izvajanja nam daje smernice za 
nadaljevanje. Torej nadaljevanje aktivnosti za uresničevanje humanitarnih ciljev in nalog za 
človekovo srečo in družbeno blaginjo.«

Leto 1990 je bilo že leto velikih družbenih premikov in negotovosti, zato so v poročilo 
o delu zapisali: »Leto 1990 je potekalo nekako drugače kot običajno. Človeške stiske in 
zaostreni ekonomski položaj, strah pred nezaposlenostjo sta posegala v vse dejavnosti RK. 
Značilnosti minulega leta smo poznali po prilagoditvi RK trenutnim razmeram, predvsem na 
področju solidarnosti, sociale, poizvedovalne dejavnosti, krvodajalstva in darovanja organov, 
zdravstvene vzgoje v skrbi za delo z mladimi člani RK in sodelovanju z novimi humanitarnimi 
gibanji. Delovali smo za družbeni status in vlogo organizacije RK v uspešnosti glede na 
materialne in organizacijske pogoje, za uresničevanje svoje vloge in nalog. /…/«

 110 Poročilo o delu Obč. odbora RKS Koper v mandatni dobi 1975–1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RK Koper za 
leto 1979, Letno poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper za leto 1981, Letno poročilo o delu Obč. org. RKS Koper za 
leto 1982, Poročilo o delu Obč. organ. RK Koper za leto 1983, Program dela zdravstveno-vzgojne dejavnosti Obč. 
organ. RKS Koper za leto 1985, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper 1985. Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in 
njenih organov v letu 1986, Poročilo o delu Obč. organ. RKS Koper in njenih organov za leto 1987,  Predlog temeljnih 
razvojnih ciljev in nalog organizacij RK v občinah Koper, Izola in Piran za leto 1984, A RKS Koper.

 111 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v času od 1989 do konca 1992, A RKS Koper.
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Za leto osamosvojitve v poročilu o delu preberemo: »Leto 1991 bomo pomnili po izrednih 
dogajanjih. /…/ Izredno aktivno vključevanje Občinske organizacije RK Koper v vojne razmere 
pri nas ter v reševanje problematike beguncev in razseljenih oseb, pribežnikov, pretežno s 
Hrvaške, smo z osamosvojitvijo RS in RK Slovenije dodobra preizkusili pripravljenost našega 
delovanja v izrednih razmerah. /…/«

Po osamosvojitvi, torej že v novi državi Sloveniji, pa so v poročilo o delu za leto 1992 
zapisali: »Težišče našega delovanja smo namenili lastni organiziranosti v novih pogojih 
državnosti, novim potrebam, z naslonitvijo na lastno članstvo. Izredne razmere so narekovale 
aktivnosti v naših dejavnostih že od predlanskega leta. Predvsem so izstopale aktivnosti izven 
dejavnosti, z begunsko problematiko v vsej njeni razsežnosti. /…/«112

V SAMOSTOJNI SLOVENIJI

Konec osemdesetih let se je zgodila zadnja velika prelomnica v moderni evropski 
zgodovini, ki je postavila temelje današnje Evrope. Simbol novih časov je postal novembra 
1989 porušen berlinski zid, ki je končal obdobje blokovske delitve Evrope, združil najprej 
Nemčiji v eno državo in nato začel postopno širjenje združevanja držav v Evropsko unijo. 
Na pogorišču nekaterih prejšnjih držav so nastajale nove (Sovjetska zveza je razpadla na 
petnajst držav, Češkoslovaška na dve in Jugoslavija na šest). Spremembe drugod so se 
dogajale v glavnem preko množičnih demonstracij in političnih reform, le Jugoslavija je 
razpadla na zelo krvav način. 

Tako smo tudi Slovenci prvič dobili svojo državo. Po plebiscitu za samostojnost  23. 
decembra 1990 je 25. junija 1991  takratna skupščina Republike Slovenije razglasila 
neodvisnost, ki so jo morali nato ubraniti v desetdnevni osamosvojitveni vojni. 22. maja 
1992 je mednarodno priznana država Slovenija postala članica  Organizacije Združenih 
narodov, 29. marca 2004 zveze NATO, 1. maja 2004 Evropske unije, leta 2007 je prevzela še 
skupno evropsko valuto evro in s tem postala članica tudi monetarne unije.

Nekdanja jugoslovanska socialistična republika Slovenija se je prelevila v samostojno 
državo po vzoru zahodnih evropskih držav. Po politični ureditvi je postala parlamentarna 
demokracija, po gospodarski pa kapitalistična država z vsemi prednostmi in slabostmi tega 
sistema. Poudarek ni bil več na socialni državi, kar je prineslo veliko družbeno razslojevanje 
in revščino, pogojeno z izpeljavo privatizacije gospodarstva (tranzicijski kapitalizem v 
neoliberalni obliki), zapiranjem tovarn in s tem izgubo mnogih delovnih mest.  

V skladu z novo zakonodajo so se spremembe zgodile tudi v občini Koper. Oktobra 1994 
je bil sprejet Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, po katerem je nastala 
Mestna občina Koper, ki so se ji priključile krajevne skupnosti Podgorje, Rakitovec in Zazid. 
Decembra 1994 so bile izpeljane prve volitve županov in občinskih svetnikov. Julija 1996 je bil 

 112 Vsa navedena poročila o delu občinske organizacije RK se nahajajo v A RKS Koper.
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sprejet še zakon o postopku za ustanovitev občin, po katerem so v Sloveniji začele nastajati 
nove občine. Na Koprskem se je to zgodilo leta 2011 z ustanovitvijo Občine Ankaran.

Ustanovitev in razvoj slovenske države je vplival tudi na organizacijo Rdečega križa, ki je 
v novi državi doživela veliko preobrazbo:
 • postala je nacionalno društvo, ki je sledilo vsem smernicam razvoja in delovanja 

Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca;
 • ni več množična organizacija, pa tudi ne edina humanitarna organizacija;
 • spremenil se je način financiranja in zbiranja finančnih sredstev (socialne programe v 

obliki projektov prijavljajo na razpise za humanitarne programe; opravljajo pridobitno 
dejavnost v humanitarne namene); 

 • vpeljali so računalniško obdelavo in vodenje podatkov ter spletne aplikacije za 
posamezne dejavnosti;

 • Rdeči križ opravlja dejavnosti v skladu s pooblastili (pridobivanje krvodajalcev in 
darovalcev organov; prva pomoč, zaščita in reševanje; poizvedovalna služba) in splošne 
humanitarne dejavnosti (socialna in solidarnostna); 

 • nov družbeni sistem je prinesel tudi nove družbene probleme in s tem nove socialne 
vsebine (begunstvo, odvisniki od prepovedanih drog, brezdomci);

 • Rdeči križ je dejansko prerasel okvire društva in deluje kot ustanova, pred katero se 
postavljajo vedno novi izzivi.

Rdeči križ Slovenije je sicer formalno že leta 1991 izstopil iz jugoslovanskega RK, 
vendar se je organiziral šele leta 1993, ko ga je Mednarodni odbor Rdečega križa priznal 
kot samostojno nacionalno društvo. 26. januarja 1993 je bil sprejet Zakon o Rdečem križu 
Slovenije in s tem sta prenehala delovati zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa 
Jugoslavije iz leta 1976 in Rdečega križa Slovenije iz leta 1978. Kasneje so na organiziranost 
in delovanje Rdečega križa Slovenije vplivali tudi Zakon o društvih (prvi izšel leta 1995), 
Zakon o humanitarnih organizacijah iz leta 2003 in Zakon o prostovoljstvu iz leta 2011. Po 
letu 1996 so bila nekatera javna pooblastila Rdečega križa še posebej razdelana v področnih 
zakonih,  kot so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (leta 2006 in 2007), 
Zakon o preskrbi s krvjo (leta 2006) in drugi.  

Kot nacionalno društvo je Rdeči križ Slovenije dobil svoj prvi statut leta 1994 (Statut 
Rdečega križa Slovenije), zadnjega pa konec leta 2014 (Statut Rdečega križa Slovenije - Zveze 
združenj), saj ga je bilo prej potrebno stalno prilagajati dopolnjeni zakonodaji na področju 
humanitarne dejavnosti. Po Statutu je RKS samostojna, humanitarna in prostovoljska 
organizacija nacionalnega pomena, ki deluje v javnem interesu po načelu enotnosti. Kot 
edino priznano nacionalno društvo ima v skladu z ženevskimi konvencijami iz leta 1949 
status prvega pomočnika (pomožnega organa) javnim oblastem v humanitarnih zadevah. Do 
javnih oblasti ohranja svojo avtonomijo, ki mu vedno dopušča delovanje v skladu s temeljnimi 
načeli Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pri svojem delu upošteva 
Zakon o Rdečem križu, ženevske konvencije iz leta 1949 in dodatnih protokolov iz let 1977 in 
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2005, resolucije Mednarodne konference Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter resolucije 
Sveta delegatov Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. 

RKS je danes zveza 56 območnih združenj, ki delujejo na določenih teritorialno 
zaokroženih območjih v 12 regijah. Teritorialna območja so ostala vezana na nekdanje 
občine, ki so danes največkrat razdeljene na nove občine, zato se po novem uporablja naziv 
območno združenje.

Poimenovanje in organiziranost
V novi državi je koprska organizacija Rdečega križa kar trikrat spremenila svoj naziv 

– leta 1995 je postala Območna organizacija RK Koper, dve leti kasneje Območno 
združenje RK Koper, leta 2013 pa je dobila ime, ki ga nosi še danes – Rdeči križ Slovenije - 
Območno združenje Koper (RKS-OZ). Vsa dopolnila so bila vezana na spremembe statuta 
nacionalnega društva Rdečega križa Slovenije ali občinske organizacije (sprememba 
naslova), novi statuti pa so bili sprejeti v letih 1994, 1997, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016.  

Krajevne organizacije RK (KO RK) so še vedno vezane na območje krajevne skupnosti, 
vendar so izgubile svojo samostojnost. Niso več pravne osebe in so registrirane pri 
Območnem združenju. Opravljajo enake naloge kot prej, poudarjena je skrb za boljšo 
kakovost življenja starejših in drugih oseb v stiskah. So izrednega pomena pri uspešnem 
delovanju Rdečega križa, zato jim vodstvo posveča veliko pozornosti pri njihovem stalnem 
obnavljanju zaradi pomanjkanja kadra.

Tudi pri delu z mladino je bilo veliko sprememb. Poslej ni več množičnega včlanjevanja v 
Rdeči križ, ni več obveznih vsebin v šolskem programu, vezanih na humanitarno poslanstvo 
Rdečega križa in seznanjanja z osnovami prve pomoči. Spoznavanje poslanstva Rdečega 
križa pa so razširili še na predšolske otroke. Otroci se v dejavnosti Rdečega križa vključujejo 
preko krožkov RK na osnovnih šolah ter v okviru zastavljenih programov, ki jih v sodelovanju 
s šolami in vrtci  za njih izvaja koprsko Območno združenje. Sodelujejo tudi s srednjimi 
šolami.

Dejavnosti
Tradicionalne vsebine, s katerimi se je v preteklosti ukvarjal RKS, ostajajo, vendar 

so vsebinsko prilagojene drugačnim družbenim razmeram in s tem novim družbenim 
problemom, ki so postavili Rdeči križ pred nove izzive in nove načine reševanja problemov. 
Najprej se je organizacija prilagodila novi zakonodaji, po letu 2000 pa so nastajale nove 
razvojne smernice v smislu približevanja programov in vsebin standardom Evropske 
unije. Spremembe so vidne v novih metodah in oblikah izvajanja dejavnosti (vsebinskih 
in tehnoloških). Med novostmi so projektno delo, vezano na zbiranje sredstev preko 
javnih natečajev, psihosocialni programi, namenjeni tistim, ki živijo na družbenem robu, 
elektronski programi za vodenje in uporabo podatkov. 
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Kader
Pri kadru ostaja značilnost prejšnjega obdobja, da ožja skupina deluje v organih dlje 

časa, v krajevnih organizacijah pa zmanjkuje prostovoljcev, ki bi vodili organizacijo. S 
širjenjem programov se kažejo vedno večje potrebe po zaposlenih kadrih, ki jih pridobivajo 
z zaposlitvijo za določen ali nedoločen čas, preko javnih del, v preteklosti pa so nekaj let 
mirovniki opravljali civilno služenje vojaškega roka tudi na Rdečem križu.

Društveni prostori
Koprska organizacija RK je še dvakrat zamenjala svoj sedež. Leta 2008 se je najprej 

preselila v prostore nekdanjega pljučnega dispanzerja na Vojkovem nabrežju 6, šest let 
kasneje pa v preurejene prostore na Gramscijevem trgu 1. 
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PREHODNO OBDOBJE

»Izredno naporno obdobje v vseh pogledih bo ostalo v spominu naše organizacije. 
Hitro smo se morali prilagajati izrednim razmeram, nesrečam, neurjem, poplavam, 
vojni, prebežnikom, ujetnikom, beguncem. Težišče dela smo namenili pomoči 
ljudem, lastni organiziranosti, novim potrebam, z naslonitvijo na novo članstvo.«113

Zadnje mandatno obdobje v Jugoslaviji na prehodu v novo državo je koprsko občinsko 
organizacijo Rdečega križa postavilo pred nove in drugačne izzive. V tem nemirnem obdobju 
so najprej zbirali pomoč za černobilske otroke z radiacijsko boleznijo,114 oskrbeli prebežnike 
iz Romunije,115 nato v osamosvojitveni vojni pomagali vojnim ujetnikom Jugoslovanske 
ljudske armade (JLA) in prebeglim vojakom, nazadnje pa še nekaj let skrbeli za vojne 
begunce iz razpadle Jugoslavije. V poročilu o delu so zapisali: »Prizadevanja in vloga, ki jih je 
naša organizacija prevzela na vseh nivojih organiziranosti, so velikokrat celo presegala dolžnosti 
in obveznosti, ki izhajajo iz humanitarne narave dela in pooblastil ženevskih konvencij, kar 
velja predvsem za začetno obdobje. Takrat se problematika beguncev še ni sistemsko reševala 
v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije, kot so koordinacijska skupina pri Republiškem 
štabu Civilne zaščite in kasneje Urada za priseljevanje in begunce.116 Vsakodnevno delo pri 
oskrbi in namestitvi beguncev v občini, kot tudi sodelovanje pri iskanju načinov in oblik sistema 
razreševanja begunske problematike, so od aktivistov in vodstva Rdečega križa terjali izredne 
napore, veliko mero iznajdljivosti, izkušenj, predvsem pa predanosti tovrstnemu delu.«117

■ Delovanje v osamosvojitveni vojni

V desetdnevni vojni med 27. junijem in 7. julijem je JLA skušala preprečiti uresničitev 
sklepa o osamosvojitvi Slovenije, ki ga je sprejela slovenska skupščina 25. junija 1991. Isti 
večer je namreč v Beogradu Zvezni izvršni svet sprejel odlok o zavarovanju državnih mej v 
Sloveniji in s tem odprl pot za oborožen spopad. Na Primorskem so se vojaške aktivnosti 
začele že dan prej, ko so oklepne enote reškega korpusa krenile proti meji z Italijo. Vojna 
se je končala 7. julija s podpisom brionske deklaracije, ko se je na Brionih sestala delegacija 
Evropske unije s slovensko, hrvaško in z zvezno delegacijo. Nazadnje je 18. julija Predsedstvo 
SFRJ sprejelo odločitev, da se JLA v treh mesecih umakne z orožjem in opremo iz Slovenije. 
Zadnji vojaki so zapustili Slovenijo skozi koprsko pristanišče v noči s 25. na 26. oktober.118

 113 Poročilo o delu Občinske organizacije RK Koper in njenih organov v času od 1989 do konca 1992, A RKS Koper. 
114 Leta 1986 je prišlo do eksplozije v jedrski elektrarni Černobil v Ukrajini, katere posledice se čutijo še danes.
 115 Decembra 1989 je prišlo v Romuniji do demonstracij proti takratnemu vodstvu, ki so se končale z usmrtitvijo  

predsednika Ceausescuja.
 116 Urad je deloval v letih od 1992 do 2004. Njegova glavna naloga je bila skrb za delovanje nastanitvenih centrov oseb z 

začasnim zatočiščem (begunci iz Hrvaške in BiH) v skladu z Zakonom o začasnem zatočišču.
 117 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v času od 1989 do konca 1992, A RKS Koper.
 118 https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_osamosvojitvena_vojna, internetni vir.



91

Organizacija RK na Koprskem

Tudi koprska občina je bila kot obmejna občina globoko vpeta v dogajanje tistih dni, 
ravno tako Občinska organizacija RK Koper. S čim vse so se ukvarjali, je lepo razvidno iz 
poročila o delu: »Aktivnosti naše organizacije pri reševanju problematike v kriznih dneh /27. 6. 
do 18. 7. 1991/ so se zavlekle do jeseni:
 • takoj smo se povezali z vsemi KO RK in z vsemi odgovarjajočimi službami, ustanovili    krizni 

štab s stalnim dežurstvom; 
 • pomagali smo pri razbremenitvi cest tujih turistov pri nas in pri prehodu državnih mej  

konkretno pomagali s pijačo in z jedačo;
 • razvili smo poizvedovalno službo, pri tem dosledno upoštevali ženevske konvencije; 
 • izdelali smo seznam ranjenih vojakov, jih obiskali in skrbeli za stike s svojci ujetih vojakov;
 • preoblekli smo okoli 300 oseb;
 • sodelovali smo pri obiskih staršev slovenskih vojakov širom po Jugoslaviji;
 • preko organizacij Rdečega križa na celotnem jugoslovanskem območju smo prenašali sporočila;
 • priredili smo dobrodelni koncert Pihalnega orkestra Koper;
 • preko Istragasa smo posredovali kisikove bombe izolski bolnišnici, preko Italije pa še 

šempetrski bolnišnici;
 • preselili smo stacionarij; 
 • pomagali smo vračati otroke s cerebralno paralizo nazaj v Maribor;
 • zdravstvene ustanove, lekarne, bolnišnici v Izoli in Kopru in voznike dializnih bolnikov  smo 

oskrbeli z znaki, zastavami in narokavniki Rdečega križa;
 • obiskali smo vse karavle, sprejeli vrsto obiskov od blizu in daleč;
 • delovali smo nevtralno in se popolnoma ogradili od vpliva političnih ocen.

Spoznali smo, da smo zadovoljivo strokovno usposobljeni, odločni, v danih trenutkih uspešni, 
skratka, obvladovali smo izredni položaj v občini. Materialno pa smo bili zelo revni. Tako smo se 
oskrbeli z vozilom, računalnikom, s faksom, sanitetnim materialom, z RBK maskami za osebna 
zaščitna sredstva.«119

■ Begunska problematika

V Sloveniji se je vojaški konflikt kmalu končal, vendar se je sprožil plaz vojn, ki je v 
letih 1991–2001 postopoma zajel vse jugoslovanske republike. Najdlje je trajala vojna na 
Hrvaškem (1991–1995) ter v Bosni in Hercegovini (1992–1995), nato je po nekajletnem 
miru  prišlo do konflikta na Kosovu (1998), ki se je leta 2001 razširil na Makedonijo, kjer je 
nastala kratkotrajna državljanska vojna. Po letu 2008, ko je še Kosovo kot zadnje razglasilo 
neodvisnost (ni pa še vedno mednarodno priznano od vseh držav), je na območju nekdanje 
Jugoslavije sedem samostojnih držav. 

Vojne so povzročile ogromno gospodarsko škodo. Veliko ljudi je bilo pregnanih iz svojih 
domov, prišlo pa je tudi do množičnih pobojev skoraj na vseh v vojne vpletenih straneh. 
Zaradi nemogočih razmer je posredovala OZN in na ozemlje nekdanje Jugoslavije poslala 

 119 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v času od 1989 do konca 1992, A RKS Koper.
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mirovne sile, da bi umirile strasti, vendar te pri svojem delu niso bile učinkovite.120 Do 
končnega miru je prišlo šele po posredovanju sil NATO.

Prvi begunci so prišli iz Hrvaške že poleti 1991. Visoki komisariat Združenih narodov 
za begunce (UNHCR) jih sploh ni štel za begunce. Slovenija in Hrvaška takrat še nista bili 
mednarodno priznani državi, zato so ti veljali za notranje razseljene ljudi. Za sprejem prvega 
begunskega vala iz razpadajoče Jugoslavije je Slovenija odprla enajst zbirnih centrov. 
Na Hrvaškem je moralo domove zapustiti približno 600.000 ljudi in del se jih je že v prvih 
mesecih spopadov odločil za beg v Slovenijo. Tako je bilo na začetku septembra 1991 pri nas 
prijavljenih približno 2500 beguncev iz Hrvaške, največ pa jih je bilo 23.000 decembra 1991. 
Leta 1992 so se največji spopadi na Hrvaškem končali in begunci so se počasi vračali domov.  

Veliko več beguncev pa je v Slovenijo prišlo iz Bosne in Hercegovine (BiH), kjer je po 
začetku bosanske morije spomladi 1992 domove postopoma zapustilo kar 2,2 milijona 
ljudi, kar je polovica tamkajšnjega prebivalstva. V Sloveniji jih je bilo največ leta 1993, ko 
je bilo pri Rdečem križu registriranih 45.000 beguncev iz BiH. Poleg tega je bilo po ocenah 
še približno 25.000 neregistriranih beguncev, ki so živeli pri sorodnikih ali prijateljih. Zanje 
so ustanovili 64 zbirnih centrov, predvsem v izpraznjenih objektih vojske razpadle države. 
Begunci iz BiH so ostali tu več let, zato so morali za njihove otroke najprej ustanoviti 
begunske šole, potem pa so jih vključevali v redni slovenski šolski sistem.121

■ Begunci iz Hrvaške

V občini Koper je našlo začasni dom preko 2000 pregnanih in razseljenih oseb iz kriznih 
krajev Hrvaške, veliko pa jih je bilo še pri svojcih. Občinski Rdeči križ jim je pomagal v 
sodelovanju z vsemi dejavniki za reševanje te problematike. Velik obseg izrednih nalog pa jih 
je presenetil. Še posebno so bili težki začetki, ko še ni bilo sistemskih rešitev in opredeljenih 
kriterijev, npr. kdo in pod kakšnimi pogoji lahko pridobi status begunca. Vendar so aktivisti 
uspešno obvladovali probleme, stalne in tiste, ki so se na novo odpirali in bremenili vse 
institucije, ki so se ukvarjale s prebeglimi iz sosednje Hrvaške. 

Za begunce so odprli štiri začasne zbirne centre, in sicer v hotelu Žusterna, v Dijaškem 
domu Koper (takrat še poimenovanem Dom heroja Tita), v Ankaranu in na Debelem rtiču 
(kjer je deloval na republiški ravni). Leta 1992 se je število beguncev začelo manjšati in 
postopoma so zbirne centre zaprli. Takrat jih je bilo namreč od 1637 hrvaških beguncev pri 
družinah evidentiranih 1303. Hrvaške begunce so gostili nato še prvo polovico leta 1993.

V zvezi z begunsko problematiko so jih pogosto obiskovali člani Mednarodnega odbora 
Rdečega križa iz Ženeve, Visokega komisariata OZN za begunce, člani iz pobratene Ferrare, 
iz raznih italijanskih mest (Trst, Bologna, Milano, Padova, Trento, Devin), iz francoskega 
Grenobla, švicarskega Berna in Luzerna ter iz hrvaških mest (Buje, Pulj, Reka, Rabac, Krk, 
Šibenik, Zagreb).122

 120 https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojne v nekdanji Jugoslaviji, internetni vir.
 121 Gorazd Utenkar, V Sloveniji je bilo že 70.000 beguncev, Nedelo, 29. avgust 2015.
 122 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1991, A RKS Koper.
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Raznovrstne aktivnosti glede reševanja begunske problematike v letu 1991 so zajeli v 
poročilu: 

»/…/ Vključili smo se v reševanje prebeglih družin in beguncev iz sosednje Hrvaške. Naša 
pospešenost je bila vmesna, posebej v začetku, ko se vprašanje prebežnikov k nam še ni 
sistemsko obravnavalo in reševalo. Tudi pozneje, ko je število beguncev skokovito naraščalo – 
med največjim številom v naši občini – in je bil ustanovljen koordinacijski odbor za organiziran 
sprejem beguncev, smo bili povsod prisotni, blažili smo posledice trpljenja in nemalokrat prevzeli 
nase glavnino aktivnosti pri delu z begunci. Pribežnike, ki so se zatekli v našo občino večina brez 
vsakršnih sredstev za preživljanje, smo uspešno oskrbovali z najnujnejšim, predstavljali pa so 
nove nenačrtovane obremenitve. Ker so ubežniki zapuščali domove v zelo različnih okoliščinah 
in so bili zato tudi različno oskrbljeni, smo vsak primer obdelovali individualno in skladno s 
potrebami nudili pomoč. Tako smo zabeležili preko 2000 registriranih prebegov iz kriznih krajev 
Hrvaške v občino Koper. Domnevamo, da jih je bilo še vsaj polovico več neregistriranih. 
Naše delovanje je bilo tako:
 • vzpostavili smo celodnevno dežurstvo ob delovnikih pa tudi ob nedeljah in praznikih;
 • vzpostavili smo poizvedovalno službo na vseh nivojih – republiška koordinacija, posveti, 

dogovori;
 • pomagali smo pri organiziranju namestitve beguncev v občini in izven nje (v R Sloveniji, R 

Hrvaški, mednarodnih zbirnih centrih v Italiji);
 • oskrbeli smo begunce z najnujnejšim;
 • distribucija prehrambenih paketov Mednarodnega odbora RK in mednarodne pomoči, 

paketov blagovnih rezerv R Slovenije, pridobljenih dobrin, darov, urejanje carinskih 
deklaracij;

 • razdeljevanje finančne pomoči družinam, ki so preživljale begunce;
 • sodelovanje v delu, oskrbi in vodenju zbirnih centrov za begunce;
 • soorganizacija dobrodelnih prireditev, katerih izkupiček je bil namenjen pomoči beguncem;
 • organizacija in sodelovanje pri zbiralnih akcijah oblačil, otroške opreme, šolskih potrebščin 

in knjig, ozimnice za begunce;
 • obveščanje javnosti o begunski problematiki, sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja;
 • sodelovanje z delegati Mednarodnega odbora RK;
 • sodelovanje pri organizaciji življenja beguncev in njihovega vključevanja v vsakodnevno 

dejavnost okolja;
 • sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, društvi;
 • sodelovanje z občinskimi institucijami v zvezi z reševanjem begunske problematike;
 • pomoč ekonomsko ogroženim družinam v občini Koper.«123

 123 Pregled delovanja Občinske organizacije RK Koper in njenih organov v reševanju begunske problematike, A RKS Koper.
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Takratna sekretarka RK Koper Sonja Budair je v poročilu občuteno opisala, kakšno pomoč 
beguncem so nudili; v njem začutimo tako bedo begunske problematike, kot tudi srčnost 
ljudi, ki so jo pomagali reševati:

Begunci prihajajo na sedež RK »po posredovanju milice, avtobusne postaje, turistične 
agencije, prijaznih občanov, prijateljev, sorodnikov ali samostojno. Večina so matere z otroki, 
prestrašeni, jokajoči in prosijo za zaščito, nastanitev, lačni in nezadostno oblečeni. S pomirjujočo 
besedo ponudimo hrano, oblačila in jih na podlagi osebnih dokumentov vpišemo, registriramo, 
izdamo napotnice za zdravstveno varstvo in za namestitev. Z vozili, ki so nam na razpolago za 
to, jih prepeljemo v zbirne centre v naši ali sosednjih občinah, tudi v hrvaško Istro. Naša skrb 
zanje tu ni končana. Sprotno razrešujemo preko odgovornih in drugih institucij problematiko v 
centrih – poskrbimo za oblačila, obutev, plenice, otroške vozičke, posteljice, otroško prehrano, 
za prevoze, napotnice za zdravstveno zaščito in zdravila.

Zaščito Rdečega križa pridobijo vse matere z otroki do 4. leta starosti oz. sami otroci do 16. 
leta starosti, žene nad 60 let in možje nad 65 let starosti, ki prihajajo iz kriznih krajev; nadalje 
fizično in psihično sprejeti iz aktivne populacije, ki niso ne obrambno ne delovno sposobni. 
Ostale pa rešujemo individualno.

Že od meseca avgusta, od začetka nestrpnosti in sovražnosti v sosednji Hrvaški, se dnevno 
srečujemo z najrazličnejšo problematiko in stisko naših občanov, ki sprejemajo begunce s 
kriznih območij na svoje domove. Pomoč tem družinam ostaja naša primarna skrb. Nahranili, 
oblekli in drugače oskrbeli smo že na stotine ljudi. Tako lajšamo stisko, ki traja že predolgo. 

Obrazec mednarodnega komiteja za posredovanje sporočil družinskim članom.
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Med begunskimi otroci ne obstaja večja problematika s prilagajanjem, čeprav pogosteje 
obolevajo, saj so občutljivejši kot če bi bili doma. Med starejšimi begunci pa je izredno veliko 
bolnikov s srčnimi težavami (zabeležili smo tudi smrtni primer) in sladkorno boleznijo.

Begunci se posamezno odjavljajo in dobijo naročilnico za vozovnico do doma. Vendar število 
beguncev s tem ne pada in prehodni centri se ne praznijo. Prihajajo novi begunci z novo nastalih 
kriznih območij. Prevladuje hrvaška narodnost, čeprav so tudi srbske in druge narodnosti. Vsem 
nudimo zaščito pod enakimi pogoji.

Šolanje s hrvaškim, sicer skrajšanim šolskim programom, še ni zaživelo tako kot si želimo. V 
ta namen smo pridobili hrvaške šolske knjige in druge šolske potrebščine. Razen v Žusterni, kjer 
je tudi prehodni zbirni center, poteka skrajšani šolski program še v Mladinskem zdravilišču in 
okrevališču Debeli rtič, vendar je ta republiškega pomena.

V skupni fronti reševanja problematike beguncev celovitega istrskega prostora, smo se v 
okviru Rdečega križa in drugih odgovarjajočih institucij dogovorili za medsebojno pomoč med 
Rdečim križem, Centrom za socialno delo, Karitasom.

Uspešni smo pri pridobivanju pomoči tudi iz zamejstva – Trsta, Doline, Milj, Ferrare preko 
italijanskega konzulata v Kopru. S pomočjo posameznikov, krajevnih organizacij RK v Kopru, 
delovnih organizacij, institucij in društev smo zabeležili veliko materialne in finančne pomoči 
in drugih dobrin. Pomagali smo tudi hrvaškim istrskim občinam, ki imajo veliko število vojnih 
beguncev v svojih zbirnih centrih.

Obilno pomoč, ki prihaja iz tujine za begunce (oblačila, zdravila, nekaj hrane), spremljamo 
po predpisih od državne meje k nam ali naprej. Res je vsa pomoč dana beguncem. Odziv 
naše občine na naš klic je dober, tako smo zmogli oskrbeti vse potrebe. Občani so nesebično 
sprejemali begunce na svoje domove. Vsa občina je še vedno v akciji pomoči, saj nam ljudje 
zaupajo in tako uspešno pomagamo beguncem in našim občanom, da lažje prehranijo goste. 
Zato smo hvaležni vsem, ki pomagajo pri sprotnem reševanju problemov, pri zbiranju dobrin 
za begunce ter neposredni pomoči za vse, ki to potrebujejo. Na stotine ljudi smo že in jih še 
oblačimo, še vedno izdajamo ozimnico, enkratno denarno pomoč. Pomagamo povsod, kjer 
je potrebno, saj so begunci prihajali v poletnih oblačilih, z majhnimi otroki in dojenčki, brez 
vsakršnih pripomočkov. Vsem brez izjeme smo pomagali!

Izdajamo otroške vozičke, posteljnino, posteljice, stajice, druge pripomočke, na stotine 
paketov plenic za enkratno uporabo, tetra plenic, mleko v prahu, otroško prehrano in pijače, 
naročilnice za zelenjavo in sadje, igrače, šolske potrebščine, toaletna sredstva…

Za hitro mobilnost in razvoz pomoči in ljudi imamo še vedno sposojeni dve vozili – 
poltovorno viso D15 (Cimos) in kombi občinske službe družbenih dejavnosti (Zveza športnih in 
telesnokulturnih organizacij). /…/

Naše najtežje delo je takojšnja triaža, dodeljevanje statusa beguncev. Gre za načelo 
poštenosti, ki se ga strogo držimo. Ocenjujemo, da s svojim delom ohranjamo dobršen finančni 
del občini in naši republiki. Odprto vprašanje ostajajo tisti begunci, ki ne morejo pridobiti 
statusa, vrniti pa se ne morejo. Ni rešen niti prenos pokojnin beguncev oz. država Hrvaška 
prepočasi rešuje življenjsko pomembne zadeve.«124

 124 Poročilo o delovanju v zvezi z begunci z vojnih območij Hrvaške, napisano 5. 11. 1991, A RKS Koper.
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■ Begunci iz Bosne in Hercegovine

V letu 1992 je sledil nov val beguncev, tokrat iz Bosne in Hercegovine. Zanje so v maju 
odprli zbirni center v Ankaranu, ki pa je deloval le do srede junija, ko so ga štabi za reševanje 
in zaščito preselili na Kozino. Po podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma 21. novembra 
1995 so se begunci lahko vrnili na domove, vendar za vse to ni bilo mogoče, zato so ostali 
še nekaj let. Še leta 2002 zasledimo v poročilu, da izdajajo potrdila začasnim beguncem in 
jim pomagajo pri urejanju dokumentacije. 

Pri begunski problematiki je pomembno vlogo odigrala tudi poizvedovalna služba, 
vezana pretežno na pogrešane v BiH, na Hrvaškem, v Makedoniji in Srbiji. Na posebnih 
obrazcih Mednarodnega komiteja RK so posredovali ogromno število družinskih sporočil 
s ciljem združiti družinske člane, pogrešane, razseljene po svetu, predvsem beguncem iz 
BiH so omogočili stike s svojci. Še leta 1996 so poslali 1512 družinskih sporočil. Pri tem 
so sodelovali z Mednarodnim birojem ter poizvedovalnimi službami drugih nacionalnih 
društev Rdečega križa.

Leta 1993 je poizvedovalna služba uvedla register beguncev: evidentiranje, prijava 
bivanja oz. odjave – odhodi domov, emigracije, priseljevanje in izstavljanje raznih potrdil. 
Evidenca nastanjenih je tako omogočila osnovo za distribucijo pomoči.

Kronologijo begunske problematike in dejavnosti v zvezi z njo nam podrobno predstavijo 
vsakoletna poročila o delu:

Leto 1992: »/…/ 15. aprila 1992 smo začeli uradno evidentirati in izdajati status prebeglim 
osebam iz BiH, vsem, ne glede na starost, spol ali ogroženost kraja, od koder so prihajali. Do 
10. avgusta smo zabeležili 2065 prijavljenih iz BiH v naši občini. S tem datumom so se meje 
naše republike zaprle. Statusa nismo več podeljevali, čeprav so dnevno trkali spet novi in novi 
begunci na naša vrata. Status smo podelili le sedmim novorojencem tistih begunk, ki so že 
pridobile status begunke. Med begunci iz BiH prevladuje muslimanska veroizpoved (80 %), 15 
% je hrvaške narodnosti, 5 % srbske, nekaj je slovenskih državljanov in drugi (0,5 %). Poslej je 
begunce »prevzela« država. Evidentirali smo čez 300 beguncev iz BiH brez statusa, ocena stanja 
beguncev brez prijave je mnogo večja. Te beleži policija, k nam pa prihajajo po najnujnejšo 
pomoč. Poleg nas, Karitasa in Islamske verske skupnosti so pomagali Ženska iniciativa iz Kopra, 
Sekretariat civilne zaščite občine Koper, patronaža, radioamaterji, Center za socialno delo, 
Zveza prijateljev mladine, krajevne organizacije RK, študentje in dijaki preko Študentskega 
servisa, prostovoljci in drugi. /…/
Na našem sedežu še vedno ordinira zdravnica za begunce, ki izdaja zdravila, svetuje, spremlja 
higiensko in epidemiološko stanje. /…/«125

Leto 1993: »Nadaljevali smo s polno vključitvijo izvajanja programov uresničevanja 
begunske problematike v naši občini. Naša prizadevanja so pogosto celo presegala vlogo in 
zadolžitve. Število beguncev se je lani sicer nekoliko zmanjšalo, kar pa za nas ni predstavljalo 

 125 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1992, A RKS Koper.
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zmanjšanja obsega dela in manjših obremenitev. Za begunce predstavljamo eno glavnih in 
osrednjih institucij v zvezi z reševanjem njihove problematike, predvsem humanitarne pomoči. 
To dobivamo predvsem iz Centralnega logističnega centra iz Ljubljane. Ta se oskrbuje preko 
Visokega komisariata za begunce pri OZN, Federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 
različnih nacionalnih društev RK in drugih organizacij. Pred logističnim centrom pa smo sami 
iskali donatorje in sistemskega reševanja pomoči. Za nas je to terjalo izredne napore, veliko mero 
iznajdljivosti in izkušenj. Razdeljevali smo finančna sredstva za begunce in gostiteljske družine.

Osnovnim zadolžitvam kot so evidentiranje, izstavljanje potrdil, posredovanje družinskih 
sporočil, oskrbi beguncev s prehrano in drugo opremo, sprejemu in distribuciji mednarodne 
pomoči, napotila, namestitve, preselitve, vračanje ali emigracije beguncev, zbiralnih akcij, 
sodelovanja z raznimi institucijami in s sredstvi javnega obveščanja, lahko pridružimo še 
vrsto nič manj pomembnih aktivnosti, v katere smo bili vključeni. Izvajamo tudi program 
psihosocialne pomoči. Pri tem nam pomaga zdravnica, ki prostovoljno skrbi zanje. Poleg nje pa 
redno pomaga še pet imenitnih prostovoljk.

Zabeležili smo kar 1378 beguncev iz BiH s statusom in 401 brez statusa. Največ je bilo žena z 
otroki in starejših oseb. Prevladujejo Muslimani.
V letu 1993 se je ustanovil Urad za begunce, ki je prevzel registracijo.«126

Leto 1994: Opravljali so enake 
osnovne zadolžitve kot v letu 1993, 
poleg tega še »program psihosocialne 
pomoči. V projektu delujejo zdravnica, 
pravnik, študentka psihologije, 
študentka pedagoške fakultete, šivilja 
in skupina dijakov Slovenske gimnazije 
Koper. V psihosocialno pomoč sodi: 
zdravstvena pomoč z zdravili, pravna 
pomoč, svetovanja, tečaj slovenskega 
in italijanskega jezika, šiviljski tečaj, 
delavnice Mladi za mlade. S tem 
omogočamo zapolnitev presežnega 
prostega časa beguncem, da se aktivno 
vključujejo v normalno življenje. 
Razvijanje psihosocialnega programa 
pomoči izvajamo v sodelovanju z 
Mednarodno federacijo Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca. 
Opazili smo, da se begunski populaciji 
slabša zdravstveno stanje.«127 

 126 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1993, A RKS Koper.
 127 Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1994, A RKS Koper.

Obrazec Mednarodnega komiteja Rdečega križa za 
iskanje pogrešanih članov družine.
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Leto 1995: »Individualno smo reševali ali posredovali za normalizacijo begunskega statusa, 
ki je bil pogosto osupljivo tragičen. Zmanjševal se je pritisk te problematike. Število beguncev je 
počasi upadalo. Okrepljeno smo gradili psihosocialne programe za njihovo pomoč (delavnice 
jezika, šivanja, pomoč otrokom, šolarjem, novorojencem, posredovali delo, nudili pravno in 
zdravniško pomoč, omogočili 2 izleta).«128

Leto 1996: »Še vedno imamo veliko beguncev iz BiH v občini. Po računalniškem programu 
je registriranih 334 oseb. Podaljšali smo status beguncem z veljavnostjo do 31. 12. 1996 s 
federalnega ali okupiranega dela BiH. Sprotno smo reševali problematiko teh nesrečnih ljudi. V 
sodelovanju z Visokim komisariatom OZN za begunce, Uradom za priseljevanje in begunce pri 
Vladi RS, RKS in drugimi ter Kanadsko fundacijo za pomoč starejšim nad 60 let starosti smo bili 
manj ali bolj uspešni za prilagajanje in razno pomoč ljudem od drugod.«129

Leto 1997: »V naši občini so še vedno begunci, ki se ne morejo vrniti na svoje domove. 
Pogosto smo pomagali razseljenim osebam. Pomagali smo pri uveljavljanju osnovnih pravic, 
pomagali begunskim otrokom pri šolanju, urejanju socialnega dostojanstva in druge pomoči. 
/…/ Veliko starejših in bolnih je umrlo, kar 11 oseb, rodili so se trije otroci, pet oseb smo pomagali 
nastaniti v domove za starejše in v zbirni center na Kozini.«130

V poročilu o delu za leto 1998 ni informacij o beguncih, v letu 1999 pa je prišel nov 
manjši val beguncev iz drugih nekdanjih republik Jugoslavije.

Leto 1999: »Zaradi grozot, ki jih prinaša vojna na Balkanu in njenih posledic, smo zabeležili: 
v našo občino je prispelo 123 oseb iz nevzdržnega Kosova, Makedonije in Črne gore. Nastanjeni 
so pri svojcih. Poleg humanitarne pomoči oblačil, obutve, posteljnine, toaletnih potrebščin, 
pralnih sredstev poskrbimo še za prehrambene dobrine. Begunce smo napotili na Upravno 
enoto ali na Urad za begunce in priseljence pri Vladi RS ali v prehodni dom za tujce.«131 

 128 Pregled delovanja Območne organizacije RK Koper in njenih organov v letu 1995, A RKS Koper.
 129 Poročilo o delovanju Območne organizacije RK Koper in njenih organov v letu 1996, A RKS Koper.
 130 Poročilo o delovanju RK Koper v letu 1997, A RKS Koper.
 131 Poročilo o delovanju Območnega združenja RK Koper v prvi polovici leta 1999, A RKS Koper.
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V OKVIRU NOVEGA NACIONALNEGA DRUŠTVA

»Vsi programi delovanja Območnega združenja RK Koper sledijo temeljnim 
načelom Mednarodnega gibanja Rdečega križa in so zastavljeni tako, da zadostijo 
osnovnemu cilju – nudenju humanitarne pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Lajšanje 
socialnih stisk, ki so iz leta v leto večje, in preprečevanje izključenosti iz družbe, je 
osnovni cilj, ki smo si ga zastavili. Z nudenjem materialne, svetovalne in psihofizične 
pomoči želimo doseči, da bi bilo vedno manj družbene razslojenosti.«132

»Izvajanja programov pa si ni mogoče predstavljati brez predanih aktivistov, 
ki naše poslanstvo približujejo v sleherno vas ali ulico /…/, ki naše programe 
obogatijo s svojim znanjem in z izkušnjami. Le-ti so namreč med prvimi, ki 
zaznavajo probleme v okolju, poznajo utrip življenja ljudi, uživajo zaupanje in 
so praktično vedno dosegljivi, kar pomeni, da so nepogrešljivi pri razreševanju 
različne problematike in stisk.«133

Sprejetje novega zakona o Rdečem križu Slovenije in nov status RKS, ki je postal nacionalno 
društvo, sta povzročila preobrazbo v organizaciji Rdečega križa na vseh nivojih. Potrebno je 
bilo veliko usposabljanja za nov način dela, prilagajanje novim pristopom, tako glede vsebin 
in načina reševanja problematike kot načina zbiranja finančnih in materialnih sredstev.

Člani so se najprej intenzivno izobraževali v temeljnih načelih, o spoštovanju in 
uporabi znaka in imena Rdečega križa, za vključevanje nacionalnega društva v vrste 
drugih mednarodnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter v širjenju znanj 
humanitarnega prava. Po mednarodnih programih so se usposabljali za širjenje znanj 
na mlade kadre (npr. principi delavnic in promocije), za delovanje v specifičnih nalogah 
ali v delu z določeno kategorijo prebivalstva (brezdomci, narkomani). Izvajali so in še 
izvajajo psihosocialne programe, kot so aktiviranje skupin za samopomoč in medsebojno 
pomoč, namenjene predvsem ljudem, odrinjenim na rob družbe, nezaposlenim, mladim, 
odvisnikom od prepovedanih drog. 

Velik zalogaj je bil tudi prehod na računalniško vodenje podatkov in prilagajanje vedno 
novim tehnološkim izzivom. 

Ves čas so se spopadali tudi s prostorsko stisko, iskali dodatne skladiščne prostore in 
dvakrat zamenjali svoj sedež.  

 132 Citat iz Poslovnega poročila za leto 2006, A RKS Koper.
 133 Delovno poročilo RKS za leto 2001, A RKS Koper.
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■ Organiziranost134

Občinska organizacija Rdečega križa Koper je nosila ta naziv do nove ustanovitve 
po novi zakonodaji. V registru društev na Upravni enoti Koper je bila izbrisana 20. junija 
1995, 27. septembra 1995 pa je bila vpisana Območna organizacija Rdečega križa Koper, 
ustanovljena na občnem zboru 18. aprila 1994, ko je sprejela tudi svoj statut. 

Do nove spremembe je prišlo 15. oktobra 1997, ko so na skupščini spremenili ime 
organizacije v Območno združenje Rdečega križa Koper, dopolnili statut, spremembe pa so 
bile vnesene v register društev 14. aprila 1998.

Februarja 2004 so bila sprejeta nova dopolnila Statuta Območnega združenja Rdečega 
križa Koper (OZ RK Koper), konec marca 2010 pa so na programski skupščini sprejeli nov statut 
OZ RK Koper s spremenjenim naslovom sedeža. Veljal je do 28. marca 2013, ko so spremenili 
svoj naziv v sedanji Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Koper (RKS-OZ). S preselitvijo 
RKS-OZ v nove prostore je bilo potrebno spremembo naslova vnesti v nov statut, kar so 
storili 6. novembra 2014. Dve leti kasneje (4. februarja 2016) je bil sprejet sedanji statut, ki je 
bolj razširjen in prinaša nekaj sprememb, tudi zaradi novonastale Občine Ankaran. Krajevna 
organizacija RK Ankaran je tako sedaj postala Občinska organizacija RK Ankaran. 

Ker se osnovna določila v vseh statutih ponavljajo in so le dopolnjena glede na tekoče 
spremembe, vsebinsko bolj razčlenjena ali z novo terminologijo, je predstavljen zadnji 
statut iz leta 2016, z opozorili na spremembe. 

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Koper (RKS-OZ Koper) je samostojna, 
neodvisna, nevladna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki deluje v 
skladu z zakonodajo na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Svoje poslanstvo 
izvaja popolnoma nepristransko, ne glede na nacionalnost, raso, spol, vero, jezik, razred ali 
etnično pripadnost. Namen in cilji so, da pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja 
ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi, ter pomaga pri zagotavljanju spoštovanja človekovih 
pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji. 
Skupaj z drugimi območnimi združenji Rdeči križ Slovenije sestavlja Zvezo združenj.

RKS-OZ sestavljajo redni (plačujejo letno članarino), podporni (plačujejo letni prispevek) 
in častni člani (osebe, ki so veliko prispevale pri delovanju RKS-OZ). Poleg odraslih so še 
mladi člani RKS, mladoletniki med 7. in 18. letom starosti, ki delujejo v krožkih.

RKS-OZ svoje cilje uresničuje zlasti z opravljanjem naslednjih nalog:
 • seznanja javnost z mednarodnim humanitarnim pravom, širi in uresničuje načela 

Mednarodnega gibanja Rdečega križa, aktivira svoje člane v prizadevanjih za 
uresničevanje mednarodne solidarnosti, za prijateljstvo med narodi, za mir v svetu;

 • sodeluje s pristojnimi državnimi in lokalnimi organi, z zavodi in drugimi organizacijami 
v aktivnostih za varovanje zdravja, za zdrav način življenja in varstvo naravnega okolja;

 134 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Statut RKS - Območne organizacije Koper iz leta 1994, Statut OZ RK Koper iz 
2004, Statuti RKS-OZ Koper iz 2013, 2014 in 2016, Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v 
letu 1994, Zapisnik volilne skupščine OZ RK Koper z dne 14. 10. 2003, Zaključni račun za leto 2006 – Poslovno poročilo, 
Poročilo o delu v letu 2007, Poslovno poročilo OZ RK Koper za leto 2008, Poročilo o delu v letu 2010, A RKS Koper.
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 • RKS-OZ ozavešča in motivira ljudi za darovanje krvi, krvne plazme, delov človeškega 
telesa; organizira krvodajalske akcije ter daje pobude za nadaljnji razvoj in napredek 
krvodajalstva;

 • organizira in izvaja preventivno zdravstveno dejavnost ter letovanje;
 • sodeluje pri izvajanju socialne in preventivne zdravstvene pomoči ljudem, prizadetim 

od naravnih nesreč, epidemij ali drugih večjih nesreč, in socialno ogroženim osebam in 
družinam;

 • sodeluje s pristojnimi organi v pripravah za izvajanje preventivne zdravstvene in socialne 
pomoči ljudem v primeru oboroženih spopadov, aktivno sodeluje pri laični prvi pomoči, 
pri izvajanju socialne pomoči in drugih obveznosti;

 • organizira hrambo in razporeja pomoč, ki jo dobi od nacionalnih organizacij Rdečega 
križa, drugih organizacij in posameznih darovalcev; organizira tudi zbiranje pomoči za 
mednarodno pomoč in jo preko RKS pošilja v tujino;

 • sodeluje pri vzgojno-izobraževalni dejavnosti otrok in mladine za uveljavljanje temeljnih 
načel Mednarodnega gibanja Rdečega križa in skrbi za njihovo vključevanje v dejavnost 
organizacij Rdečega križa;

 • organizira informativno, propagandno in založniško dejavnost za uresničevanje svojega 
temeljnega poslanstva;

 • sodeluje in izvaja naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči;
 • organizira in izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči in izvaja druga javna pooblastila;
 • izvaja nastanitveno dejavnost brezdomnih oseb in druge naloge na področju pomoči 

brezdomnim in drugim osebam;
 • preko RKS in neposredno sodeluje s sorodnimi organizacijami v naši državi in v tujini;
 • opravlja druge naloge in dejavnosti, za katere se društvo opredeli s programi dela.

Za doseganje namena in ciljev lahko RKS-OZ ustanovi gospodarsko družbo ali poveri 
opravljanje pridobitne dejavnosti, razen za javna pooblastila, drugim osebam na temelju 
zakupne ali sorodne pogodbe. 

Za izvajanje dejavnosti, ki je najožje povezana s cilji in nalogami RKS-OZ, lahko ustanovi 
ustanovo, zavod ali invalidsko podjetje.

RKS-OZ lahko v okviru osnovnega humanitarnega namena in nalog ter zaradi dobrega 
gospodarjenja s svojim premoženjem opravlja tudi naslednje dejavnosti:
 • gostinsko (na prireditvah);
 • nastanitveno (za potrebe obiskov, brezdomcev, socialno ogroženih ipd.);
 • trgovinsko (prodaja izdelkov združenja in krajevnih odborov, donatorskih proizvodov 

ali umetnin idr.);
 • športno in rekreacijsko (v okviru programov dela z mladimi in drugimi);
 • prevoz izvajalcev in uporabnikov za uresničevanje programov socialnega podjetništva 

po Zakonu o socialnem podjetništvu, sprejetem leta 2011;
 • založniško dejavnost (tiskanje in izdajanje publikacij propagandnega gradiva, tiskovin, 

literature ipd.);
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 • prirejanje razstav, predavanja ali druge poslovne dejavnosti v humanitarne namene 
(zdravstveno-preventivna predavanja, širjenja znanj s področja delovanja Rdečega križa, 
usposabljanje za bolničarje, obnovitvene tečaje prve pomoči, izpite, delavnice ipd.).

RKS-OZ pridobiva finančne vire za svoje delovanje:
 • s članarino, darili, volili, donacijami in sponzorskimi sredstvi, dotacijami in prostovoljnimi 

prispevki, zbranimi v Tednu Rdečega križa in ob raznih občasnih akcijah;
 • iz proračuna Mestne občine Koper, Občine Ankaran in Vlade RS (Ministrstvo za zdravje, 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) za socialno-varstvene 
programe;

 • iz sredstev obeh občin in Republike Slovenije, pridobljenih s konkuriranjem na razpisih 
za humanitarne dejavnosti;

 • iz sredstev Rdečega križa Slovenije (FIHO sredstva135 idr.);
 • iz lastne pridobitne dejavnosti;
 • iz drugih virov.

RKS-OZ uresničuje svoje naloge preko svojih organov. Najvišji organ je zbor članov 
(do leta 2013 je bila to skupščina), ki sprejema odločitve in voli druge organe. Sestavljajo 
ga po dva zastopnika Občinske organizacije Ankaran in krajevnih organizacij RK. Status 
zastopnika imajo tudi člani območnega odbora. 

Izvršilni organ je območni odbor, ki ga sestavlja devet članov – predsednik, dva 
podpredsednika in šest članov. V preteklosti je bil tudi član predstavnik Centra za socialno 
delo, sedaj ga samo vabijo na seje. 

Delo Območnega odbora spremlja in nadzoruje 3-članski nadzorni odbor in o tem 
poroča na zboru članov. 

O disciplinskih prekrških in spornih zadevah med člani razsoja 3-člansko častno razsodišče.
Za zakonitost in javnost delovanja organov skrbi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja  

RKS-OZ. Nadomeščata ga dva podpredsednika, od katerih eden skrbi za področje javnih 
pooblastil, drugi pa za finančno poslovanje. Do leta 2012 je bil samo eden podpredsednik.

Vodstveni izvršni delavec, ki skrbi za uresničevanje nalog in programa, je sekretar. V 
statutu iz leta 2004 je navedeno, da se skupščina lahko odloči, da razpiše delovno mesto 
sekretarja za določen ali nedoločen čas, za izvajanje strokovnih in operativnih del RK. 
Kasnejši statuti ga omenjajo kot vodjo strokovne službe, v zadnjem pa je naveden kot 
posebna postavka s podrobno opisanimi nalogami, ki jih opravlja.  

Tu je še strokovna služba, ki opravlja organizacijske, administrativne in tehnične naloge, 
vodi pa jo sekretar. Delavci v strokovni službi so v rednem delovnem razmerju in so lahko 
zaposleni za določen ali nedoločen čas ali pa opravljajo določena dela na podlagi pogodb 
o delu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, javna dela).

Za pripravo stališč, predlogov ali za izvajanje posameznih nalog območni odbor 
imenuje stalne ali občasne komisije kot delovna telesa. Nazivi komisij, vsebinsko vezanih 

 135 Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ustanovljena leta 1999, ki pridobiva sredstva od 
Loterije Slovenije.
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na osnovne dejavnosti Rdečega križa, se spreminjajo. V preteklosti so to bile: komisija za 
krvodajalstvo in darovanje človeških organov, socialna komisija, komisija za mlade člane RK, 
za elementarne nesreče, za zdravstveno vzgojo in prvo medicinsko pomoč. V letu 2012 pa 
so jih poimenovali: strokovni svet za koordinacijo programov prve pomoči, civilne zaščite 
in preventivnih programov, komisija za reševanje socialnih programov, projektna skupina 
za razvoj krvodajalstva, komisija za mlade, komisija za spremljanje izvedbe vzpostavitve 
mreže prvih posredovalcev in mreže AED (avtomatski eksterni defibrilator).136 Poleg teh so 
imenovana še delovna telesa, vezana na delovanje samega društva: skupina za spodbujanje 
in razvoj delovanja občinskih in krajevnih organizacij RK, statutarna komisija (zaradi 
pomembnosti je posebej navedena v statutu), strokovna skupina za kadrovsko strukturo 
in programe posameznih delovnih mest, skupina za izvajanje finančnega poslovanja idr.

■ Krajevne organizacije Rdečega križa

 136 Prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko 
srce ponovno požene in s tem reši življenje. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak.

Odprto pismo prostovoljcev iz krajevnih organizacij RK Koper v zvezi z afero v osrednjem vodstvu. 
Podpisani so predsedniki takratnih KORK.
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KO RK so organizacijske enote RKS-OZ, ustanovljene po teritorialnem principu (v skladu 
z delovanjem krajevnih skupnosti) zaradi boljšega in učinkovitejšega dela RKS-OZ. Po novi 
zakonodaji niso več pravne osebe, ampak je njihovo finančno in materialno poslovanje 
vezano na RKS-OZ, kjer so od leta 1998 tudi registrirane.  

V KO RK posvečajo izredno pozornost skrbi za starejše in socialno ogrožene krajane. Pri 
tem ne skrbijo le za materialno pomoč, ampak predvsem za to, da ljudje niso osamljeni in 
prepuščeni sami sebi. Skrbijo tudi za zdravstveno ozaveščanje krajanov – izvajajo merjenje 
krvnega tlaka in sladkorja, merjenje kostne mase, tečaje za osnovne postopke oživljanja, 
kjer  se seznanijo tudi z uporabo defibrilatorja.

Število KO RK se je v državi Sloveniji spreminjalo, saj je njihova aktivnost odvisna od 
kadra. Delo je v glavnem slonelo na starejših prostovoljcih, zato je potrebno organizacije 
vedno znova pomlajati. Leta 2008 so si na primer na koprskem RK kot pomemben izziv 
v naslednjem programskem obdobju zadali tudi prenovo KO RK, posodobitev njihovega 
delovanja in ustanovitev raznih projektnih skupin, ki bodo delovale na posameznih 
področjih. To naj bi bilo predvsem medgeneracijsko sodelovanje in organiziranje 
medgeneracijskih skupin, ki bodo delovale na ravni krajevne skupnosti. S tem naj bi tudi 
nadomestili dotedanjo dokaj visoko starostno strukturo KO RK, saj za boljše delovanje 
nujno potrebujejo mlajše prostovoljce in modernejše oblike dela. Vendar problem kadrov 
in kontinuiranega delovanja KO RK ostaja.

Danes v RKS-OZ Koper deluje 16 krajevnih organizacij RK (KO RK Bertoki, Dekani, 
Gradin, Hrvatini, Koper-center, Marezige, Olmo-Prisoje, Pobegi-Čežarji, Semedela, Sveti 
Anton, Škofije, Šmarje, Škocjan-Šalara, Vanganel, Za gradom in Žusterna) in v letu 2014 
ustanovljena Občinska organizacija RK Ankaran (nekdanja KO RK Ankaran).

■ Vodilni kader

Zaradi izrednih vojnih razmer in zakonodajnih sprememb je prišlo do zamenjave 
vodilnih organov leto kasneje, to je decembra 1993. Tudi v novem mandatu so ostala stara 
poimenovanja organizacije in organov, sprememba je bila le v številu članov predsedstva (9 
namesto 15). Prvi novi predsednik v Sloveniji je postal doktor medicine Jadran Kleibencetl, 
podpredsednik pa je postal prejšnji predsednik Milan Pečar. Člani predsedstva so bili: Luisa 
Angelini Ličen, Jeroman Brozan, Armando Žerjal (vodil je tudi komisijo za krvodajalstvo in 
bil član Glavnega odbora RKS), Nada Gorišek (predsednica KORK Žusterna), Mojca Vivoda, 
Jelka Fornazarič Justin (predsednica KO RK Koper-center) in Dorina Dobrinja (predsednica 
KO RK Marezige). Nadzorni odbor so sestavljali predsednica Marija Gregorič (KO RK Sp. 
Škofije) ter članici Marija Bergman in Marija Šonc.137 

Maja 1998 je bilo izvoljeno novo vodstvo. Predsednik je ostal isti, med člani odbora pa 
najdemo Ireno Sirotič Dobrila, Zvezdana Božiča, Bredo Rejec, Claudio Raspolič.  
V nadzornem odboru sta ostali Marija Gregorič in Marija Šonc (tudi članica GO RKS).

 137 Zapisnik programsko-volilne skupščine OO RK Koper, ki je bila 20. 12. 1993, A RKS Koper.
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Oktobra 2003 je Kleibencetla na predsedniškem mestu zamenjal Marijan Križman, 
podpredsednik je postal Emil Ugrin, člani takrat že območnega odbora pa Rino Černeka 
(predsednik KO RK Za gradom), Marija Jereb (predsednica KO RK Ankaran), Jadran 
Kleibencetl, Stanislava Peroša, Drago Radišič, Irena Sirotič Dobrila, Anica Škrlep Medved 
in še predstavnica Centra za socialno delo Suvada Čatak. Člani nadzornega odbora so bili 
Hatidža Glavaš, Nadja Lovrečič in Tanja Stankovič, častnega razsodišča pa Lučka Bogataj, 
Zvezdan Božič, Peter Jager in Armando Žerjal. 

Štiri leta kasneje so Križmanu podaljšali mandat, za podpredsednico pa izvolili Marijo 
Jereb. Križman je dve leti kasneje odstopil (izvoljen je bil za poslanca v Državnem zboru), 
zato je bila v začetku februarja 2010 na izredni volilni skupščini za novo predsednico 
izvoljena Irena Sirotič Dobrila.

Na volilni konferenci marca 2012 je bila izvoljena v območni odbor naslednja sestava: 
predsednica Irena Sirotič Dobrila, podpredsednika Danila Brezovnik in Marko Kocjančič 
in člani odbora Marija Jereb, Marta Vrčon Komel, Tomi Bizjak, Dean Vivoda, Marica Babič 
(predsednica KO RK Marezieg) in predstavnica Centra za socialno delo Koper Elena Kaligarič.
Nadzorni odbor je vodila predsednica Marija Perkovič, člana sta bila Matija Jakšič in Mirna 
Durakovič, nadomestna članica pa Doris Laginja.
Častnemu razsodišču je predsedoval Zvezdan Božič, člana sta bila Nada Gorišek in Marino 
Postorčič, nadomestna članica pa Silva Ferletič.

V zadnjem mandatnem obdobju 2016–2020 je ostala predsednica Irena Sirotič Dobrila, 
podpredsednici sta postali Marta Vrčon Komel in Danila Brezovnik, člani območnega odbora 
pa Marica Babič, Tomi Bizjak, Rino Černeka, Marija Jereb, Miro Kocjančič, Vlasta Baraga ter 

Jubilanti in dobitniki nagrad RK na prelomu v novo tisočletje.
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predstavnica Centra za socialno delo Anna Trobec. Leta 2018 je prišlo do spremembe, ker je 
predsednica odstopila in jo je nadomestila dotakratna podpredsednica Marta Vrčon Komel.
Predsednica nadzornega odbora je postala Breda Krašna, člana Doris Laginja in Dean 
Vivoda,  nadomestna članica Dolores Peroša.
Novi predsednik častnega razsodišča je postal Zlatko Pucer, člana Marija Ban in Zvezdan 
Božič, nadomestna članica pa Ljudmila Laslo.

V celotnem obdobju so štiri glavne komisije vodili naslednji: 
 • socialna komisija: Jelka Fornazarič Justin, Suvada Čatak, Ksenija Pinter, Nataša Hiršman, 

Danila Brezovnik; 
 • komisija za zdravstveno vzgojo in prvo medicinsko pomoč: Jadran Kleibencetl;
 • komisija za krvodajalstvo: Armando Žerjal, Ljuba Miljuševič, Danila Brezovnik;
 • komisija za delo z mladimi: Luisa Angelini Ličen, Marija Jereb.

Leta 2012 je nastal združen 12-članski strokovni svet za koordinacijo programov prve 
pomoči, civilne zaščite in preventivnih programov, ki ga vodi Aleš Oven.

Združenje RK je do leta 2003 imelo sekretarko. Do oktobra 1999 je to nalogo opravljala  
Sonja Budair. Njo je nadomestila Alja Budair, ki pa ni bila najboljša izbira. V novem družbenem 
sistemu z novimi vrednotami, ko so se tudi moralne vrednote nekako spremenile, se je to 
zgodilo tudi v koprskem Rdečem križu. Nova sekretarka je zlorabila svoj položaj, za kar 
je bila leta 2007 tudi obsojena na povrnitev protipravno vzetih sredstev. Zgodba je zelo 
odmevala v javnosti in društvo je hitro izgubilo zaupanje pri ljudeh.138 Novi predsednik 
je v poročilu o delu takole zapisal: »Po izvolitvi novega vodstva je bilo potrebno predvsem 
organizirati delovanje pisarne OZ Koper in vzpostaviti dialog z mediji in javnostjo nasploh, 
ker so dogodki v zvezi s sekretarko OZ Koper potisnili društvo na najnižjo točko zaupanja in 
kredibilnosti v vsem času njegovega obstoja. Delovanje predsednika OZ v takšnih okoliščinah 
ni le protokolarno ali častno, saj je moral organizirati delovanje društva, kar je sicer naloga 
sekretarja. Člani območnega odbora so na prvi seji dobili zadolžitve in prevzeli odgovornosti za 
vsa področja delovanja društva, kar se je hitro pokazalo kot dobra oblika delovanja, še posebej 
v nekaterih ključnih komisijah, kot npr. socialna, krvodajalska, komisija za delo z mladimi 
itd. Kot predsednik sem prevzel koordinacijo delovnih teles OZ in skupaj s podpredsednikom 
organiziranost mreže OZ.«139

Do leta 2016 praktično niso več zaposlovali sekretarja, tudi zato ne (vsaj v prvem obdobju), 
ker so se sredstva za delovanje zmanjšala in so denar raje namenili za projekte, ki so jih na 
novo začenjali. Po dveh časovno krajših zasedbah tega delovnega mesta so marca 2018 
zaposlili Iztoka Jelačina.

 138 Že leta 2001 je izbruhnila odmevna afera v povezavi s takratnim sekretarjem RKS Mirkom Jeleničem in sodelavcem, 
vendar sta bila leta 2007 oproščena suma. Dogajanje pa je zelo porušilo ugled RKS, tudi zaradi visokih plač, ki so si jih 
izplačevali. Zato je Vlada RS pripravila Zakon o humanitarnih društvih, s katerimi naj bi bil pregled nad poslovanjem 
bolj pregleden.

139 Poročilo o delu OZ RK Koper za obdobje oktober–december 2003, A RKS Koper.
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■ Novi društveni prostori

V novi državi je RKS-OZ dvakrat zamenjal svoj sedež in s tem pridobil nove poslovne 
prostore. Z Vergerijevega trga so se preselili najprej na Vojkovo nabrežje 6, v prostore 
nekdanjega pljučnega dispanzerja. Pridobili so jih leta 2007, že konec leta 2007 pripravili 
vse potrebno za začetek delovanja razdelilnice hrane, dokončno pa so jih uredili naslednje 
leto. Takrat so v poročilu o delu zapisali: »S pomočjo širše družbene skupnosti je OZ RK uspelo 
dobiti nove poslovne prostore, kjer smo v letu 2008 na enem mestu uredili skladišče za oblačila, 
obutev in higienske pripomočke, skladišče za prehrambene izdelke in delilnico toplih obrokov 
za brezdomce in najbolj socialno ogrožene posameznike. V nadaljevanju si bomo še prizadevali 
za pridobitev prostorov, kjer bomo uredili nekaj prenočišč za primere, ko ljudje ostanejo na cesti, 
ter kopalnico za osebno higieno.«140

Leta 2014 pa je Mestna občina Koper za potrebe RKS-OZ preuredila prostore nekdanje 
gostilne na Gramscijevem trgu 1, ki ima vhod tudi z Gasilske ulice, in skladišče v Krpanovi 
ulici. Slavnostno so jih odprli 1. oktobra. 

 140 Poslovno poročilo OZ RK Koper za leto 2008, A RKS Koper.

Sedež Območnega združenja RK Koper.
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■ Dejavnosti

Slovenski RK je ostal zvest tradiciji v izvajanju svojih programov in še vedno namenja 
največ pozornosti, časa in energije izvajanju javnih pooblastil in tradicionalnih programov 
na socialnem področju, zdravstveno preventivni dejavnosti, delovanju ob naravnih in drugih 
nesrečah, prvi pomoči, krvodajalstvu, delu z mladimi, pomoči bolnikom in invalidnim, 
starejšim osebam, otrokom in brezdomcem, so zapisali v delovnem poročilu RKS za leto 2001. 

V več kot četrt stoletja delovanja Rdečega križa v novih družbenih razmerah so se zgodile 
velike spremembe, uvedenih je bilo veliko novosti. Najprej se je organizacija prilagodila 
novi zakonodaji, po letu 2000 pa so nastajale nove razvojne smernice v smislu približevanja 
programov in vsebin standardom Evropske unije. Spremembe so vidne v novih metodah in 
oblikah izvajanja dejavnosti (vsebinskih in tehnoloških). Vsebinsko so prilagojene drugačnim 
družbenim razmeram in s tem novim družbenim problemom, ki so postavili Rdeči križ pred 
nove izzive in nove načine reševanja problemov. Med novostmi so projektno delo, vezano 
na zbiranje sredstev preko javnih natečajev, psihosocialni programi, namenjeni vsem, ki 
živijo na družbenem robu, elektronski programi za vodenje in uporabo podatkov. V letu 
2010 so bile tako uvedene spletne aplikacije za celoten RKS za vodenje socialne pomoči 
(e-sociala), krvodajalstvo (e-kaplja), letu 2008 pa so uvedli enoten računalniški program za 
tečaje in izpite iz prve pomoči, kasneje pa še mobilno aplikacijo Prva pomoč. E-programi in 
aplikacije se stalno dopolnjujejo, kar zahteva stalno usposabljanje tudi za ta segment dela.

RKS-OZ izvaja dejavnosti po javnem pooblastilu (krvodajalstvo, prva pomoč, zaščita in 
reševanje, služba za poizvedbo) in socialno dejavnost, veliko skrb pa posveča tudi mladim. 
V statutu je zapisano, da RKS-OZ opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:
 • organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo ženevske konvencije;
 • izvaja naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami 

oboroženih spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah;
 • izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev, darovalcev krvne plazme in organizira 

krvodajalske akcije;
 • organizira in izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči;
 • organizira in usposablja enote za prvo pomoč;
 • opravlja postopke vpisa kandidatov za darovanje organov in tkiv za Slovenija Transplant;
 • izvaja ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah 

ter oboroženih spopadih;
 • izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih 

ljudi ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi.

Zastavljene cilje dosegajo s pomočjo številnih prostovoljcev, ki delujejo v krajevnih in 
občinskem odboru RK in so zato dobro seznanjeni z razmerami na terenu – kdo in kakšno 
vrsto humanitarne pomoči najbolj potrebuje. Na posebnih programih delujejo tudi ustrezni 
strokovnjaki, ki nudijo strokovno pomoč. Za delo na področju zdravstvene preventive in prve 
pomoči sodelujejo kadri iz medicinske stroke (medicinske sestre in zdravniki). Predavatelji 
za usposabljanje kadrov iz prve pomoči si morajo pridobiti predavateljsko licenco in jo nato 
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obnavljati. Poleg tega se morajo stalno sprotno izpopolnjevati in spremljati nove doktrine v 
znanju prve medicinske pomoči.

■ Program zdravstva in preventivni programi

ZDRAVSTVENA VZGOJA / VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA

Do leta 2004 zasledimo v poročilih podatke o izvajanju zdravstvene vzgoje oziroma 
preventivne zdravstvene dejavnosti, ki je vsebinsko zajemalo: zavedanje o nevarnostih 
zasvojenosti, obolevanja za AIDS-om in nezdravih razvad; skrb za zdravo prehrano, varstvo 
okolja, za zdrav način življenja in dela; nego bolnika na domu; preprečevanje nasilja nad 
seboj, med ljudmi, na cesti in v prometu. Novost je bila še skrb za psihosocialno zdravje.

Zdravstveno vzgojo so izvajali v učilnici na sedežu RK, na delovnih mestih, v šolah, pri 
prostočasnih dejavnostih, v okviru prireditev obeleževanja dnevov in tednov na področju 
zdravstva. Prirejali so predavanja, okrogle mize, razstave, delavnice, interakcijske igre, 
družboslovne dneve, tabore idr. Pri tem so razdeljevali veliko različnega propagandnega 
oziroma promocijskega gradiva. 

Pri izvajanju aktivnosti so sodelovali z ustreznimi institucijami na občinski, državni in 
tudi mednarodni ravni.

Novost je bil lastni projekt za srednješolsko mladino »Krepitev osebne in socialne 
identitete mladostnikov«, ki so ga v šolskem letu 1996/1997 začeli izvajati na Gimnaziji 
Koper skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo. Izvedli so 17 delavnic, ki so potekale po eno 
uro tedensko, in ga zaključili s taborom na Debelem rtiču, ki je potekal pod geslom Dober 
dan drugačen dan. S šolskim letom 1997/1998 je bil projekt vključen v Katalog programov 
obveznih vsebin za srednješolce. Takrat so ga začeli izvajati tudi na srednji ekonomski šoli in 
širili še v dijaški dom. Izvajali so ga več let (leta 2009 še). Cilji so bili: družabništvo, zavedanje 
sebe, izražanje čustev, komunikacija, zavedanje lastnih stisk, napetosti in problemov, 
razmišljanje o samopodobi. Projekt je bil namenjen srednješolski populaciji v najbolj 
občutljivem obdobju njihovega življenja, ko so najbolj izpostavljeni različnim izzivom, 
iskanju lastne identitete in mesta v družbi, kar je vse povezano z različnimi oblikami 
odklonilnosti. Cilj je bil pripeljati mladostnike na zdrav način do pozitivnih spoznanj, kar 
se doseže s pogovorom, z izražanjem svojih misli in občutkov ter s primerjanjem z drugimi. 
Delo v delavnicah je potekalo v obliki interakcijskih iger, igranja vlog, psihosocialnega 
učenja, meditativnih vaj in učenja sproščanja, razgovorov, pogovorov in diskusij o aktualnih 
temah za dijake, pogovorov o težavah adolescence itd. Vodja projekta je bila profesorica  
razrednega pouka Aleksandra Rojac Starc.

Za delo s srednješolsko mladino so bile organizirane še druge oblike. Tako so leta 1997 
koprski srednješolci sodelovali v vseslovenskem projektu »Veter v laseh – s športom proti 
drogi«, se udeležili mladinskih taborov (Velike Bloke, v bohinjskih hribih, Debeli rtič, Otovec 
pri Črnomlju), sodelovali na mednarodnem ekološkem taboru na Debelem rtiču, koprski RK 
pa je organiziral dvodnevni mladinski tabor za okrog 200 gimnazijcev iz Kopra.
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Kasneje (že v Evropski uniji) 
so namesto o zdravstveni vzgoji 
govorili o varovanju in krepitvi 
zdravja, ki zajema meritve 
holesterola, krvnega tlaka in 
sladkorja, izvajanje prikaza 
oživljanja z defibrilatorjem in 
osnov prve pomoči. Cilj je še 
vedno ozaveščanje občanov 
o zdravem načinu življenja, 
aktivnosti pa se izvajajo 
preko celega leta, s poudarki 
na obeleževanju dnevov in 
tednov, povezanih z zdravjem. 
To so: 31. januar - Svetovni 
dan brez cigarete, 11. februar 
- Svetovni dan bolnikov, 1.–8. 
marec - Svetovni dan boja proti 
raku, 7. april - Svetovni dan zdravja, 31. maj - Svetovni dan športa, 4. junij - Dan krvodajalcev, 
14.–21. september - Teden aktivnosti za preprečevanje kajenja, 24. september - Dan srca, 
10. oktober - Dan duševnega zdravja, 15. oktober - Svetovni dan hoje, 16. oktober - Svetovni 
dan hrane, november - Mesec preprečevanja odvisnosti, 14. november - Svetovni dan 
diabetesa in 1. december - Svetovni dan aidsa.

Prostovoljci RK že nekaj časa izvajajo meritve holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja 
in tlaka, redno enkrat mesečno na tržnici v Kopru, razen v zimskih mesecih, občasno pa tudi 
v nekaterih krajevnih organizacijah RK. 

Prostovoljni bolničarji RK ob različnih priložnostih na različnih lokacijah izvajajo prikaz 
oživljanja odraslega in dojenčka ter uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED). Enkrat mesečno 
pa imajo v Večgeneracijskem centru Morje Koper tudi predstavitev osnov prve pomoči.

Z meritvami in s prikazi oživljanja in prve pomoči sodelujejo še na raznih prireditvah 
(Teden RK, Teden mobilnosti, Dan Civilne zaščite, prireditve ob občinskem prazniku, Dnevi 
plavanja, Koper – zdravo mesto, Oživela ulica idr.).

V letu 2017 so začeli v obeh občinah vzpostavljati mrežo AED in mrežo prvih 
posredovalcev –  usposobljenih laičnih bolničarjev, ki izvajajo zgodnjo zunajbolnišnično 
defibrilacijo. Do konca leta 2018 je bilo v mrežo vključenih 80 defibrilatorjev.141

 141 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1994, 
Poročilo o delovanju RK Koper v letu 1997, Poročilo o delovanju OZ RK Koper v letu 1998, Poročilo o delovanju OZ RK 
Koper v letu 1999, Poročilo o delovanju OZ RK Koper v letu 2002, Poročilo o delu v letu 2007, Poročilo o delu v letu 
2010, Poročilo za poslovno leto 2017, vse v A RKS Koper.

Prikaz oživljanja v prostorih krajevne skupnosti 
na Spodnjih Škofijah leta 2016.
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PRVA POMOČ

Prva pomoč je ostala še vedno pomembna dejavnost, povezana z vzgojo in 
usposabljanjem za pomoč sebi in drugim. V tem času se je zelo dopolnjevala v skladu z 
usmeritvami Evropske unije in s ciljem, da je potrebno dvigniti tako raven izobraževalnih 
vsebin kot način poučevanja. Za to skrbi Strokovni center za prvo pomoč pri Glavnem 
odboru RKS, ki oblikuje vse programe za usposabljanje in izobraževanje ekip, predavateljev 
in inštruktorjev, ter pripravlja ustrezna gradiva, učbenike in didaktične pripomočke.
Usposabljanje za prvo pomoč izvajajo za:
 • voznike motornih vozil (tečaji in izpiti); v letu 2001 so začeli izvajati 10-urni program 

tečajev za voznike motornih vozil, skladno z novim pravilnikom o opravljanju izpitov iz 
prve pomoči in navodili za izvajanje izpitov in tečajev;

 • gospodarske in negospodarske družbe (8-urni tečaji in izpiti); zakonsko je določeno, da 
morajo delovne organizacije imeti usposobljenega delavca za nudenje prve pomoči v 
primeru nesreče na delovnem mestu; 

 • bolničarje prostovoljce (70-urni tečaji in izpiti) za ekipe prve pomoči (Civilne zaščite, 
Rdečega križa), ki morajo biti v stalni pripravljenosti za nudenje pomoči ob elementarnih 
nesrečah in drugih izrednih stanjih.
Ekipe prve pomoči CZ in RKS obnavljajo in preverjajo znanje iz prve pomoči na 

vsakoletnih regijskih tekmovanjih, državnem pa tudi mednarodnem tekmovanju. 
Usposabljanja izvajajo in vodijo zdravstveni delavci – zdravniki in medicinske sestre, 

ki pridobijo (in nato obnavljajo) licenco predavatelja oz. učitelja praktičnega pouka 
Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.  

Znanje o prvi pomoči širijo tudi na mladi rod – od vrtcev do srednjih šol. Dosegli so, da 
so  vsebine prve pomoči vključili v izbirne vsebine in si prizadevajo, da se vključijo v redne 
izobraževalne vsebine osnovnih in srednjih šolah. Vsem vrtcem in šolam v obeh občinah 
ponujajo prilagojen program vsebin o prvi pomoči, ki jih potem predstavljajo zaposleni in 
prostovoljni bolničarji.142

 142 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1994, 
Poročilo o delovanju RK Koper v letu 1997, Poročilo o delovanju OZ RK Koper v letu 1998, Poročilo RKS za leto 2001, 
Poročilo o delu v letu 2007, Poročilo o delu v letu 2012, Poročilo za poslovno leto 2017, vse v A RKS Koper; internetni 
vir: http://www.koper.ozrk.si/.
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ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Med pomembne naloge sodijo tudi aktivnosti pri odpravljanju posledic in pomoči 
prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah – usposabljanje za samopomoč v elementarnih 
nesrečah in drugih izrednih stanjih. 

V ta namen Rdeči križ usposablja prostovoljne bolničarje s predavanji in praktičnimi vajami 
za lastne potrebe in potrebe drugih enot, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja, v KO 
RK pa občane (nekdaj prostovoljce za zaščito civilnega prebivalstva) o temeljnih postopkih 
oživljanja, za prvo pomoč v prometnih nesrečah, požarih, potresih in drugih nesrečah.  

Prostovoljni bolničarji so razporejeni v ekipe prve pomoči, kjer skrbijo za stalno 
obnavljanje in dopolnjevanje znanja in veščin. Sodelujejo na vseh večjih prireditvah in 
dogodkih, na katerih prikazujejo temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja in osnove prve pomoči, spodbujajo h krvodajalstvu in promovirajo 
aktivnosti ter  delovanje Združenja in Rdečega križa nasploh.

V okviru RKS-OZ Koper deluje pet ekip prve pomoči, med njimi je tudi ekipa Občinskega 
odbora RK Ankaran.143

 143 Gl. op. 30.

Prikaz oživljanja na prireditvi “Oživela ulica” v Kopru, avgusta 2016.
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Ekipe prve pomoči so se posebej izkazale leta 2015 ob prvem valu prebežnikov z vojnih 
območij iz Azije. Bolničarji in prostovoljci RK so se v zbirnem centru v Dobovi pridružili 
drugim prostovoljcem iz Slovenije in tujine ter beguncem na prehodu v druge evropske 
države nudili pomoč v hrani, oblačilih, psihosocialno pomoč, medicinsko oskrbo idr. 
Pomagali so tudi na Vrhniki in v Brežicah.144

Za opravljanja nalog iz zaščite in reševanja RKS-OZ vsako leto podpiše pogodbo z 
Mestno občino Koper, s katero se obveže zagotavljati stalno mobilizacijsko pripravljenost in 
operativno sposobnost članov, skrbeti za usposabljanje članov, za nujno oskrbo in skupno 
reševalno opremo, ki jo mora stalno obnavljati, ažurirane podatke o odgovornih osebah za 
izvedbo mobilizacije pa dostavljati občini.145

 144 Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 51.
 145 Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 49.

Prostovoljke RK v zbirnem centru Dobova leta 2015.
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■ Krvodajalstvo, darovanje organov in delov človeškega telesa

Med primarnimi nalogami Rdečega križa je zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev 
oz. motiviranje le-teh za darovanje krvi, ki še vedno velja za eno najbolj humanih dejanj 
posameznika. Motiviranje darovalcev je izredno zahtevno delo, predvsem pa se mu je treba 
neprestano posvečati, saj je eno najpomembnejših načel pri organizaciji krvodajalstva  
negovati odnos s krvodajalcem.

V pomoč je bila izdelana tudi aplikacija »Daruj kri«, ki je namenjena vsem darovalcem, 
predvsem pa tistim, ki še razmišljajo, da bi to postali. Uporabnikom omogoča, da so vedno 
obveščeni o krvodajalskih akcijah, ki potekajo po Sloveniji.

Leto 2001 je bilo leto uvoda v mnoge spremembe, 
ki jih je prineslo približevanje Evropski uniji in njenim 
standardom. Postopoma je prišlo do reorganizacije 
celotnega sistema krvodajalstva, s ciljem vzpostaviti 
sistem kakovosti tudi s spremljanjem krvodajalca 
od prvega stika do ohranjanja odnosa z njim tudi 
potem, ko je kri že dal. Sistem kakovosti predstavlja 
organizacijsko strukturo, procese, postopke in vire 
s končnim ciljem – zadovoljstvo uporabnikov, tako 
darovalca kot prejemnika krvi. Sestavni del tega 

je ne samo zadostna količina zbrane krvi, ampak tudi optimalna količina zbrane krvi, kar 
vodi v načrtno zbiranje krvi glede na krvno skupino. Pri uvajanju sistema kakovosti je 
bila potrebna tudi ustrezna informacijska podpora za vodenje podatkov, kar je zahtevalo 
potrebno  izobraževanje za delo na elektronskih programih, tudi za uporabo enotnega 
sistema vodenja podatkov o krvodajalcih. 

Danes je RKS-OZ Koper z bogatimi izkušnjami iz preteklosti dobro organizirana in 
uspešna organizacija, ki pripravlja in organizira krvodajalske akcije na območju Mestne 
občine Koper in Občine Ankaran skozi vse leto, hkrati pa redno sodeluje s Centrom za 
transfuzijsko dejavnost Izola. Tudi v preteklosti so vedno poskrbeli, da je bilo v vsakem 
trenutku zadoščeno potrebam po krvi. Uspešno pridobivajo tudi mlade krvodajalce iz vrst 
dijakov in študentov.

Ostaja tradicija vsakoletnega sprejema za darovalce krvi, kjer jim podeljujejo priznanja. 
Od leta 2006 podeljujejo tudi častni naziv »vitez krvodajalec« (daroval kri več kot 100 krat) 
in »vitezinja krvodajalka« (darovala kri več kot 80 krat), prejemniki pa so vpisani v Knjigo 
vitezov krvodajalstva.

Ostaja tudi tradicija prijateljevanja z drugimi krvodajalci na tej in oni strani meja, 
predvsem ostajajo prijateljski stiki z A.V.I.S. iz kraja Sesto S. Giovanni pri Milanu, s katero so 
se pobratili davnega leta 1968.
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Poleg darovalcev krvi so že zgodaj začeli s pridobivanjem darovalcev delov človeškega 
telesa in organov po smrti. S propagandnimi akcijami oziroma promocijskimi kampanjami 
so motivirali in še motivirajo ljudi za darovanje organov in tkiv. Kdor se za to odloči, ga 
vpišejo v register in mu podelijo izkaznico »Darovalec«.   

Prva Navodila o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov 
človeškega telesa zaradi presaditve so bila sprejeta leta 2003, leta 2015 je bil sprejet Zakon o 
pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, na podlagi katerega je 
bil leta 2017 sprejet Pravilnik o opredelitvi v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa.146

■ Dejavnosti na socialnem področju

Cilj humanitarnih programov RK je razreševanje stisk ljudi ter omogočanje dostojnejšega 
življenja, strpen odnos do sočloveka, še zlasti do tistega, ki se je znašel v krizni situaciji 
in potrebuje pomoč v obliki materiala, svetovanja ali druženja. Z nudenjem materialne, 
svetovalne in psihofizične pomoči pomagajo lajšati socialne stiske, ki so iz leta v leto večje, 
in preprečevati izključenost posameznikov iz družbe.

Dejavnosti na področju sociale so: 
 • pomoč ljudem v stiski, starejšim, bolnim, invalidom, brezdomcem, beguncem 

emigrantom in drugim osebam brez statusa; 
 • izvajanje psihosocialnih programov, vodenje in ustanavljanje skupin za samopomoč; 

 146 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1994, 
Poročilo o delovanju OZ RK Koper v letu 1999, Poročilo RKS za leto 2001, Poročilo o delu v letu 2007, Poročilo za 
poslovno leto 2017, vse v A RKS Koper; internetni vir: http://www.koper.ozrk.si/.

Dijaki Srednje Tehnične šole Koper na krvodajalski akciji aprila 2016.
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 • organiziranje družabnih srečanj starejših, obiskovanja v domovih upokojencev in bolnih, 
sosedske pomoči; 

 • pridobivanje in razdeljevanje hrane, obleke in drugih artiklov;  
 • vodenje, vzdrževanje in urejanje socialnega skladišča; 
 • razvijanje postaj RK za svetovanje in druge pomoči krajanom; 
 • pridobivanje občanov za prostovoljno delo;  
 • usposabljanje za delovanje z ljudmi v stiski;  
 • sodelovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami.

Različni in razvejani socialni programi so še vedno ena temeljnih dejavnosti  RKS-OZ 
Koper. Pri tem tesno sodelujejo s številnimi prostovoljci, ki delujejo v krajevnih odborih 
Rdečega križa,  s Centrom za socialno delo, z različnimi humanitarno naravnanimi 
ustanovami, društvi in zavodi.

Različne oblike socialnih pomoči se podeljujejo na osnovi pravilnika in kriterijev, ki jih 
mora upoštevati socialna komisija pri dodeljevanju socialnih pomoči.

■ ■ Preprečevanje socialnih stisk in socialne izključenosti

Naraščanje socialnih stisk je bilo opaziti že pred osamosvojitvijo, nato jo je povečal še 
prehod v kapitalistično gospodarstvo v neoliberalni obliki, ki je prinesel zapiranje podjetij 
in veliko brezposelnost. Razmere so v devetdesetih letih poslabšali še vojna na Balkanu 
in begunci, kasneje, od leta 2008 naprej, pa še gospodarska recesija. Zaradi nizkih plač in 
pokojnin je vse več takih, ki težko živijo, četudi prejemajo dohodek, zato se vse bolj obračajo 
po pomoč na Rdeči križ in druge humanitarne organizacije.

Ker je socialna pomoč pomemben pokazatelj družbenega stanja, predstavljam 
kronološki prerez dogajanja na področju socialnih razmer, kot so jih zabeležili v poročilih o 
delu Rdečega križa.

1992: »Silno so se povečale potrebe po materialnih dobrinah pri nas. Socialni moment pri 
stiskah naših družin in nezaposlenost – še naprej pomagamo preživeti z raznimi dobrinami. 
/…/ Dobrine smo delili po napotilih KO RK, Centra za socialno delo, patronaže in drugih.«

1993: »Zelo delovno področje, ki je potekalo skozi vse leto. Mobilizirali smo naše aktiviste 
na terenu, tajnike KS in druge. V primerjavi z letom poprej so se povečale potrebe po 
materialnih dobrinah.« 

1994: »Na tem področju smo največ delovali. Ocenjujemo, da smo zelo blažili vrzeli revščine 
in s tem držali nivo socialnega miru. /…/ Zaradi svetovne recesije v gospodarstvu in občutnim 
zmanjšanjem zunanje pomoči smo s težavo zagotavljali potrebna finančna sredstva za nakupe 
potrebnih dobrin za družine. Usposobili smo ekipo prostovoljcev za opravljanje socialne 
dejavnosti na našem sedežu. /…/ Posredovali smo najnujnejše za zapuščene brezdomce in se 
za to povezali z drugimi odgovornimi institucijami.  Nadaljevali smo z akcijo prehrambenih 
paketov z osnovnimi živili /…/ Tako smo učinkovito pomagali tistim na robu eksistence.« 

1997: »Naraslo je število družin, ki se težko preživljajo (nezaposlenost ali zaposlenost 
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z bornimi dohodki). /…/ Povečalo se je število brezdomcev na socialnem dnu. Mesečno 
oskrbujemo 150 oseb z oblačili, obutvijo in drugimi dobrinami. Na sedežu delujeta dve skupini 
za samopomoč s ciljem druženja na osnovi logoterapije (psihoterapija, ki se osredotoča na 
smisel človekovega bivanja, op. av.).«

1998: »Skupaj s krajevnimi odbori RK na terenu in drugimi skupno premagujemo prag 
revščine, kajti za to sami nimamo finančnih sredstev. Kljub temu smo veliko pomagali občanom 
z dobrinami iz svojega skladišča. Za red slednjega vestno skrbi usposobljena gospodinja. /…/  
Mesečno smo oskrbeli od 80 do 100 oseb ali družin. Iz naslova nacionalnega programa ‘Nikoli 
sami’ smo razdelili 440 prehrambenih paketov in pralna sredstva, razdelili 120 novoletnih 
paketov, predvsem starejšim občanom. Vedno več ljudi prihaja po prehrano. /…/ Razmišljali 
smo, kako pripraviti dnevne tople obroke za najbolj ogrožene (javna kuhinja).«

2002: OZ RK Koper je svoj socialni program oblikoval v projekt »Dovolj hrane in dobrin za 
vse«, s katerim se je nato vsako leto prijavljal na razpis MOK za sofinanciranje programov iz 
socialnega varstva. Vodilo programa je bilo preprečevanje revščine, socialne izključenosti in 
ustvarjanje možnosti dostojnega življenja. Zbirali in delili so: oblačila, obutev, pohištvo, belo 
tehniko, prehrambene, higienske in zdravstvene pripomočke, šolske potrebščine, občasno pa  
so plačevali nujne položnice (elektrika, voda, ogrevanje, dodatno zdravstveno zavarovanje). 

2006: Socialna komisija je v svojem poročilu zapisala: »Število prosilcev je iz leta v leto 
večje. Med njimi so tudi tisti, ki so dobili solidarnostna stanovanja v Olmu, vendar je stanarina 
zelo visoka. Žal so stiske ljudi vedno večje in se nekateri vrtijo v začaranem krogu, ko rešitve 
sploh ne vidijo. Glavni razlog pa je brezposelnost.«

2010: »Delovanje OZ RK Koper je v tem letu, še bolj kot v letu 2009, zaznamovala recesija, 
kar se je kazalo tako v izrednem pritisku občanov na vse oblike socialne pomoči, kakor tudi v 
zmanjševanju sredstev iz naslova donacij. Zato je prednostna naloga zagotavljanje sredstev, 
finančnih in materialnih, za različne oblike pomoči ogroženim družinam in posameznikom. /…/ 
Število nezaposlenih se je zaradi recesije povečalo, osebni dohodki se zmanjšujejo, prav tako 
vedno težje preživijo upokojenci, zlasti tisti, ki živijo z eno samo pokojnino. Življenjski stroški pa 
se stalno povečujejo. Zato so se povečale vloge občanov za pomoč pri plačevanju položnic.«

2012: »V začetku leta 2012 je začela veljati nova socialna zakonodaja, ki je s seboj prinesla 
veliko novosti in sprememb, kar se je odrazilo tudi na naših upravičencih. Zaznali smo porast 
števila prosilcev pomoči, saj je veliko starostnikov in pa družin ostalo brez denarne socialne 
pomoči, varstvenega dodatka, prav tako smo zaznali veliko stisko družin z otroki, ki so po novi 
zakonodaji bili primorani plačevati višjo ceno vrtca, ali pa tega preprosto niso zmogli. Veliko 
naporov smo vložili v informiranje uporabnikov o novostih in posledicah nove zakonodaje. 
Dobro smo sodelovali s Centrom za socialno delo Koper in priskočili na pomoč številnim 
upravičencem, ki so ostali brez vsakršne državne pomoči.«

2015: »Naše predvidevanje, da bo v letu 2015 problem socialne stiske dobil še večje 
razsežnosti, se je žal izkazalo kot pravilno. Zaznali smo še dodatno povečanje socialne, psihične 
in zdravstvene stiske naših občanov. Prejeli smo 112 novih vlog za socialno in materialno pomoč, 
občutno pa se je povečalo število uporabnikov, ki se že več let niso obrnili po pomoč na naše 
združenje. Ugotavljamo, da se pojavljajo nove oblike socialno ogroženih skupin, med katere 
sodijo posamezniki in družine z rednimi dohodki, ki ne zmorejo več plačevati vseh življenjskih 
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stroškov /…/. Zaznavamo povečanje števila enostarševskih družin, posameznikov, mlajših in 
starejših, nekdanjih obrtnikov in podjetnikov, ter težko bolnih oseb. 

Skupno smo v preteklem letu zabeležili 26.664 storitev, ki smo jih opravili za potrebe 
uporabnikov  oz. ljudi v socialni stiski. V prvi vrsti je treba izpostaviti svetovanje in informiranje 
uporabnikov, ki so ga zagotavljale usposobljene socialne delavke, pomoč pri uveljavljanju 
socialno-varstvenih pravic in iskanje rešitev v težkih socialnih razmerah.«

2017: »Že več let opažamo porast števila uporabnikov. /…/ Prejeli smo 205 novih vlog za 
socialno in materialno pomoč. /…/ Na podlagi pobud posameznikov, občinskih in krajevnih 
organizacij RK, krajevnih skupnosti, strokovnih delavcev osnovnih šol, Centra za socialno delo 
in drugih, ki so zaznali hude stiske na terenu, smo v letu 2017 pomagali številnim soobčanom 
pri reševanju najrazličnejših socialnih stisk: pred deložacijami, rubeži, pri komuniciranju z 
institucijami, urejanju prihodkov iz socialnovarstvenih pravic, vključevanju v šolanje, zdravljenje, 
letovanje, pri plačilu zapadlih obveznosti neplačane elektrike, vode…«

Pridobivanje materialne pomoči
Materialno in drugo pomoč za socialnovarstvene programe zbirajo in prispevajo: sklad 

EU za najbolj ogrožene ljudi v stiski, blagovni centri kot viške hrane in tiste pred iztekom 
roka (akcija poteka preko Lion’s kluba Koper), pekarne kruh in pekovske izdelke, RKS FIHO 
pakete s hrano in pralnim praškom, občani darujejo hrano v vozičke v trgovinah, posamezne 
gospodarske družbe darujejo svoje artikle občini iz namenskih sredstev. 

Viške hrane iz trgovin prejemajo tudi druga potrebna društva (društvo Šent, Ozare, Svit, 
Izhod, stanovanjska skupnost Val). Hrano prevzemajo in odvažajo prostovoljci, javni delavci, 
delavci, ki opravljajo splošno korist in zaposleni na RKS-OZ. 

Materialno pomoč delijo na sedežu združenja, v skladišču z oblačili in drugimi artikli 
v Krpanovi ulici, v skladišču na lokaciji zavetišča za brezdomne, prehrambene artikle pa 
tudi preko KO RK.  

V preteklosti je nekaj let prihajala pomoč v hrani od vseslovenske akcije RKS »Nikoli sami«, 
ki je začela leta 1996. Leta 2006 pa so prvič dobili hrano tudi iz intervencijskih zalog RS.

Že vrsto let se ob Svetovnem dnevu hrane 16. oktobra člani RK vključujejo v vseslovensko 
akcijo »Drobtinica«, kjer s prodajo kruha zbirajo sredstva za šolsko prehrano otrok.

Materialno pomoč zbirajo tudi na občasnih zbiralnih akcijah. Tudi občani sami prinašajo 
oblačila in razne predmete na RK. Leta 2003 so v dogovoru s Komunalo Koper prvič postavili 
zabojnike za zbiranje oblačil na območju celotne občine, kar je trajalo nekaj let. 

Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb
Za krepitev socialne varnosti starejši, bolnih, invalidnih in osamljenih oseb po krajevnih 

organizacijah RK organizirajo srečanja starejših oseb, obiske starejših in bolnih oseb na 
domu, v Obalnem domu upokojencev Koper, invalidne občane v delavnicah pod posebnimi 
pogoji, izvajajo sosedsko pomoč na domu in program zdraviliškega letovanja.
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Letovanja
Leta 2004 se je RKS-OZ Koper začel vključevati v organiziranja različnih letovanj za 

različne skupine občanov – zdravstvena in socialna letovanja, letovanja otrok s socialnimi 
in zdravstvenimi stiskami v družini, letovanja starejših občanov na robu preživetja. Pri tem 
sodelujejo tudi z Društvom prijateljev mladine.

Solidarnostne zbiralne akcije
Poleg redne dejavnosti so po potrebi potekale tudi občasne zbiralne akcije in druge 

oblike zbiranja pomoči ob elementarnih nesrečah pri nas in drugod po svetu. 
Leta 1997 so zbirali za pomoč ljudem, prizadetim v poplavah po Sloveniji. 
Naslednje leto so se skupaj s krajevnimi organizacijami RK vključili v vseslovensko  zbiranje 

sredstev in materiala za pomoč žrtvam pomladanskega potresa v Posočju. Sodelovali so 
tudi v humanitarni akciji Primorci – Primorcem, kjer so zbirali gradbeni material in bivalnike 
za prizadete v potresu.

Leta 2004 je katastrofalni cunami prizadel prebivalce jugovzhodne Azije, sredstva pa so 
zbirali tudi z organizacijo dobrodelnih koncertov.

Veliko oblačil, obutve in medicinskih pripomočkov so v letu 2005 in tudi kasneje poslali 
v Sarajevo in druge kraje BiH.

V Sloveniji so skoraj vsako leto poplave, septembra 2010 so bile tudi v koprski občini, ko 
so bile prizadete številne družine. Preko Občinskega štaba CZ in po navodilih gasilcev se 
je tudi koprski Rdeči križ vključil v odpravljanje posledic in nudenje pomoči prizadetim.147

■ ■ Socialno varstveni projekti

PROJEKT »MORJE«

S tem študijskim projektom se je koprski Rdeči 
križ vključil v programe pomoči odvisnikom od 
prepovedanih drog. Cilj je bil pomagati odvisnikom, 
da dosežejo človeka dostojno življenje. Vključeval 
je dnevni center pri izolski bolnišnici, svetovalno 
pisarno za starše in odvisnike ter preventivne 
programe za mladino, starše, vzgojitelje in svojce. 
Deloval je do prodaje objektov v letu 2009, ko so 
stanovalce napotili na druge ustanove.

 147 Podatki za dejavnosti na socialnem področju so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročila o delu Občinske organizacije Koper in 
njenih organov v letih 1992, 1993, 1994, 1996, Poročilo o delovanju RK Koper v letu 1997, Poročili o delovanju OZ RK Koper 
v letih 1998 in 1999, Poročilo RKS za leto 2001, Poročilo o delovanju OZ RK Koper v letu 2002, Poročilo o delu od 1. aprila 
2004 do 31. marca 2005, Končno poročilo o izvajanju programa »Dovolj hrane in dobrin za vse« za leto 2006, Poslovni 
poročili OZ RK Koper za leti 2006 in 2007, Poročili o delu v letih 2010 in 2012, Poročili za poslovni leti 2015 in 2017, vse v A 
RKS Koper; internetni vir: http://www.koper.ozrk.si/; Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 19–20.
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Namen projekta je bil nudenje pomoči željnim osebam, priprava posameznika na 
ponovno integracijo v družbo, zmanjševanje kriminala, odpravljanje zasvojenosti, zvišanje 
zdravstvenega in socialnega stanja posameznika ter zdravstvena in socialna rehabilitacija. 
Ciljna skupina so bili zasvojenci od prepovedanih drog različne starosti.

Dnevni center je začel delovati že 15. septembra 2000, vendar je bila uradna otvoritev 
šele 6. junija 2003. Nameščen je bil v montažni stavbi pod Splošno bolnišnico Izola, ki jo 
je GIP Stavbenik odstopil koprskemu Rdečemu križu v humanitarne namene. Na 250 m2 
so uredili kuhinjo, pisarno, prostor za dnevno bivanje, jedilnico, prostor za računalniško 
dejavnost, knjižnico s čitalnico in prostor za rekreativno dejavnost. Poleg je bil objekt, 
namenjen sanitarijam, rastlinjak s toplo gredo idr. 

To je bil nizkopražni program (ki deluje po načelu zmanjševanja škodljivih posledic) 
za odvajanje od prepovedanih drog, kjer so sčasoma postali izvajalci projekta nekdanji 
odvisniki od drog. Prvotno je bil namenjen šestnajstim uporabnikom, razdeljenih na štiri 
skupine, vendar je to število v preteklih letih zelo naraslo. Nekateri odvisniki so se usposobili 
za samostojno življenje, mnogi so bili napoteni na dveletno zdravljenje v Španijo. 
Izvajalci programa so bili zunanji sodelavci – nemško-švicarska ustanova PRJETA, nemška 
zdravnica Ulrike Blatter, ki je dnevni center redno obiskovala in nudila strokovno pomoč in 
sodelovanje, in prostovoljci iz KO RK.

V omenjenem centru so izvajali tudi izobraževanje o škodljivih posledicah nedovoljenih 
drog za uživalce in njihove svojce. Na Bonifiki pa je delovala informacijska pisarna, kjer so 
dnevno izvajali pogovore, svetovanje, razdeljevali promocijsko gradivo o zasvojenosti od drog.

V poročilu za leta 2007 preberemo, da so uporabniki programa, kakor tudi v prejšnjih letih, 
vsi tisti uživalci prepovedanih drog, ki so želeli vzpostaviti abstinenco, tisti, ki so že abstinirali 
in so s tem želeli nadaljevati, in tisti, ki so že uspešno zaključili druge programe odvajanja. 
Petnajst posameznikov je bilo vključenih v program od treh mesecev pa do celega leta.

Baraka dnevnega centra “Morje” pod Splošno bolnišnico Izola.
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Kasneje so se odvisnikom pridružili tudi brezdomci, ki so se želeli rešiti predvsem 
zasvojenosti z alkoholom. V letu 2008 je tam živelo osem brezdomcev.148

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE Z INDIVIDUALNO OBRAVNAVO

Programi, namenjeni brezdomnim osebam, obsegajo različne oblike pomoči, predvsem 
pomoč pri nastanitvi, terensko delo, dnevne centre, svetovanje ter psihosocialno podporo 
in pomoč. V Sloveniji deluje danes 18 zavetišč za brezdomne. 

 Že od srede devetdesetih let prejšnjega stoletja so opazili v koprski občini pojav 
brezdomcev (takrat so jim rekli klateži, pa klošarji, nato brezdomci in sedaj brezdomne 
osebe).149 Ker se je število brezdomcev večalo, je tudi koprski Rdeči križ iskal način, kako 
jim pomagati. Marca 2004 so pod vodstvom Višnje Rojc izdelali projekt »Zavetišče za 
brezdomce in razdelilnica hrane«, v katerega so vključili tudi socialno in zdravstveno službo, 
Univerzo na Primorskem in Mestno občino Koper. Zavetišče je zaživelo šele decembra 2010, 
ker niso uspeli pridobiti sredstev na razpisih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
Tako so s sredstvi koprske občine lahko decembra 2004 organizirali razdelilnico hrane. V 
zimskih mesecih so na sedežu združenja brezdomcem delili topel obrok trikrat tedensko. 
V letu 2006 so poročali, da razdeljujejo brezdomcem vsak mesec bone za dva topla 
obroka tedensko, najnujnejše primere za prenočišča pa rešujejo z namestitvijo v dnevnem 
centru »Morje« pod izolsko bolnišnico. Prostovoljci na terenu so obiskovali brezdomce, 
jih seznanjali z možnostmi programa, jim delili tople obroke, oskrbovali z oblačili in s 
higienskimi pripomočki, v zimskem času še z odejami. Tako so pomagali 80 brezdomcem in 
socialno ogroženim posameznikom, med njimi tudi skupini odvisnikov, ki so se združevali 
pod okriljem društva Svit.150 Kasneje je združenje RK v okviru tega projekta oskrbovalo 
brezdomce s toplim obrokom že pet dni v tednu in preko vikenda z »lanč« paketi, z obleko 
in obutvijo, zagotavljalo nujno medicinsko pomoč, nudilo možnosti za osebni pogovor in 
svetovanje, pomagalo pri urejanju dokumentov, plačevalo položnice, predvsem za dodatno 
zdravstveno zavarovanje, stroške zdravljenja in zdravil.

V drugi polovici leta 2010 so se zadeve premaknile naprej. Koprska občina je dala na 
razpolago parcelo v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje ter tam postavila 
dva bivalnika z dvanajstimi ležišči za prenočevanje brezdomnih oseb. 1. decembra  2010 
je zavetišče začelo delovati. Območno združenje je tako postalo nosilec nizkopražnega 
programa »Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo«, ki ga je v začetku 
vodil projektni svet, sestavljen iz predstavnikov MOK, Centra za socialno delo, Zavoda za 
zdravstveno varstvo Koper, Zdravstvenega doma Koper, Policijske postaje, Škofijske karitas 
Koper, Društva Kralji ulice151 in Društva Svit. Program je namenjen predvsem zmanjševanju 

 148 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročilo o izvajanju projekta »Morje« v letu 2003, Poročilo o delu OZ RK Koper za 
obdobje od 1. 1. do 31. 8. 2003, Poročilo o delu – Študijski projekt »Morje«, 16. 7. 2004, Poslovno poročilo za leto 2006, 
Poročilo o delu v letu 2007, vse v A RKS Koper; Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 27.

 149 Danes razlikujemo med klošarji in brezdomnimi. Klošarji se sami odločijo za tak način življenja, brezdomni pa so zaradi 
niza nesrečnih okoliščin v to prisiljeni.

 150 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper - nevladna organizacija, ki od leta 1992 deluje na 
področju drog.

 151 Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z 
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z brezdomstvom povezanih tveganj in zdravstvene ter socialne škode, ki nastaja zaradi 
življenja na ulici.

V letu 2012 so v okviru programa razvijali možnosti za stalno in redno vključevanje 
brezdomnih oseb v svet dela, za osmišljanje njihovega časa na način, ki je sprejemljiv njim 
samim in tudi širši javnosti, nudili pomoč pri urejanju njihovega življenja, da bi bili manj 
odvisni od državnih podpor, da bi izboljšali zaposlitvene možnosti in začeli živeti bolj 
samostojno, produktivno in bolj sprejemljivo za širšo okolico. Kljub nekajmesečnemu zaprtju 
zavetišča so beležili skupno 885 nočitev, obravnavali pa so 57 različnih brezdomnih oseb.

V okviru zavetišča delujejo enote:
1. Sprejemališče z dnevno obravnavo in s 

terenskim delom. V njem deluje dnevni center 
(vsak dan od 7. do 19. ure), namenjen raznim 
družabnim igram, delavnicam, pogovorom. Tu 
brezdomni poskrbijo za osebno higieno, dobijo 
materialno pomoč, svetovanje, tople obroke. 
Zraven sodi še terensko delo – vzpostavljanje 
stikov z brezdomnimi na njihovem terenu, dajanje 
informacij, preskrba z osnovnimi dobrinami – 
hrano, odejami idr.

2. Zavetišče odprtega tipa s prenočitvenimi 
kapacitetami za 14 oseb in nočnim dežurstvom. 
Koriščenje ležišč narašča iz leta v leto. V letu 2017 
so zabeležili 4943 nočitev, kar je 134 nočitev več 
kot leto prej.

3. Nastanitvena stanovanjska podpora za 
brezdomne: 1. januarja 2017 so začeli z novim 
programom – v mestnem jedru so najeli bivalno 
enoto, v kateri je lahko nastanjenih do pet oseb. 

V letu 2017 so obravnavali skupno 101 brezdomno osebo (90 moških + 11 žensk), starih 
povprečno 49 let. Sestavljajo jih zasvojenci z drogami, alkoholom in tisti, ki so se znašli 
na cesti zaradi izgube dela, deložacij, razpada socialnih mrež… Nekateri niso vključeni 
nikamor, ker tega nočejo.   

V zavetišču so zaposlene tri osebe (dve z visoko izobrazbo), pomagajo pa prostovoljci, 
uslužbenci SSO Varovanje pa skrbijo za nočno varovanje.

V letu 2015 so na Združenju začeli ozaveščati javnost o problematiki brezdomstva z 
javnimi prireditvami ter z objavami člankov v tiskanih in elektronskih medijih. Na Svetovni 

nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in druge, ki se 
ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi, ter posameznike, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno 
izključenost doživljajo.

Kreativne delavnice v dnevnem centru 
zavetišča za brezdomne leta 2014.
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dan brezdomstva 10. oktobra odprejo vrata zavetišča (dan odprtih vrat zavetišča in 
dnevnega centra), prirejajo piknike za brezdomce, leta 2016 pa so začeli organizirati športne 
igre za brezdomne s sloganom »Podaj naprej«. 

Program, vezan na brezdomsko problematiko, se ves čas prilagaja in nadgrajuje v skladu 
z novimi potrebami. Želja je zasnovati idejo socialnega podjetništva z namenom, da bi 
brezdomnim omogočili aktivno participacijo v smeri delovne rehabilitacije in samooskrbe.152

RAZVOJNI PROGRAM »NASTANITVENA STANOVANJSKA PODPORA ZA BREZDOMCE«

Ker se v zavetišču redko zgodi, da se uporabniki osamosvojijo in gredo živet drugam, so 
si pri RKS-OZ zastavili vizijo, da pridobijo več manjših stanovanjskih enot lokalne skupnosti 
ali najamejo stanovanja za osebe, ki so dolgotrajno brez doma. Gre za novo nastanitveno 
obliko, ki se od začasne v zavetišču razlikuje po višjem nivoju bivanja in usmerjenosti 
v izboljšanje življenjskih razmer na več področjih. Prvi korak so naredili v letu 2017 in v 
mestnem jedru najeli bivalno enoto, naslednje leto pa še eno v Dekanih ob reki Rižani. 
Skupno je tako nastanjenih osem oseb. Namen je, da se stanovalcem izboljša kakovost 
življenja, da se omogoči vključevanje v družbo, pridobivanje novih znanj, večje sodelovanje 
in prevzemanje odgovornosti pri skrbi zase.153

 152 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročilo o delu od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005, Zaključni račun za leto 
2006–Poslovno poročilo, Poročilo o delu v letu 2007, Poročili o delu v letih 2010 in 2012, Poročili za poslovni leti 2015 in 
2017, vse v A RKS Koper; Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 27–32.

 153 Poročilo za poslovno leto 2017, A RKS Koper; Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 30.

Dan odprtih vrat zavetišča in dnevnega centra na Svetovni dan brezdomstva 10. oktobra 2015.
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DOLGI PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE »GREMO NAPREJ! – OBALNA EKO-
INICIATIVA«

To je nov program, ki ga poleg obeh občin sofinancirata še Republika Slovenija 
in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Namen oziroma cilj programa je, da se dolgotrajno brezposelne osebe iz ranljivih 
ciljnih skupin, ki so v programu, postopno vključijo na trg dela, zato je velik poudarek na 
delovnem usposabljanju. Program traja enajst mesecev, sestavlja ga pet modulov, vanj pa 
je vključenih dvajset udeležencev. V projektnem obdobju 2017–2019 se izvajata dva dolga 
programa socialne aktivacije. 

Ciljna skupina so osebe do 49 let starosti, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat 
prejele denarno socialno pomoč. 
Specifični cilji programa so:
 • razvoj socialnih veščin in spretnosti, 
 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
 • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto 

spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
 • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranosti za ponovno aktivacijo na trgu dela ali za 

njihovo približevanje na trg dela,
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
 • dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje 

zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika, usmerjenost v vrnitev 
na trg dela ali nadaljnje izobraževanje.

V okviru projekta je julija 2018 RKS–OZ odprlo 
na Vojkovem nabrežju Hišo izmenjav, kjer aktivno 
soustvarjajo vsi vključeni udeleženci programa, 
znotraj katerega pridobivajo praktične ročne 
spretnosti, kot so šivanje, krojenje, kvačkanje in 
razvijanje likovne ustvarjalnosti. V okviru praktičnega 
delovnega usposabljanja, ki so ga začeli izvajati 
januarja 2018, ustvarjajo najrazličnejše izdelke, ki jih 
nato v Hiši izmenjav ponujajo v izmenjavo.154

154 Poročilo za poslovno leto 2017, A RKS Koper; Utrinki/posebna izdaja, Glasilo RKS-OZ Koper, 2018, str. 26.
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■ Delo z mladimi

Delo z mladimi je kontinuiran proces izrednega pomena, ker se tako vzgaja bodoče 
prostovoljce za humanitarno delo. Tudi ta dejavnost je doživela veliko sprememb, drugačne 
oblike organiziranja in načine uresničevanja humanitarnih programov. Najprej so mladi 
dobili vrnjen nekdanji naziv podmladek Rdečega križa, še nekaj časa so delovali v aktivih 
RK na šolah in se še vedno seznanjali z organizacijo Rdeči križ in njenim poslanstvom na 
naravoslovnih dnevih v učilnici na sedežu Rdečega križa.  

Po novi slovenski zakonodaji ni bilo več množičnega včlanjevanja v RK (zadnje je bilo 
v šolskem letu 1995/1996), učenci v osnovnih in srednjih šolah  so se poslej seznanjali z 
Rdečim križem in njegovim poslanstvom le v krožkih RK, ki so bili na šolah ponujeni kot 
prostočasna dejavnost. S pomočjo mentorjev in mladih prostovoljcev so skozi skupinsko 
delo razvijali humanitarne vrednote, strpnost, nekonfliktno komunikacijo in prijateljstvo v 
ustvarjalnih delavnicah in socialnih igrah. Šolarji, ki so obiskovali krožke, so se udeleževali 
tudi akcij v Območnem združenju  RK (sodelovali so na manjših dobrodelnih prireditvah, 
obiskih starejših občanov, v nabiralnih akcijah idr.). Leta 2001 je tako vseh deset koprskih 
osnovnih šol in pet srednjih šol sodelovalo z Območnim združenjem, na osnovnih šolah pa 
je delovalo pet krožkov RK.

Potrebno je bilo veliko truda in novih pristopov za širjenje ideje humanosti in 
prostovoljstva, privlačnih za mladino, da so leta 2012 lahko zapisali v poročilo o delu: 
»Veliko mladih in najmlajših sodeluje pri uresničevanju humanitarnih programov. V šolah 
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izvajamo delavnice, s katerimi skušamo pri mladih razvijati humane vrednote in jih vzgajati 
v duhu solidarnosti, sosedske pomoči in zdravega načina življenja. V humanitarne programe 
vključujemo tudi srednješolce in študente.«  

 Komisija za mlade, ki uspešno deluje v okviru RKS-OZ in jo od leta 2004 vodi Marija Jereb, 
si je zastavila za cilj: humane vrednote v vsak vrtec in v vse šole občin Koper in Ankaran, 
ter razširila delovanje še na vrtce. Otroci se v dejavnost Rdečega križa vključujejo preko 
krožkov RK na osnovnih šolah ter v okviru zastavljenih programov, ki jih v sodelovanju s 
šolami in vrtci za njih izvaja RKS-OZ. Sodelujejo tudi s srednjimi šolami. 

Program dela z mladimi sestavljajo raznolike aktivnosti (predstavitve, delavnice, 
projekti), namenjene tako mladim, kot njihovim vzgojiteljem, mentorjem in učiteljem. 
Predšolske otroke seznanjajo z vsebinami Rdečega križa z njim primernimi gradivi (npr. z 
video filmčki, kot je »Prostovoljček Rdečega križa«, igrico »Križem kapica« in zgibankami 
»Pobarvajmo junaka«), ki jih vzpodbujajo k razmišljanju o dobroti in prijaznosti. Organizirajo 
tudi dobrodelne zbiralne akcije.

Najbogatejši program pa izvajajo v osnovnih šolah. Skozi celo šolsko leto potekajo razne 
predstavitve in delavnice, kjer učenci aktivno sodelujejo in spoznavajo poslanstvo Rdečega 
križa, lahko tudi v sklopu pouka skozi interesne dejavnosti. Organizirane so tudi dobrodelne 
zbiralne akcije, kot npr. »Moja dlan, tvoja dlan« ali »Lepo je deliti« idr. V Tednu Rdečega 
križa za četrtošolce že od leta 2007 organizirajo priljubljen kviz »RK in mladi prostovoljci za 
boljši svet«. Najbolj aktivni se udeležujejo izvenšolskih aktivnosti in prireditev v Ljubljani z 
naslovom »Veseli dan prostovoljstva« in »Dan za spremembe«.

Delavnice o prostovoljstvu in RK v 4. razredu OŠ Ankaran leta 2012.
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Nadgradnja dela z mladimi, namenjena spoznavanju del na področju reševanja in 
zaščite, pa je projekt »Naučim se pomagati sebi in drugim«. Vanj so vključene gasilske 
enote, Policijska postaja Koper, Zdravstveni dom Koper, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
kinološka društva, Društvo Tačke pomagačke in bolničarji prostovoljci. 

V Tednu Rdečega križa ali ob Svetovnem dnevu prostovoljstva v decembru slovesno 
sprejemajo med mlade člane Rdečega križa tiste otroke, ki so pripravljeni delati kot mali 
prostovoljčki in širiti poslanstvo med svoje vrstnike v šoli in v domačem okolju.155

■ Področje informiranja in promocije

RKS-OZ Koper skrbi za stalno seznanjanje javnosti o pomenu in aktivnostih Rdečega 
križa neposredno na prireditvah, spletnih straneh koprskega Območnega združenja in 
Rdečega križa Slovenije, preko facebook profila, tiskanih in elektronskih medijev, radijskih 
in televizijskih prispevkov, z izjavami in pozivi za javnost ter drugo. Lokalni mediji objavljajo 
številne prispevke o delovanju Rdečega križa, tako glede socialnih stisk kot tudi s področja 
javnih pooblastil in dela z mladimi.

 155 Podatki so zbrani iz naslednjih gradiv: Poročilo o delu Občinske organizacije Koper in njenih organov v letu 1993, 
Poročilo RKS za leto 2001, Poročilo o delu v letu 2012, Poročilo za poslovno leto 2015, Poročilo za poslovno leto 2017, 
vse v A RKS Koper; internetni vir: http://www.koper.ozrk.si/.

Osnovna šola Koper, maj 2015 - Kviz “RK in mladi”, 
ki ga vsako leto vodi Tomaž Klepač.
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V letu 2004 so se odločili, da bodo za svoje 
člane izdajali glasilo Utrinki, ki jih je urejala Nataša 
Hiršman. Prva številka je izšla decembra 2004 v 
nakladi 3000 izvodov in so jo razdelili vsem KO RK. 
Glasilo je izhajalo do leta 2009, novembra 2018 je 
izšla še posebna izdaja, posvečena 60-letnici prvega 
vpisa koprske organizacije RK v register društev.
RKS-OZ občasno izdaja tudi brošure, kjer predstavlja 
opravljeno delo.

Za potrebe programa dela z mladimi, 
socialnovarstvenih programov kot tudi promocije 
prve pomoči in delovanja Rdečega križa pa dobiva 
promocijsko gradivo iz založbe krovne organizacije.
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■ Teden Rdečega križa

Vsako leto namenjajo posebno pozornost aktivnostim v Tednu Rdečega križa, ki poteka 
od 8. do 15. maja. Zastavijo jih tako, da vanje  pritegnejo čim več občanov in jih vedno 
znova seznanjajo s poslanstvom te humanitarne organizacije na številnih področjih, 
ki vsakodnevno vplivajo na kvaliteto življenja nas vseh. Vsako leto je poudarek na drugi 
vsebini in namenjen posebni ciljni skupini.

Za ilustracijo navajam seznam dogajanj, ki so jih izvajali v Tednu Rdečega križa v letih 
2004 in 2007.

V letu 2004 je bila v ospredju tema o brezdomcih in odvisnikih od droge:
 • na stojnici na tržnici so delili promocijsko gradivo;
 • osnovnošolci so risali na temo »Darujmo kri«, »Težave brezdomcev« in »Droge – zlo mladih«; 

razstavljene slike je nato ocenila komisija in podelila nagrade na zaključni prireditvi tedna; 
 • predstavili so raziskavo »Zatočišče za brezdomce«, kjer so sodelovali predstavniki 

Karitasa, Centra za socialno delo Mestne občine Koper in drugi zainteresirani;
 • izvedli so problemsko konferenco o problematiki odvisnikov, kjer so predstavniki metadonske 

ambulante v Kopru (dr. Krekova), društva »Svit«, Centra za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnosti od drog v Zdravstvenem domu Koper, Skupnosti »Srečanje«,156 društva »Drevo 
življenja«157in drugi soočili mnenja in stališča glede reševanja odvisnosti od drog; 

 • organizirali so krvodajalsko akcijo in problemsko konferenco o krvodajalstvu v Sloveniji, 
kamor so vabili tudi predstavnike gospodarskih organizacij idr.; 

 • teden so zaključili z dobrodelnim koncertom Pihalnega orkestra Koper.

V letu 2007 so aktivnosti posvetili mladim: prireditve na temo krvodajalstva za 
srednješolce in študente z naslovom »Mladi – potencial krvodajalstva«, projektna skupina 
pa je prvič  pripravila kviz za četrtošolce osnovnih šol z naslovom »Rdeči križ in mladi«. 
V sodelovanju z Društvom likovnih pedagogov Primorja so ponovno organizirali slikarsko 
tekmovanje Ex tempore z naslovom »Utrip Kopra – z roko v roki« za otroke osnovnih šol, ki 
se je odvijalo po koprskih ulicah, dela pa so bila razstavljena na Osnovni šoli Koper. Zaključili 
so z dobrodelnim koncertom Pihalnega orkestra Koper.158

 156 Terapevtska skupina v okviru Zavoda Pelikan – Karitas, ki ga je leta 1998 ustanovila Slovenska Karitas. 
157 Društvo za pomoč zasvojencem od nedovoljenih drog Izola, ustanovljeno leta 2003, s sedežem v Cetorah.
 158 Poročilo o delu od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005, Poročilo o delu v letu 2007, A RKS Koper.
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■ Zaključek

Koprska organizacija Rdečega križa je v samostojni Sloveniji doživela velike spremembe. 
Zelo se je izkazala in dokazala svojo usposobljenost v osamosvojitveni vojni in pri reševanju 
begunske problematike, se organizacijsko, programsko in tehnološko prilagodila novim 
razmeram v okviru nacionalnega društva in vključitvi v Evropsko unijo, pretresel pa jo je 
tudi škandal, ki je povzročil padec zaupanja pri ljudeh. Vendar se je znova pobrala in ves čas 
bila in ostala med najbolj aktivnimi območnimi združenji Rdečega križa v Sloveniji, čeprav 
je veliko let delovala brez sekretarja. 
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GRADILI SO ORGANIZACIJO RK KOPER
Nemogoče je navesti vse zaslužne aktiviste, ki so gradili organizacijo Rdečega križa na 

vseh nivojih in skrbeli, da je ves čas opravljala svoje humano poslanstvo. Tudi imena vseh se 
niso ohranila zaradi pomanjkanja arhivskega gradiva in odhajanja pričevalcev. Pomemben 
je vsakdo, ki je tudi krajši čas deloval v organizaciji RK, vendar predstavljam podrobneje 
le nekatere zaslužne osebnosti, ki so dolga leta opravljale svoje poslanstvo kot vodilni 
kader, vodje komisij in tiste, ki so jo postavili na noge in nato skrbeli za delovanje njenih 
krajevnih organizacij. Značilno zanje je, da so prišli iz bližnjih in daljnih krajev Slovenije in 
zamejstva, saj Istra še nekaj časa po vojni ni premogla svojih kadrov. Le na podeželju so dela 
v RK opravljali večinoma domačini. Podatke hrani arhiv Območnega združenja RK Koper,  
prispevali pa so jih tudi pričevalci na terenu. 

V JUGOSLAVIJI 
Predsedniki občinske organizacije

DRAGO ŽERJAL

Rodil se je leta 1903 v Borštu pri Trstu. Bil je soustanovitelj ilegalne 
mladinske organizacije Borba, med vojno pa partizan. Leta 1947 je 
bil poslan s celjskega območja v Koper, bil najprej predsednik Zavoda 
za socialno zavarovanje, nazadnje tajnik Društva knjigovodij Koper.
Ves čas je deloval tudi pri RK. Od 1947 do 1950 je bil tajnik Okrožnega 
odbora RK Koper, nato do leta 1958 predsednik Občinskega odbora RK 
Koper in še naprej aktiven do srede sedemdesetih let kot predsednik 
nadzornega odbora RK Koper oz. član občinskega odbora. Umrl je v 
Kopru leta 1991.

IVO PIŠEK

Rodil se je leta 1929 v Ljubljani, med vojno je bil aktiven v mladinski 
organizaciji v Črnomlju, po vojni je v Kranju končal gimnazijo.
Po prihodu v Koper leta 1949 je delal najprej v Zdravstvenem domu 
Koper, nato bil do leta 1982 sekretar Zavoda za zdravstveno varstvo 
Koper, zatem direktor Zdravilišča in letovišča Debeli rtič. 
Predsednik Občinske organizacije RK Koper je bil v letih od 1958 
do 1979. Pod njegovim vodstvom se je RK organizacijsko utrdil in 
se uveljavil pri uresničevanju nalog na vseh področjih. Aktiven je 

bil še dva mandata kot član občinskega odbora, potem pa prevzel vodenje komisije za 
krvodajalstvo. Bi je tudi član skupščine RKJ in član RO RKS. V občinski organizaciji RKS pa je 
deloval še v samostojni Sloveniji.
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Dr. VLADIMIR DINTINJANA

Rojen je bil v Trstu leta 1915, po poklicu pravnik, med vojno je deloval 
v Ljubljani kot aktivist Osvobodilne fronte. 
Na Koprsko je prišel kmalu po vojni in bil dolga leta sodnik na 
okrožnem gospodarskem sodišču. Pri RK je bil aktiven od leta 1947 
pa do konca osemdesetih let. Bil je najprej član Okrožnega odbora 
v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja, nato Okrajnega odbora RK 
Koper, ki ga je od leta 1961 tudi vodil. Po ukinitvi okrajev je bil dolga 
leta podpredsednik Občinskega odbora RK Koper, en mandat tudi 

predsednik (1979–1983), nazadnje pa še dolga leta član odbora. Umrl je leta 2002.
Njegov odnos do poslanstva RK, predvsem pa mišljenje o pomenu dela prostovoljcev, je 
lepo viden tudi v pismu, ki ga je leta 1984 poslal Tajništvu za notranje zadeve Koper glede 
organizacije RK in disciplinskega sodišča: V njem piše, da ima vsako društvo po zakonu tudi 
določbe o disciplinskem sodišču, vendar je za RK to nesmiselno, ker: »/…/ RKJ, ustanovljen 
na novih temeljih med NOB v letu 1944, organiziran v Zvezi, po republikah, pokrajinah, občinah, 
krajevnih skupnostih itd., je po zakonu o RKJ, po svojih statutih in pravilih, predvsem pa po 
svoji dejavnosti prostovoljna, humanitarna, množična in samoupravna družbena organizacija 
delovnih ljudi in občanov, ki deluje na zdravstvenem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem 
in drugih področjih. Kot taka je sestavni del SZDL, mladi člani RK pa sestavni del ZSMS. Če je 
razumljivo, da je bil RK obravnavan kot društvo v stari Jugoslaviji oz. od njegovih začetkov do 
leta 1944, ko je deloval v obliki skupin oziroma društev volonterjev–samaritancev, predstavlja 
danes zahteva po čistem istovetenju organizacije RK pri nas s statusom ostalih društev 
anahronizem, ki ga bo proces razvoja družbenih odnosov prej ali slej odpravil. /…/ V krajevnih 
organizacijah RKS, še zlasti v oddaljenih podeželskih krajih, kjer požrtvovalni aktivisti RK 
brezplačno in nesebično opravljajo odborniške dolžnosti, pa izzveni zahteva po disciplinskem 
sodišču nerealna in destimulativna. /…/«

MILAN PEČAR

Rodil se je leta 1937 v Domžalah, po poklicu je bil sanitarni tehnik.
Bil je dolgo časa predavatelj na področju zdravstvene prosvete in 
prve pomoči, aktiven sodelavec pri sanaciji podeželja, vsako leto 
je aktivno sodeloval pri pripravah za občinsko tekmovanje prve 
pomoči v okviru Civilne zaščite. Bil je tudi zadnji predsednik Občinske 
organizacije RK Koper (1984–1992) v Jugoslaviji in prvi predsednik v 
samostojni Sloveniji, nato še en mandat podpredsednik.
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Tajniki-sekretarji 

MARIJA ZEGA

Rojena je bila januarja 1906. V RK je začela delati konec štiridesetih let, v coni B Svobodnega 
tržaškega ozemlja. Bila je tajnica takratnega Okrajnega odbora RK Koper, po priključitvi k 
Jugoslaviji pa je postala prva tajnica Občinskega odbora RK Koper in to nalogo opravljala 
do jeseni 1960. Bila je med tistimi, ki so orali ledino.

ALOJZIJA PENKO - MILOJKA

Rojena je bila  leta 1922 v Šmihelu pri Postojni (roj. Mihelič). Med 
vojno je aktivno sodelovala v narodnoosvobodilnem gibanju. V 
Koper je prišla leta 1954.
V organizaciji RK je začela delati decembra 1960 kot sekretarka in to 
funkcijo opravljala do decembra 1979. Svoje delo pri RK je opravljala 
z vso osebno zavzetostjo. Bila je gonilna sila na vseh področjih 
dejavnosti RK in je veliko pripomogla k uspešnemu razvoju in 
delovanju RK. Delo pri RK je nadaljevala še naprej: v mandatnem 

obdobju 1979–1984 je vodila komisijo za socialno delo in bila do 1992 članica občinskega 
predsedstva RK Koper. V zadnjem mandatu je tudi vodila Krajevno organizacijo RK Koper. 
Tako v krajevni kot v občinski organizaciji je bila aktivna še v samostojni Sloveniji. Postala je 
častna članica koprske organizacije RK.

ANTON JURIŠEVIČ

Rodil se je v Baredih leta 1933, po poklicu je bil sanitarni tehnik in je opravljal službo 
sanitarnega inšpektorja pri Obalni skupnosti.
Bil je dolgo časa predavatelj na področju zdravstvene prosvete in prve pomoči ter je aktivno 
sodeloval pri pripravah za občinska tekmovanja prve pomoči v okviru Civilne zaščite.
Decembra 1979 je postal sekretar Občinske organizacije RK Koper, a je to funkcijo opravljal 
le krajši čas – do 1. novembra 1982, ko je prevzel delo najprej občinskega sekretarja, nato 
pa predsednika RK v Izoli.

SONJA BUDAIR

Sonja Bizjak Budair se je rodila leta 1942 v Suhorju v Beli krajini, po 
poklicu je zdravstveni tehnik.
Leta 1982 je postala sekretarka Občinske organizacije RK Koper in to 
funkcijo opravljala do oktobra 1999. Svoje delo je opravljala srčno, 
veliko je pripomogla k uspešnemu delovanju RK na vseh področjih. Še 
posebno se je izkazala v begunski krizi in pri čezmejnem sodelovanju 
z drugimi humanitarnimi organizacijami.
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Predsedniki komisij 

CIRIL KOBAL

Rojen je bil v Ponikvah na Krasu leta 1920, gimnazijec, med vojno je 
bil pripadnik prekomorskih partizanskih enot. V Koper je prišel kmalu 
po letu 1955, kasneje je bil zaposlen v Intereuropi. Kot aktivist RK je 
med tistimi z najdaljšim stažem. Najprej je bil predsednik Okrajnega 
odbora RK Sežana, ki se je leta 1955 vključil v novoustanovljeni 
Okrajni odbor RK Koper. V njem je bil član do ukinitve leta 1965 (vodil 
je komisijo za asanacije). Nato je bil v vodstvu občinske organizacije 
RK vse do leta 1992, kjer je do decembra 1979 vodil komisijo za 

krvodajalstvo in je zelo zaslužen za uspešen razvoj krvodajalstva v občini. Bil je tudi glavni 
pobudnik mednarodnih stikov z organizacijami krvodajalcev v Italiji, Švici in Franciji. Kot 
član izvršnega odbora RK se je aktivno udejstvoval tudi na drugih področjih, zlasti na 
področju socialnega varstva. V občinski organizaciji RK je bil aktiven vse do konca življenja, 
član Območnega odbora pa do leta 2003. Je častni član koprske organizacije RK. Umrl je v 
Kopru leta 2014.

VINKO LESKOVŠEK

Rodil se je leta 1925 v Letušu v občini Žalec, po poklicu je bil sanitarni tehnik, opravljal 
je službo sanitarnega tehnika v Zdravstvenem domu Koper, nato inšpektorja pri Obalnem 
svetu Koper. Bil je večletni član Občinskega odbora RK Koper, leta 1961 je za en mandat 
prevzel vodenje krvodajalske komisije, bil je član komisije za zdravstveno prosveto in 
predavatelj za zdravstveno prosveto na področju asanacije podeželja. Bil je tudi predsednik 
strokovnega odbora za asanacijo podeželja, ki je bil ustanovljen prav na njegovo pobudo.

OLGA ŽERJAL

Rojena je bila v Pliskovici leta 1926 (roj. Žerjal). Med vojno je poučevala 
kot partizanska učiteljica in se po vojni še izobrazila za učiteljsko delo. 
V Istro je prišla kmalu po vojni, poučevala na več šolah v zaledju in 
Kopru, nazadnje na OŠ Pinka Tomažiča Koper od njene otvoritve 
naprej. Kot predsednica najprej podmladka in potem mladih članov 
in mladine RK ter članica Občinskega odbora RK Koper je skoraj dve 
desetletji uspešno opravljala naloge na področju dela z mladimi, ki 
je obsegalo predvsem zdravstveno-prosvetno in socialno dejavnost. 

Ves čas je vodila tudi mlade člane RK na OŠ Pinka Tomažiča. Aktivno se je udejstvovala pri 
vključevanju mladih članov RK v Jugoslovanske pionirske igre in pri vsakoletnem občinskem 
tekmovanju v prvi pomoči, ki je potekalo prav na njeni šoli. Umrla je v Kopru leta 1998.
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ANJA GRIZOLD

Rojena je bila v Mariboru leta 1932, po izobrazbi višja medicinska sestra, delala je v Obalnem 
zdravstvenem domu kot vodja patronažne službe. V Koper prišla sredi petdesetih let. 
V RK je delala od začetka šestdesetih let. Najprej je bila članica in nato predsednica 
zdravstveno-prosvetne komisije pri Občinskem odboru RK Koper, leta 1975 pa je prevzela 
vodstvo komisije za socialna vprašanja. Bila je dolgoletna članica Občinskega odbora, 
zelo aktivna pri formiranju in dejavnosti izobraževanja na področju prve pomoči ter kot 
predavateljica na vseh osnovnih šolah. 

KRISTINA SKALAR KLEMENČIČ

Rodila se je leta 1932 v Ljutomeru.
Bila je aktivistka Rdečega križa v KO RK Ankaran, kjer se je ukvarjala z zdravstveno-vzgojno 
dejavnostjo. Leta 1979 je postala član predsedstva občinske organizacije, prevzela vodenje 
komisije za zdravstveno vzgojo in jo vodila do leta 1992.

Predsedniki in tajniki KO RK

MARTA BEVK

Rodila se je v Idriji leta 1903, bila je udeleženka narodnoosvobodilnega gibanja, po prihodu 
v Koper je bila ravnateljica Mestnega arhiva Koper.
V krajevni organizaciji RK Koper je delala kot tajnica v letih 1969–1974, kjer je s svojim delom 
pomagala pri ureditvi organizacije: zbirala je člane, uredila kartoteko članstva, kartoteko za 
socialne potrebe in podporo.

JUSTINA ŠIK

Rojena je bila v Cepkih leta 1914, gospodinja, udeleženka narodnoosvobodilnega gibanja. 
Po  vojni je bila aktivna aktivistka RK na podeželju – v šestdesetih letih je vodila osnovno 
organizacijo RK Rižana, nato pa KO RK Črni Kal. Tri mandate (do leta 1975) je bila tudi članica 
Občinskega odbora RK.

SILVA BENČINA

Rodila se je leta 1914 v Trstu, bila je učiteljica na OŠ Dekani. 
V RK je začela delati leta 1972, od ustanovitve KO RK Dekani leta 1975 naprej je bila tajnica 
organizacije.

VERA HLAČA

Rojena je bila leta 1915, gospodinja.
Bila je dolgoletna aktivistka organizacije RK za razna področja, najprej v Kopru, nato v 
Semedeli. V letih 1960 do 1975 je bila tudi odbornica in občasno članica raznih komisij.
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JERICA BERTOK

Rodila se je leta 1921.
V drugi polovici šestdesetih let je začela delati v Rdečem križu. Šestnajst let je bila tajnica 
KO RK Semedela in v tej funkciji sodelovala v vseh akcijah RK v krajevni skupnosti. 

SLAVICA LUKEŽ

Rodila se je leta 1921 v Ljubljani. 
V RK je začela delati leta 1974, in sicer v KO RK Koper-center, kjer je bila dolga leta tajnica. 
Opravljala je tudi finančne posle.

ŠTEFAN JAKAC

Rojen v Pregari leta 1921, kmet, v KS Gradin je delal v komisiji za komunalne zadeve.
Bil je zelo aktiven sekretar KO RK Gradin.

JURKA ABRAHAMSBERGER

Rodila se je leta 1922 na Vogrskem pri Gorici, dolgoletna družbeno-politična delavka, ki je 
največ delovala na humanitarnem področju. 
Vodila je KO RK Žusterna od ustanovitve do leta 1992 in jo izoblikovala v najmočnejšo 
organizacijo v KS. Sodelovala je pri vseh akcijah RK, tudi kot krvodajalka.

ROŽA KOBAL

Rojena je bila leta 1922 v Selu na Krasu (roj. Perdec), delala je kot vzgojiteljica v Dijaškem 
domu v Kopru.
Bila je predsednica KO RK Koper od leta 1968 do 1988, ki je začela aktivno delati šele 
pod njenim vodstvom. Aktivna je bila tudi v občinskem vodstvu RK kot odbornica v letih 
1972–1992.

MARIJA PAVLIČ 

Rodila se je v Kanalu ob Soči leta 1924 (roj. Valentinčič), po vojni se je 
izobrazila za učiteljico, poučevala najprej na Banjški planoti, nato na 
šolah v zaledju Kopra in v Kopru – na OŠ Dušana Bordona, kjer se je 
leta 1977 upokojila. 
V organizaciji RK je začela delati že leta 1945 v Brezjah pri Mariboru, 
kamor se je njena družina preselila med obema vojnama. Po 
preselitvi v Semedelo leta 1965 je iz temeljev postavila in aktivirala 
krajevno organizacijo RK, jo ves čas uspešno vodila, da je bila med 

najuspešnejšimi v občini. Dolga leta je bila članica vodstva Občinske organizacije RK, tudi v 
samostojni Sloveniji. Je častna članica koprske organizacije RK. 
Umrla je leta 2007.
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JULKA PAVLETIČ

Rojena leta 1925 v Kubedu (roj. Udovič), udeleženka 
narodnoosvobodilnega gibanja.
Bila je pobudnica in ena izmed ustanoviteljev KO RK Dekani leta 1975 
in jo vodila do leta 1984. Bila je tudi članica občinskega odbora in 
nadzornega odbora RK.
Umrla je leta 2002.

IVANKA VIDALI

Rojena je bila leta 1926 v Kubedu (roj. Jakomin), gospodinja, udeleženka 
narodnoosvobodilnega gibanja.
V organizaciji RK je začela delovati v šestdesetih letih. Bila je večletna predsednica KO RK  
Gračišče, v letih 1972–1984 tudi članica Občinskega odbora RK Koper.

NADA GORIŠEK

Rodila se je leta 1928 v Selu pri Vipavi (roj. Kosovel), družbeno-
politična delavka. V Koper je prišla po priključitvi k Jugoslaviji.
Bila je dolgoletna aktivistka RK in v KO RK Žusterna opravljala najprej 
tajniške posle, od leta 1992 pa jo je vodila več kot 20 let. Je častna 
članica koprske organizacije RK. 
Umrla je leta 2017.

IVAN in MILKA RATAJEC

Ivan se je rodil leta 1929 v Čakovcu, Milka pa leta 
1932 na Ptuju.
Zakonca sta bila dolgoletna aktivista RK – najprej 
v Hrvatinih (od 1964), po preselitvi v Olmo-Prisoje 
pa pobudnika in ustanovitelja KO RK Olmo-Prisoje. 
Ivan je bil predsednik KO RK Olmo-Prisoje, Milka 
pa njegova stalna sodelavka.
Sta častna člana koprske organizacije RK.

JUSTA KLEIBENCETL 

Rodila se je leta 1930 v Hruševici pri Štanjelu (roj. Bolje).  V Istro je 
prišla za učiteljico leta 1951, poučevala najprej po več šolah v istrskih 
vaseh, nazadnje v Dekanih.
Bila je dolgoletna svetovalka mladih članov RK na OŠ Dekani, kasneje 
tudi vodja mentorjev mladih članov, članica predsedstva RK Koper, 
leta 1984 pa je postala predsednica KO RK Dekani. 
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DORINA DOBRINJA

Rodila se je leta 1957 v Kopru, doma je iz Loparja, zaposlena je bila 
na Istrabenzu.
V organizaciji RK je začela delati leta 1979 v KORK Marezige, ki jo je 
tudi vodila v letih 1982–1996. Pod njenim vodstvom je KORK Marezige 
uspešno delovala na vseh področjih. V letih 1981–1986 je še skrbela 
za mladinsko Brigado RKS »Vojke Šmuc« in povezavo brigadirjev 
z domačini. Bila je članica občinskega nadzornega odbora (v letih 
1984–1988) in predsedstva (v letih 1993–1997).

V SLOVENIJI 
Predsedniki Območnega združenja

JADRAN KLEIBENCETL

Rodil se je leta 1953 v Kopru, je doktor medicine, specializant iz 
medicine dela, zaposlen v specialistični ambulanti medicine dela v 
Kopru. 
Koprsko organizacijo RK je vodil v letih 1993–2003, nato pa je deloval 
še kot član Območnega odbora. Svojo poklicno usmerjenost je 
prenesel tudi v delovanje organizacije RK – uvajal je psihoterapevtske 
skupine, ki jih je tudi vodil. Takrat sta nastala projekt za srednješolsko 
mladino »Krepitev osebne in socialne identitete mladostnikov«, ki je 

bil tudi vključen v katalog programov obveznih vsebin za srednješolce, in študijski projekt 
»Morje« – dnevni center za narkomane. Ves čas in še v obdobju predsednika Marijana 
Križmana je vodil področje prve pomoči.

MARIJAN KRIŽMAN

Rodil se je leta 1953 v Rovinju, politik  in javni uslužbenec, zaposlen je 
bil v Pokrajinskem arhivu Koper. 
Predsednik takratnega Območnega združenja Rdečega križa Koper 
je postal oktobra 2003 in ostal do leta 2009, ko je bil izvoljen za 
poslanca v Državni zbor R Slovenije.  
Organizacijo RK je prevzel v težkem obdobju finančne sanacije in 
jo s pomočjo članov Območnega odbora ponovno vzpostavil. V 
njegovem obdobju so pridobili nove prostore in zamenjali sedež 

združenja, izdelali projekt »Zavetišče za brezdomce in razdelilnica hrane« in začeli z 
razdeljevanjem hrane, uvedli Knjigo vitezov krvodajalstva, začeli izdajati glasilo Utrinki in 
izvajati projekt širjenja znanj o Rdečem križu in humanosti po šolah.
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IRENA SIROTIČ DOBRILA

Rodila se je leta 1951 v Postojni, v Hrpeljah je preživela mladostna 
leta. Po poklicu je višja upravna delavka in je bila zaposlena v različnih 
službah v javni upravi.
Leta 1972 je postala prostovoljna bolničarka, nato je že pred 
osamosvojitvijo delovala kot prostovoljka RK. Leta 1990 se je vključila 
v KORK Marezige, leta 1997 postala članica Občinskega odbora RK 
in se aktivno vključila v delo na sedežu Rdečega križa. Po odstopu 
Marijana Križmana je bila leta 2010 izvoljena za predsednico in to 

nalogo opravljala do marca 2018. V njenem obdobju so bile obnovljene ekipe prostovoljnih 
bolničarjev prve pomoči RKS in delo na področju civilne zaščite, vzpostavljeni so bili novi 
projekti na področju zdravstvenega in socialnega varstva, strokovno in prostorsko  je 
bil nadgrajen tudi projekt za potrebe brezdomnih, pridobili pa so še nove prostore na 
Gramscijevem trgu. Leta 2015 je prejela  priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo.

MARTA VRČON KOMEL

Rodila se je leta 1953 v Ajdovščini, po poklicu je učiteljica. Krajši čas 
je bila zaposlena na Osnovni šoli Aleša Beblerja Hrvatini, nato do 
upokojitve na Osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Kopru.
Z Rdečim križem se je srečala na šoli v Hrvatinih leta 1975, ko je dve 
leti vodila aktiv mladih članov RK. V času predsednikovanja Marijana 
Križmana je začela delati v komisiji za mlade, ki je začela s programom 
uvajanja na osnovne šole tako znanja o prvi pomoči kot o humanosti 
in vlogi Rdečega križa v družbi. Članica Območnega odbora je od leta 

2012, leta 2016 je postala podpredsednica in nazadnje na nadomestnih volitvah maja 2018 
predsednica Območnega združenja RK.
V kratkem času njenega predsednikovanja nadaljuje zastavljene programe – na Vojkovem 
nabrežju deluje Hiša izmenjav, vzpostavljena je že široka mreža defibrilatorjev z mrežo 
prvih posredovalcev.
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Predsednika KO RK 

MARIJA JEREB

Rodila se je leta 1948 v Tržiču na Gorenjskem, zaposlena je bila kot 
tajnica na hrvatinski osnovni šoli in nato dolga leta na Krajevni 
skupnosti Ankaran.
Leta 1984 je postala najprej predsednica novoustanovljene KORK 
Hrvatini. Dve leti kasneje se je preselila v Ankaran in prevzela vodstvo 
KORK Ankaran, ki jo uspešno vodi še danes – sedaj Občinski odbor 
RK Ankaran. Od leta 1986 pa do danes je tudi članica občinskega 
vodstva RK in je že nekaj let tudi članica GO RKS. Leta 2004 je prevzela 

še vodenje komisije za delo z mladino, ki predšolske otroke, osnovnošolce in srednješolce 
seznanja s humanitarnimi programi in poslanstvom RK ter z uspešnimi prijemi in pristopi 
dosega lepe uspehe.

RINO ČERNEKA

Rodil se je leta 1941 v Ročkem polju pri Buzetu, po poklicu je orodjar 
z dokončano delovodsko šolo. Zaposlen je bil najprej v Tomosu in 
nazadnje v Cimosu, ko je hudo zbolel.
Leta 1998 je začel delati v KORK Za gradom. Tako je zapisal v 
življenjepisu: »Leta 1998 sem sprejel odločitev, da bom zaradi osebnih 
izkušenj v času rehabilitacije v ljubljanski Soči, kjer sem na lastni koži 
občutil vse težave, s katerimi  se soočajo invalidi, sodeloval in po svojih 
zmožnostih pomagal tudi v humanitarni organizaciji RK.«

Kmalu je od Silve Grgič prevzel vodstvo KORK Za gradom, jo vodil do leta 2015, sedaj pa v njej še 
vedno deluje kot aktiven prostovoljec. Od leta 2003 je tudi član Območnega odbora združenja.
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Gradili so organizacijo RK Koper

Seja zbora članov Območnega odbora na sedežu organizacije RK 24. marca 2016.

Seja zbora članov Območnega odbora na sedežu organizacije RK 24. marca 2016.
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Gradili so organizacijo RK Koper

Novoletno srečanje prostovoljcev RK Območnega združenja Koper decembra 2016.

Novoletno srečanje zaposlenih in prostovoljcev RK Območnega združenja leta 2016.





RAZVOJ ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA 
NA KOPRSKEM SKOZI ČAS

Izdalo in založilo
RKS - Območno združenje Koper

CRS - Associazione territoriale di Capodistria

Avtorica
Vlasta Beltram

Lektorirala
Vesna Lamut Tomc

Uredila
Vlasta Beltram

Fotografsko gradivo
RKS - Območno združenje Koper, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski Muzej Koper

Vlasta Beltram, Marija Jereb in posamezniki

Grafično oblikovanje in izvedba
Braco M. Guralj

MGB Grafika d.o.o.

Tisk
Tiskarna Unitis d.o.o.

Naklada
250

Koper
maj 2019


