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Izvleček: 

V zadnjih štirih letih je Zgodovinski arhiv Celje prevzel vrsto fondov območnih združenj Rdečega križa 
Slovenije in gasilskih zvez. V skladu z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivov so območna združenja Rdečega križa, ki so nosilci javnih pooblastil, in gasilske zveze, ki 
so izvajalke javnih služb, obravnavani kot javnopravne osebe in zato obvezani k spoštovanju zahtev 
tega zakona. Članek prikazuje, koliko so našteti ustvarjalci skrbeli za ohranjanje, materialno varnost, 
celovitost in urejenost svojega dokumentarnega gradiva. Številni niso izpolnjevali zahtevanih pogojev 
zakona in posledično so zaradi malomarnosti, neprimernih prostorov, poplav idr. bili uničeni veliki 
deli njihovega dokumentarnega gradiva. Članek predstavlja tudi vsebino in pomen predanega 
arhivskega gradiva kot zgodovinskega vira. 
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Abstract: 

Acquisition of Archives of Local Branches of Slovenian Red Cross and Firefighting Associations 

In the last four years many fonds created by local branches of the Slovenian Red Cross and firefighting 
associations were transferred to the Historical Archives Celje. In compliance with the Protection of 
Documents and Archives and Archives Institutions Act, local branches of the Slovenian Red Cross 
(bearers of public authority) and firefighting associations (public service contractors) are considered 
to be entities under public law and thus obliged to follow the requirements of the said Act. In the 
article, conservation, preservation, integrity and arrangement of documents held by the mentioned 
creators is shown. Many had not fulfilled the required conditions and consequently, large parts of 
documents were destroyed due to negligence, inappropriate storage, flood, etc. The contents and 
the value of listed fonds for historiography is shown.    
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1 UVOD 

Zakaj sta v članku združeni dve na videz povsem različni dejavnosti? Resda so 
Območna združenja Rdečega križa (OZ RK) in Gasilske zveze (GZ) različni po načinih 
dela, a obe organizaciji imata isti cilj - pomoč sočloveku v stiski. Glavni razlog za 
njuno združitev v članku pa je v njunem položaju po Zakonu o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A, 2006, 2014). Njegov 
2. člen namreč navaja: »… javnopravne osebe so za potrebe tega zakona državni 
organi, samoupravne lokalne skupnosti ter pravne osebe javnega prava in 
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zasebnega prava ter fizične osebe, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih 
služb«. Tako so OZ RK in GZ, sicer pravne osebe zasebnega prava, delujoče tudi po 
Zakonu o društvih, zavezane k izpolnjevanju zahtev ZVDAGA-A.  

 
2 OBMOČNA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA 

Pravni temelj zavezanosti k spoštovanju določil slovenske arhivske zakonodaje 
je za OZ RK v 9. členu Zakona o Rdečem križu Slovenije (RKS, 1993, 2010), ki navaja, 
da RKS opravlja osem nalog kot javno pooblastilo. O opravljanju naštetih nalog 
izdaja RKS listine in potrdila. Nekatera javna pooblastila RKS so opredeljena še 
posebej v področnih zakonih, kot so npr. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (1994–2010), Zakon o preskrbi s krvjo (2006) ter Zakon o odvzemu in 
presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (2000). 

Organizacija RK pod tem ali drugačnimi imeni deluje že od druge polovice 
19. stoletja. Po osamosvojitvi se je RKS leta 1993 samostojno organiziral kot zveza 
društev na podlagi Zakona o RKS (1993). Organiziranost in delovanje RKS urejata 
tudi Zakon o društvih in Zakon o humanitarnih organizacijah (2003). RKS trenutno 
deluje na območju Republike Slovenije v 12 regijah, 56 območnih združenjih in 914 
krajevnih organizacijah RKS. Kot nacionalna organizacija oziroma kot zveza 
območnih združenj deluje pri izvrševanju javnih pooblastil v skladu z Zakonom o 
RKS ter statutom, na podlagi zgoraj naštetih predpisov v javnem interesu na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambe, zdravstva in 
socialnega varstva, na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah pa tudi na 
humanitarnem področju. Programi in dejavnosti RKS se izvajajo na območju celotne 
države, saj območne organizacije RKS delujejo v vseh lokalnih skupnostih. Naloge, 
ki jih opravlja RKS, so v Zakonu o RKS natančno določene, manj natančno pa so 
konkretizirane naloge na humanitarnem področju, področju socialnega varstva in 
različne karitativne dejavnosti in programi, ki se običajno prilagajajo potrebam, 
razmeram in možnostim v posameznih območjih, zlasti v okviru lokalnih skupnosti.1 

 

2.1 Pripravljenost OZ RK za sodelovanje ter potek in način prevzema 

Ob začetnem osebnem ali telefonskem stiku zaradi ugotavljanja stanja 
ohranjenosti in količine dokumentarnega gradiva sem ugotovil, da imetniki svojim 
zbirkam gradiva posvečajo zelo različno stopnjo pozornosti. Pokazalo se je, da se v 
veliki večini zelo malo zavedajo njihovega pomena in važnosti njihovega ohranjanja. 
V manjši meri so videli njegovo vrednost le v tistem delu, ki je vseboval sezname 
kandidatov, ki so opravljali izpite po tečajih prve pomoči v zvezi s šoferskimi izpiti, 
ter v gradivu novejših letnikov, ki bi jih utegnili še potrebovati za tekoče poslovanje. 
Pripravljenost za sodelovanje z arhivom je bila različna: 10 jih je privolilo v predajo 
brez problemov, trije s težavami, po dolgotrajnem posredovanju, en OZ pa še do 
sedaj ni predalo svojega arhivskega gradiva. Prevzem je potekal od maja 2011 do 
septembra 2015. Odbiranje arhivskega gradiva sem opravil sam na lokaciji 
ustvarjalca. Razloga za to sicer povsem nepravilno vodenje postopka prevzema sta 
bila dva: potreba po čim prejšnji prestavitvi gradiva iz neprimernega okolja ter 
poraba znatno manj časa in energije, kot pa bi ga vložil v ustaljeni postopek. 
Ustvarjalci do tedaj niso imeli stika z arhivom ter so se ob odbiranju prvič seznanili 
s svojimi dolžnostmi in kategorijami arhivskega gradiva. Tega sem uredil in popisal 
v arhivu ter jim posredoval popis tudi zaradi informacije o tem, česa v bodoče ne 
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smejo uničevati. Popisi sedmih fondov so v našem iskalniku SCOPE že v obliki 
arhivskih popisov, iskanje po gradivu preostalih šestih pa je možno s pomočjo 
prevzemnih popisov.  

Zanimivo je, da sem ob dogovarjanju glede predaje dobil vtis, da so sekretarji 
OZ odločitev za predajo sprejemali (z nekaj izjemami) kar sami, brez posvetovanja 
s predsedniki OZ, ki odgovarjajo za zakonito poslovanje OZ. Gradivo so nekateri 
predali brez vprašanj o njegovi dostopnosti po prevzemu, brez opozorila na njegov 
pomen (javno pooblastilo!). 

 

2.2 Arhivi ustvarjalcev, materialno stanje in urejenost njihovega 
dokumentarnega gradiva  

Večina OZ je svoje gradivo pred predajo hranila v pisarnah ali v prostorih v 
njihovi bližini v enakih klimatskih pogojih, trije OZ so imeli starejše gradivo v 
kleteh, od katerih sta bili dve zelo vlažni, pri dveh OZ pa si je gradivo delilo prostor 
v skladišču z materialom, namenjenim delitvi pomoči potrebnim občanom. Gradivo 
je bilo odloženo neurejeno (kar velja tako za priročno kot stalno zbirko, če ju zelo 
benevolentno tako poimenujemo). Le v petih primerih je bil večji ali manjši del 
odložen po delovodniku, delno tudi po tematiki, v veliki večini pa je bilo gradivo 
pomešano, pregleda nad njim pa ustvarjalci niso imeli. Delovodniki so bili del 
prevzetega gradiva v šestih primerih, iz oznak na gradivu pa je razvidno, da so 
evidence gradiva vodili tudi v nekaterih delovodnikih, ki niso bili del prevzetega 
gradiva. Gre za enostavne delovodnike z le kronološkim razvrščanjem gradiva, samo 
v enem je oznaka kazala tudi na dodatno razvrščanje. 

 

2.2.1 Količinska in časovna ohranjenost gradiva 

Pri posameznih OZ sta se količina in časovni razpon predanega gradiva zelo 
razlikovala, kar je razvidno iz tabele 1. 

Tabela 1 – pregled prevzetega arhivskega gradiva OZ 

Območno združenje Količina prevzetega AG v tm Časovni okvir AG 
Brežice 1,2 1945, 1962-2010 
Celje 0,8     1962-1999 
Hrastnik 0,7     1965-2013 
Krško 2,4 1946, 1971-2010 
Mozirje 0,3     1976-2005 
Sevnica 2,0     1958-2006 
Slovenske Konjice 3,4     1967-2001 
Šentjur 2,0     1959-2002 
Šmarje pri Jelšah 1,1     1967-2007 
Trbovlje 0,5     1996-2009 
Velenje 0,1 1967, 1975-1993     
Zagorje ob Savi 0,8     1961-2006 
Žalec 1,4 1958, 1964-2008 
 Skupaj 14,7 tm

 
OZ Laško gradiva še ni predal, a ima slednje ohranjeno le od leta 1983 dalje. 
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Vzroke za tolikšno različnost v količinah prevzetega gradiva posameznih OZ je 
težko določiti. Osnovnega je seveda moč iskati v različnem obsegu poslovanja. V 
vsaj treh primerih gre (po besedah sekretarjev OZ) za posledice poplave, pri ostalih 
pa verjetno za različen odnos do »starega papirja«, ki v kombinaciji z obsegom volje 
za delo z njim ter z različnimi prostorskimi in kadrovskimi zmožnostmi dajo 
pričujoče rezultate. 

 

2.2.2 Vsebinska ohranjenost gradiva 

Omenili smo že, da RKS in njeni OZ opravljajo osem nalog kot javno 
pooblastilo: 

1. izvajajo naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem 
za žrtvami oboroženih spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih 
nesrečah;  

2. organizirajo usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo 
ženevske konvencije;2 

3. organizirajo tečaje in izpite iz prve pomoči;  

4. organizirajo in usposabljajo enote za prvo pomoč;  

5. izvajajo akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizirajo krvodajalske 
akcije;  

6. izdajajo izkaznice darovalcem delov človeškega telesa;  

7. izvajajo ukrepe zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah 
ter oboroženih spopadih;  

8. izvajajo ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in 
drugih ogroženih ljudi ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi 
ogroženih in prizadetih ljudi.  

V kolikšni meri lahko v predanem gradivu najdemo gradivo, ki nastaja v zvezi 
z izvajanjem javnega pooblastila? Tabela 2 pokaže pogostnost prisotnosti takšnega 
gradiva. Podatki v njej so zaradi malih količin ohranjenega gradiva seveda zelo 
približni, a dajejo splošno sliko. Temeljijo le na pregledu naslovov dokumentov, 
združenih dokumentov ali serij gradiva, ne navajajo pa (zagotovo prisotno) 
obravnavanje teh dejavnosti v vsebini zapisnikov organov in teles OZ, planov, 
poročil ali drugod. 

  

                                                 
2  Prva ženevska konvencija za izboljšanje položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni; Druga ženevska 

konvencija za izboljšanje položaja ranjencev, bolnikov in brodolomcev oboroženih sil na morju; Tretja 
ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki; Četrta ženevska konvencija za zaščito civilnih oseb med 
vojno; Dopolnilni protokol k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih 
oboroženih spopadov (protokol I); Dopolnilni protokol k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti 
žrtev nemednarodnih oboroženih spopadov (protokol II). 
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Tabela 2 – prisotnost gradiva v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila 

OZ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Brežice + + + + +  +
Celje   +   
Hrastnik +  +  +
Krško +  +  +
Mozirje   + +  +
Sevnica +  + +  +
Slov. Konjice + + + + +  +
Šentjur   + + +   
Šmarje pri J. +    
Trbovlje   +   
Velenje +  + +   
Zagorje ob Savi   + +   
Žalec   + +  +

 
Očiten je večji obseg gradiva t. i. poizvedovalne službe (1), organiziranja 

tečajev in izpitov prve pomoči za voznike (3), krvodajalstva (5), ki je relativno 
največji del gradiva v fondih, ter gradiva glede sprejema in nastanitve ogroženih 
ljudi (8). Pri slednjem gre za dokumentacijo, nastalo v letih 1991-1992 (begunci iz 
Hrvaške) in 1992-1995 (begunci iz Bosne in Hercegovine).3 

Poleg naštetega vsebujejo sprejeti fondi OZ seveda tudi vrste gradiva, ki jih 
najdemo v vseh fondih drugih društev: statute in pravilnike, zapisnike, plane in 
poročila, zaključne račune, sezname članov, sezname prejemnikov priznanj, 
poročila o dejavnostih, ki niso zajeta v zgornji tabeli, fotografsko gradivo, nosilce 
analognih in digitalnih vsebin ter tiskovine. Vse omenjeno izvira iz dela OZ in 
njihovih (le po imenu ali organizacijsko) predhodnikov ter organizacij na nižji ravni 
(krajevne organizacije RK4) (Vrečko et al., 2015, str. 30). Slednje daje dober vzorčni 
primer gradiva, ki ga arhivi zaradi številčnosti krajevnih organizacij (skoraj 900 v 
Sloveniji (Vrečko et al., 2015, str. 30)) od njih neposredno najverjetneje ne bomo 
prevzemali v velikem obsegu.  

Pomen gradiva OZ dopolnjujejo vrste gradiva, ki ne nastajajo ob izvrševanju 
javnih pooblastil. To so dejavnosti na humanitarnem področju, na področju 
socialnega varstva in različne karitativne dejavnosti (materialna pomoč pri naravnih 
nesrečah, izboljševanje stanja bivanjskega okolja, t. i. »male asanacije«, delitev 
pomoči socialno ogroženim). Različne ostale vrste gradiva (npr. delovnih brigad RK, 
opisi dogodkov ob agresiji Jugoslovanske ljudske armade v času osamosvojitve ter 
opisi in analiza delovanja RK v tem času, sindikata delavcev RK, šolskih mlečnih 
kuhinj s statistikami in jedilniki, načrt delovanja ob primeru izrednega dogodka v 
nuklearni elektrarni, sodelovanja s Karitas) so morebiten dopolnilni vir pri 
opisovanju navedenega. 

 

  

                                                 
3  Glej npr. Himmelreich, B. (2013).  
4  Vse registrirane krajevne organizacije RK so v skladu s Statutom RKS ob preimenovanju občinskih organizacij 

RK sredi 90. let prejšnjega stoletja v OZ RK izgubile pravni status društva. Na podlagi  izdanih  odločb upravnih 
enot so bile izbrisane iz registra društev, ob izgubi statusa pravne osebe so z novimi ustanovitvami postale 
»metode dela« RKS – OZ.   
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Pri navajanju vsebin gradiva je potrebno omeniti, da so že pred pričetkom 
prevzemanja gradiva v Zgodovinski arhiv Celje na zahtevo informacijske 
pooblaščenke OZ morali predati svoji centrali v Ljubljani sezname beguncev iz časa 
vojn na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Ti so sedaj hranjeni v Arhivu Republike 
Slovenije kot del fonda SI AS 616 Rdeči križ Slovenije, tvorijo več kot polovico tega 
fonda in so nedostopni. Teh seznamov niso pridobili od vseh OZ (tudi ne vseh na 
področju, ki ga pokriva ZAC).5 Vendar je potrebno povedati, da je tudi v gradivu 
OZ, ki so oddali sezname beguncev, ostalo še mnogo gradiva, ki vsebuje osebne 
podatke beguncev in njihovih gostiteljev v Sloveniji.  

 

3 GASILSKE ZVEZE 

Pravni temelj, ki obvezuje GZ k spoštovanju določil arhivske zakonodaje, je v 
2. členu Zakona o gasilstvu (2005), ki navaja, da je gasilstvo obvezna lokalna javna 
služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Zakon 
o gasilstvu postavlja tudi natančne pogoje za opravljanje javne gasilske službe in 
prostovoljnim gasilskim društvom predpisuje obvezno povezovanje v gasilske 
zveze.6 Na področju ZAC deluje 18 gasilskih zvez (v Sloveniji je vseh 117), le-te so 
del 4 regij (v Sloveniji je vseh 17).7 GZ se delijo na sektorje. Velika večina jih je 
bila ustanovljenih leta 1955, do sredine 90. let prejšnjega stoletja so se imenovale 
občinske. Po osamosvojitvi Slovenije, ob oblikovanju novih občin, je v 90. letih 
prejšnjega stoletja in v prvih letih sedanjega nastala vrsta novih GZ (na območju 
ZAC so npr. nastale 4).8 

Število fondov, ki so bili obravnavani kot vzorec za pregled gradiva GZ, je 
precej manjši kot pri OZ RK, vendar se da tudi iz njega izluščiti, na kaj je treba biti 
pozoren pri prevzemanju gradiva teh fondov.  

Dogovarjanje z ustvarjalci gradiva GZ je potekalo brez težav, zatikalo se je le 
pri enem, ki še vedno ni oddal vsega gradiva. Razen slednjega (ki je del gradiva 
hranil v stavbi z omejenim dostopom (le za pooblaščene osebe)) so vsi ustvarjalci 
gradivo varovali v stavbah gasilskih domov. Postopek prevzema je bil enak kot pri 
OZ RK. V SCOPE je že uvrščen en arhivski popis od štirih prevzetih, ostali so popisani 
s prevzemnimi seznami.  

 

3.1 Arhivi ustvarjalcev, materialno stanje in urejenost njihovega 
dokumentarnega gradiva  

Trije ustvarjalci so hranili starejše gradivo ločeno, v posebnih prostorih, ki so 
bili le deloma primerni in imeli neustrezno opremo. En ustvarjalec je hranil vse 
gradivo v pisarni. Tako kot je bilo odloženo pred kdo ve koliko časa, je dočakalo 
odhod v pristojni arhiv: neodbrano, v registratorjih, plastičnih mapah, s sponkami. 
Za materialno varnost v smislu zaščite pred poplavo je bilo poskrbljeno, slabše je 
bilo glede urejenosti. Del spisov so odložili po delovodnih številkah, del gradiva je 
bilo združenega po tematiki ali vrstah gradiva (npr. tekmovanja, zapisniki), velik 
del gradiva je bilo v neurejenem stanju, brez pregleda nad njim. Delovodniki (pri 
enem od ustvarjalcev so prisotni že ob nastanku zveze, leta 1955) so bili del 
                                                 
5  Za informacijo se zahvaljujem mag. Danijeli Juričić Čargo. 
6  Pridobljeno 13. 10. 2015 s spletne strani: http://www.gasilec.net/organizacija/zakonodaja-akti.  
7  Pridobljeno 13. 10. 2015 s spletne strani: http://www.gasilec.net/pgd-in-gz. 
8  Kot primer glej: http://www.gz-prebold.si/index.php/ct-menu-item-11 in http://gz-ormoz.si/pages/o-

zvezi/zgodovina.php. 
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prevzetega gradiva v treh primerih, gradivo ustvarjalca, ki delovodnika ni predal, 
pa je bilo še leta 1995 brez kakršnih koli oznak.  

 

3.1.1 Količinska in časovna ohranjenost gradiva 

Pri fondih dveh GZ sta količina in časovni razpon predanega gradiva precej 
manjša kot pri drugih dveh (Tabela 3). Obravnavano v primerjavi z gradivom OZ RK 
so povprečne količine precej večje, časovni razpon pa ne, razen pri enem, slednji 
hrani gradivo ustvarjalcev, ki so se ukvarjali z njegovo dejavnostjo že v 30. letih 
prejšnjega stoletja. 

Tabela 3 – podatki o prevzetem gradivu GZ 

Gasilska zveza Količina prevzetega AG v tm Časovni okvir AG 
Celje 2,1     1933-2015 
Laško 1,5 1955, 1978-2013 
Mozirje 4,4     1956-2001 
Žalec 8,4     1952-2007 

 
3.1.2 Vsebinska ohranjenost gradiva 

Iz pregledanih fondov si je moč ustvariti vpogled v vrste gradiva, ki nastaja 
pri GZ. Specifično gradivo, ki ga tu najdemo, so požarna poročila, poročila o požarni 
ogroženosti, sheme požarne varnosti in požarni redi za podjetja, poročila o 
intervencijah ob naravnih nesrečah, spisi v zvezi z gradnjo gasilskih domov ali v 
zvezi z nabavo gasilske tehnike, izobraževanja za gasilce, gasilske podčastnike in 
častnike, gradivo gasilskih tekmovanj, o dejavnosti v okviru Civilne zaščite, 
materiali za parade … Tudi v gradivu, običajnem za vse vrste društev in zvez, v 
zapisnikih, imamo posebnosti. To so zapisniki sestankov regijskih svetov gasilskih 
zvez posamezne regije in njenih predhodnic (področja/območja), potem zapisniki 
štabov operative in tehničnih svetov. Naštete so vrste gradiva, ki so se ohranile pri 
dveh dobro ohranjenih fondih, v drugih dveh ju sploh ni ali pa vsaj ne v celoti. Vsi 
obravnavani fondi zvez vsebujejo tudi veliko gradiva prostovoljnih gasilskih društev 
(PGD) in industrijskih prostovoljnih gasilskih društev (IPGD), nekateri pa tudi do leta 
1965 delujočih okrajnih gasilskih zvez.  

S fondoma dveh GZ je bilo prevzeto tudi gradivo občinskih Samoupravnih 
interesnih skupnosti (SIS) za varstvo pred požari (ki je bilo izločeno in predano v 
obravnavo arhivistki, pristojni z gradivo uprave) in tudi drobci spisov občinskih 
požarnih skupnosti, ki so bile predhodnice SIS.  

 
4 ZAKLJUČEK 

V slovenskih regionalnih arhivih je vrsta fondov, katerih ustvarjalci so bile 
organizacije RK ter gasilska društva in zveze. Vendar gre v veliki večini za starejše 
gradivo. Do sedaj je bilo prevzetih (če izvzamemo zgoraj naštete) le nekaj fondov 
predhodnikov OZ RK, ki sežejo s svojim gradivom v začetek 90. let prejšnjega 
stoletja, in le dva fonda OZ RK. Torej je trenutno prevzeto gradivo le 15 od 56 
obstoječih OZ RK. Še slabše je stanje pri GZ. Vseh prevzetih z gradivom, ki seže v 
90. leta in dlje, je le šest.9 Od vseh 117 obstoječih GZ jih je bilo skoraj pol 

                                                 
9  Povzeto iz vzajemne podatkovne zbirke slovenskih regionalnih arhivov, 2. 1. 2016. 
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ustanovljenih v sredini 50. let prejšnjega stoletja in hranijo veliko bogastvo 
podatkov. Tudi to je ena od posledic kadrovske podhranjenosti slovenskih arhivov.  

Razlogov za večjo skrb za prevzemanje omenjenih fondov je veliko. 
Kontinuirano ohranjanje gradiva OZ RK bo npr. omogočilo beleženje socialne 
podobe slovenske družbe in njenih sprememb v prelomnih letih ter ohranjalo spomin 
na nekatere izredne pojave (npr. prihod beguncev v letih 1991-1995 pa tudi 
sedanjega begunskega vala, naravne nesreče). Gradivo RK in GZ ohranja spomin na 
dve od prvih v društvih organiziranih prostovoljnih dejavnosti na Slovenskem, 
gradivo GZ pa prikazuje organizacijski, kadrovski, izvedbeni in tudi tehnični razvoj 
gasilstva. PGD pod vodstvom GZ ter OZ RK so del enot, služb in operativnih sestavov 
društev ter nevladnih organizacij, ki v občinah opravljajo naloge zaščite in 
reševanja.10 

Na koncu kaže zapisati že velikokrat dokazano dejstvo, da nas, zaposlene v 
arhivih, mnogo bolj prizadene, če ustvarjalec gradiva slabo ravna z njim, kot to 
prizadene njega samega.  
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SUMMARY 

Bojan HIMMELREICH* 

ACQUISITION OF ARCHIVES OF LOCAL BRANCHES OF SLOVENIAN RED CROSS AND 
FIREFIGHTING ASSOCIATIONS 

Protection of Documents and Archives and Archives Institutions Act in Article 
2 defines: »entities under public law include national authorities, authorities of 
local selfgovernment communities, bearers of public authority and public service 
contractors«. Local branches of the Slovenian Red Cross are acting in compliance 
with the Law on the Slovenian Red Cross, which in Article 8, lists eight tasks 
performed under a public authorization: (1) tasks related to informing, recording 
and inquiring about the victims of armed conflict and persons afflicted in natural 
and other disasters; (2)organizes the training of staff for the performance of tasks 
arising from the Geneva Conventions; (3)organizes first-aid courses and 
examinations; (4)organizes and trains first – aid units; (5)carries out campaigns for 
recruiting blood donors and organizes blood drives; (6)issues cards to donors of parts 
of the human body; (7)carries out measures for protecting the health of persons 
during natural and other disasters and in the event of armed conflict; (8)carries out 
measures for the reception and accommodation of evacuated and other endangered 
persons, as well as other measures which may contribute to the care of endangered 
and afflicted persons. In addition The Slovenian Red Cross is also involved in 
humanitarian programmes such as health programmes, social welfare, youth 
programme and exploring humanitarian law. The Slovenian Red Cross has 56 local 
branches. 

Firefighting associations are acting in compliance with the Fire Service Act, 
which defines fire fighting as an obligatory local public service. They associate the 
volunteer fire brigades. There are 117 firefighting associations in Slovenia. 

In the last four years 13 fonds created by local branches of the Slovenian Red 
Cross and 4 crated by firefighting associations were transferred to the Historical 
Archives Celje.  

The readiness of creators to cooperate with Archives and the way of 
acquisition of their archives 

In the process of acquisition not all creators were willing to transfer their 
archives to Historical Archives. It was obvious that they do not consider their 
documents important. Selection of archives from records was done at the creator's 
location in order to transfer archives from inadequate premises as quick and 
possible and due to lack of proper training of creator's staff. Archives was arranged 
and recorded at the Archives. 

The facilities of creators, material security and orderliness of documents 

Most of creators kept their documents in inappropriate premises and 
equipment. Many had not fulfilled the required conditions and consequently large 
parts of documents were destroyed. Documents were not arranged and not all 
creators kept records of documents.  

                                                 
*  Bojan Himmelreich, Ph. D., archival councillor, Historical Archives Celje, Teharska 1, 3000 Celje, Slovenia, 

contact: bojan.himmelreich@zac.si.  
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Quantity and timepan of transferred archives  

13 local barnches of Red Cross transferred 14,7 linear meters of archives and 
4 firefighting associations transferred 16,4 linear meters of archives. 

The content of transferred archives 

In the documents of creators listed in the article all of categories created by 
associations can be found. But there are some specific types of documentation, as 
well. The contents and the value of listed fonds for historiography is shown.    

 


