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»MO
Novo
mesto je gospodarsko ena
najuspešnejših
slovenskih občin, kljub temu
pa se ne moremo popolnoma
izogniti
socialnim stiskam
župan Alojzij Muhič in revščini. Teh
sicer ni veliko, je pa vsak primer zase
boleč. Izkušnje kažejo, da je manj
problemov na podeželju, ker si ljudje
sami pridelajo hrano, dražje pa je življenje v mestih, še zlasti v blokih, kjer
so stroški bivanja visoki. Občina pomaga socialno ogroženim z enkratno
letno pomočjo v višini 150 evrov, sicer pa sodelujemo z OZRK in drugimi
humanitarnimi organizacijami in skupaj iščemo načine za reševanje teh
stisk. Med skupnimi projekti je tudi
razdelilnica hrane za ljudi, ki si sami
ne morejo omogočiti toplega obroka
zaradi zdravstvenih omejitev, starosti,
ali zato ker so brezdomci. Z ustanovitvijo humanitarnega centra bodo
pogoji za ljudi, potrebne pomoči, še
boljši,« pravi župan MO Novo mesto
Alojzij Muhič.
Brezposelnost je v MO Novo mesto
8-odstotna; velik delež gre na račun
delazmožne romske populacije ter
težko zaposljivih oseb. Župan poudarja, da bi bilo nujno zagotoviti boljši
nadzor nad potekom dela na črno, še
zlasti med prejemniki različnih pomoči. Romska problematika zahteva tudi
veliko reševanj in usklajevanj, še zlasti
ker so, kljub temu da se pred njihovimi
hišami bohotijo razkošni avtomobili,
bivalne razmere pogosto neznosne
in otroci lačni. Mlajšim romskim družinam, ki želijo živeti civilizirano, bo
občina omogočila stanovanja v blokih, da se bodo lažje vključili v vsakdanje življenje. Na socialno stanovanje čaka v naši občini precej družin,
vendar teh trenutno ni na razpolago.
Je pa prostih okoli 300 stanovanj na
območju Novega mesta, vendar gre
za profitne najemnine, ki jih mnogi ne
zmorejo plačevati. S Stanovanjskim

skladom RS naj bi zgradili še en blok
v naselju Podbreznik, kjer bi (tako kot
pri novogradnji na Jakčevi ulici) pridobili nekaj socialnih stanovanj.
»Zavedam se, da so stanarine in razni
prispevki visoki; žal, MO Novo mesto
ne more omogočiti višjih subvencij,
ker se je zaradi spremembe Zakona
o financiranju občin znašla v težkem
položaju. Pred letom 2006, ko je bil
omenjeni zakon sprejet, se je vračal
dohodek od DDV-ja občinam, kar je
bilo za našo, gospodarsko uspešno

tudi uspelo,« pripomni župan.
Župan je pohvalil urejenost zdravstva
in poudaril, da zdravstveni dom odlično opravlja svojo funkcijo skupaj s
koncesionarji, ki so se lepo vključili v
zdravstveno službo.
Ocena mandata
Kljub dokaj težkemu obdobju, ko so
občino doletele zaostale finančne obveznosti ter delitvena bilanca, povrhu
pa še izpad prihodkov v višini skoraj
štirih milijonov, župan ocenjuje, da je

Predstavniki OZRK Novo mesto in župan Alojzij Muhič pri iskanju rešitev za humanitarni
center

občino zelo dobro. Odkar pa je financiranje vezano na število prebivalcev,
letno izgubimo 3.800.000 evrov,« pojasni težko situacijo župan.
Družbene dejavnosti
Obnova čaka enote vrtca Pedenjped,
pričakovati pa je tudi koncesijo za zasebni vrtec, s čimer bo zagotovljeno
urejeno predšolsko varstvo za vse
otroke v MO Novo mesto. Razen OŠ
Bršljin, za katero z resornim ministrstvom potekajo pogovori o prizidku,
so na ostalih osnovnih šolah pogoji
za delo urejeni. Srednje šolstvo je v
pristojnosti države, tako kot tudi višje
in visoko šolstvo, toda občina si prizadeva, da bi z novomeško univerzo
izpolnila vse pogoje za sodoben regijski center. »Brez univerze in stalnega
dotoka visoko izobraženega kadra,
regijski center ne more biti. Zato si
že dolgo prizadevamo za ustanovitev
univerze in kaže, da nam bo letos to

svoje delo – skupaj z občinsko upravo
in občinskim svetom – dobro opravil.
»Peljali smo tudi nekaj večjih investicij, ki so bile – kljub visokim stroškom
in dejstvu, da so izven mesta samega
– dragocene v ekološkem pomenu in
posledično tudi v smislu dolgoročne
kakovosti življenja,« odgovarja župan
na nekatere očitke.
Povezava MO Novo mesto z OZRK
Novo mesto
»Hvaležen sem vsem prostovoljcem
v občini, ki opravljajo svoje humano
poslanstvo. Zavzemam se tudi za čimprejšnjo rešitev vprašanja, ki je zavrlo
preselitev OZRK v nov humanitarni
center, kjer bodo številne dejavnosti
še bolj zaživele. Spoštujem delo vseh
humanitarnih organizacij, med katerimi je RK največja in najbolj množična.
Skupaj lahko pomagamo občanom v
stiski,« je povedal župan Alojzij Muhič.
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Župan povabil
krvodajalce
Že vrsto let župan MO Novo mesto povabi dvajset krvodajalec na sprejem ob dnevu krvodajalcev, ki ga v Sloveniji praznujemo 4. junija. Tokrat se je kosila z županom
Alojzijem Muhičem udeležilo osem krvodajalk, ki so kri
darovale od 35- do 38-krat, ter osem moških, ki so jo darovali od 63- do 69-krat. Ob čestitkah krvodajalcem je
župan dejal: »Kri rešuje življenja, in to je največ, kar človek lahko daruje sočloveku. Vaša dejanja so velika, pomembna in dragocena, in za to vam gre iskrena zahvala.
MO Novo mesto spodbuja humanitarno delo in tudi sam
se bom za to prizadeval tudi v prihodnje.«
Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar je prisotnim predstavila delo RK na področju organiziranja krvodajalstva in omenila, da je krvodajalstvo na
našem območju v porastu. »Pomembno je tudi delo z

Na sliki so krvodajalci, ki so se odzvali na županovo povabilo ob
letošnjem dnevu krvodajalcev.

mladimi, ki bodo to plemenito tradicijo nadaljevali, zato
organiziramo predavanja v srednjih šolah in povabimo
dijake na prvi krvodajalski odvzem,« je povedala predsednica.

Na podlagi zbira podatkov, ki jih vodi RKS, smo v Sloveniji v prvih štirih mesecih 2010 zabeležili 36.846 krvodajalcev. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je bilo v prvih štirih mesecih 1870 odvzemov, 1442 z
območja OZRK Novo mesto, na terenskih krvodajalskih akcijah v Šentjerneju in Žužemberku pa še 411 odvzemov.
Tudi v poletnem času bo OZRK Novo mesto organiziralo terenske krvodajalske akcije, 22. julija v Škocjanu in 11.
avgusta v Žužemberku, od 7.00 do 12.00 v tamkajšnjih OŠ.

Predsednica mag. Mojca Špec Potočar
o sodelovanju z MO Novo mesto
MO Novo mesto ima kar 23 krajevnih odborov RK. Poleg rednega dela na terenu poteka tudi veliko večjih akcij, namenjenih
tudi specifičnim skupinam v našem mestu, pri čemer OZRK odlično sodeluje z občinsko upravo in županom. Občina je OZRK odstopila prostore
za skladišče, ki je v spodnji etaži novega
humanitarnega centra, in s tem pomagala
razrešiti enega večjih logističnih vprašanj.
Tudi prostori razdelilnice hrane za brezdomce na Cvelbarjevi so v lasti MO Novo
mesto.
Občinska uprava in župan imata veliko
posluha za humanitarno delo; intenzivno
mag. Mojca Špec
iščeta tudi možnost, ki bi pospešila prePotočar
selitev OZRK v prostore humanitarnega
centra.
Kljub temu da je MO Novo mesto velika, na tem območju
ni večjega števila socialnih vprašanj, ker jih skupaj z občino
in mrežo prostovoljcev v KORK, ki opravijo velik delež dela,
uspešno in sproti rešujemo. V OZRK Novo mesto se dobro zavedamo pomembnosti dela prostovoljcev na terenu, za kar se
jim iskreno zahvaljujem in upam, da bomo tudi v prihodnje skupaj pomagali ljudem v stiski.

To je velik socialni kapital
Branka Bukovec - višja svetovalka za socialno
varstvo v MO Novo mesto sodeluje z OZRK
Novo mesto in pravi: »OZRK Novo mesto je
humanitarna organizacija, ki z obsežnim socialnim programom občutno pomaga predvsem
z materialno pomočjo pri
blaženju socialnih stisk
in težav naših občanov,
organizira letovanje socialno in zdravstveno
ogroženih otrok, skrbi za
boljšo kakovost življenja
starejših ljudi, opravlja pa
tudi izjemno pomembno
vlogo pri vzgoji mladih
Branka Bukovec
za humanost, solidarnost,
strpnost in prostovoljstvo.
OZRK je organizacija z največjim številom prostovoljcev v MO Novo mesto, saj jih v krajevnih
organizacijah deluje preko 300, in to je velik
socialni kapital, ki postaja vse bolj pomemben
steber kakovosti življenja in socialne varnosti.
To, kar naredijo prostovoljci po KORK za svoje
sokrajane, se ne da nadomestiti z nobenim plačanim delom, njihov prispevek je neprecenljiv.«
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KORK Drska

dila prireditev ter poudarila, da je z dobro voljo mogoče
»odgnati sence in si pričarati sonce«. V imenu OZRK Novo
mesto je prisotne nagovorila podpredsednica Marta Medle. Čestitala je KORK Drska, ker v težkih razmerah prepoznajo stiske mnogih prebivalcev. Glede na to, da je v KS
Drska tudi novonastajajoči humanitarni center, je apelirala
na prisotne, da razumejo pomen delovanja humanitarne
dejavnosti RK, ter predstavila zaplet s sosedi v blokovskem
naselju, zaradi katerega (kljub končanim delom) center še
nima uporabnega dovoljenja.
Prisotne so z bogatim programom razveselili učenci OŠ
Drska, ki vedno znova odpre vrata za potrebe RK, saj ima
ravnateljica Nevenka Kulovec, ki je hkrati tudi predsednica
KS, velik posluh za humanitarno delovanje.

 Marjana Urbančič, prejemnica zahvale OZRK Novo mesto za dolgoletno prostovoljno delo

 Jedilnica na OŠ Drska je na srečanju starejših vedno polna.

Z učenci v Muzej RK

Marija Rus je vesela, ker je bil izlet uspešen, saj so bili
učenci zelo zadovoljni, in tudi nenazadnje zato, ker je v
mladih iz OŠ Grm še utrdil vrednote RK.

V začetku junija je KORK Drska povabila na srečanje krajane, starejše od 70 let. Predsednica Sonja Hajnšek je v
verzih pripravila pozdravni govor, v katerega je zajela vse
aktualne dogodke in delo RK. Opozorila je na to, da so
na Drski v akciji Košarica RK nabrali manj kot leta doslej,
stiska ljudi pa se pozna tudi pri manj pobrani članarini. Zasluga, da KORK Drska vseeno dobro dela, gre 28 prostovoljkam v širšem odboru. Za dolgoletno prostovoljno delo
so prejele priznanje Olga Novak, Francka Mežan in Marjana Urbančič. Podžupan MO Novo mesto Rafko Križman
jih je primerjal s čebelicami, ki zelo pridno delajo. Med
njimi pa je še posebej izpostavil Anico Bukovec, ki je vo-

KORK Kandija-Grm je povezana z OŠ Grm. Lani je na tej
šoli potekal projekt o revščini, v sklopu katerega so učenci
predali OZRK Novo mesto veliko zbranih oblačil, knjig,
igrač in hrane. Predsednica KORK Marija Rus je bila navdušena nad posluhom učencev za soljudi; v zahvalo se je
odločila organizirati izlet v Gradac, kjer so si ogledali Muzej RK. V maju je avtobus z učenci, ki so sodelovali v omenjenem projektu, odpeljal v Belo krajino. Z belokranjsko
pogačo so učence OŠ Grm sprejeli predstavniki KORK
Metlika in jim predstavili Muzej RK. Marija Rus se je povezala tudi z OŠ Podzemelj, ki je pred leti zgorela, nova
pa je zrasla z velikim deležem solidarne pomoči. Učenci
in učitelji te šole so nadvse prijazno sprejeli novomeške
goste, jim pokazali film o zgodovini šole in jim predstavili
svoje dejavnosti.
Predstavitev dela KORK Kandija-Grm
KORK Kandija-Grm pokriva obsežno novomeško območje gosto naseljenih individualnih hiš in blokov. Skupno osemnajst
prostovoljk s predsednico Marijo Rus na
čelu skrbi za članstvo RK in za izvajanje
številnih akcij. Predsednica pojasnjuje,
da je vse težje priti do posameznih sta-
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 Udeleženci izleta v Gradac

novanj in domov, še zlasti v blokih, ter da
je vse manj, predvsem mladih družin, pripravljenih s članarino potrditi udeležbo v
RK. Na drugi strani pa je vse več potreb
po pomoči. »V zadnjem času opažamo,
da je v družinah in tudi med posamezniki
vse več socialnih stisk. Mesečno razdelimo 14 paketov, občasne pomoči v hrani

pa še okoli 40 družinam in posameznikom,« poudari Rusova. Kolikor je v njihovi moči, pomagajo sokrajanom v stiskah
pri plačevanju položnic tudi iz sredstev
KORK in si prizadevajo tudi sicer blažiti stiske. Vsako leto pripravijo odmevno
srečanje starostnikov, ki jih je v tej KORK
440.
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 Učenci OŠ Stopiče

 Podžupan MO Novo mesto Rafko Križman, podpredsednica OZRK
Marta Medle in predsednica KORK Slavka Prosenik

Stopičani navdušeni nad postajo RK
V KORK Stopiče je bil v začetku junija velik praznik, v
gasilskem domu je svoje prostore dobila postaja RK.
Krajani so se množično udeležili slovesnosti, veliko pa
je bilo tudi gostov. Za hudomušne vložke je poskrbel lik
tete Pepce, učenci osnovne šole pa so pripravili lep in
zanimiv glasbeni program. Podžupan MO Novo mesto
Rafko Križman je prostovoljkam RK čestital za ta dosežek in pohvalil odlično sodelovanje RK, gasilcev in upokojencev, krajanom pa priporočil, da postajo RK redno
obiskujejo. »Treba je poskrbeti za svoje zdravje, dokler
ga še imamo,« je dejal. Podpredsednica OZRK Novo mesto Marta Medle je izrekla toplo zahvalo prostovoljkam,
ki s srcem opravljajo svoje poslanstvo, za srečen začetek
delovanja postaje RK je predsednici KORK Stopiče Slavki
Prosenik predala merilec krvnega tlaka. Tudi predsednik

krajevne skupnosti in predsednik zelo dejavnega upokojenskega društva sta nagovorila prisotne. Največ dela
pa sta imeli obe medicinski sestri Milka Krese in Majda
Cimermančič, ki sta sprejeli nalogo, da bosta vsako prvo
sredo v mesecu opravljali meritve. Prostovoljke so poskrbele tudi za bogato pogostitev z domačimi dobrotami.
KORK Stopiče pokriva 13 vasi, prostovoljke pa so med
krajani vedno dobrodošle. Odlično sodelovanje z različnimi organizacijami in povezava z OŠ Stopiče njihovo
delo še bolj bogati. »S postajo RK smo naša prizadevanja
še nadgradile. Upam, da se nas bo vsako prvo sredo v
mesecu zbralo čim več – tistih, ki potrebujejo tako ali
drugačno pomoč ali pa le pogovor, in tistih, ki to pomoč
želijo nuditi,« je dejala predsednica Slavka Prosenik.

Skupina za samopomoč Bršljinke
Medgeneracijska skupina Bršljinke se srečuje vsak ponedeljek ob 15. uri v prostorih podjetja Portovald v Bršljinu.
Srečanj se redno udeležuje med 4 in 7 članov; veseli pa
smo, da je v naših vrstah tudi pripadnik moškega spola.
V skupini smo si že veliko povedali o zgodovini življenja v Bršljinu in o tem, kako se je z leti razvijal v pravo
predmestje. Vsako srečanje začnemo z branjem krajših
pesmi ali odlomkov iz knjig. Za dan žena smo se skupaj
odpravili v bližnji lokal in si privoščili sproščen klepet ob
kavici. Če je zunaj sonce, se odpravimo na krajši sprehod in popestrimo svoj vsakdan. V kratkem načrtujemo
strokovno predavanje, ki ga organizira zdravstvenovzgojna služba, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma
Novo mesto.
Želeli bi, da se nam pridružijo še novi člani, da nam bo
skupaj še lepše. Zatorej vsi tisti starejši, ki prihajate iz
okolice Bršljina, lepo vabljeni na naša srečanja!
Andreja Murgelj

 Skupino Bršljinke sestavljajo Marija Brtan, Lojzka Črv, Joži
Starič, Rudi Mraz, Marjana Lužar, Nežka But, Marija Bojanc ter
voditeljici Marija Padovan in Andreja Murgelj.
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Nekaj mnenj predsednic in predsednikov KORK z območja MO Novo mesto
Gusti Lah – KORK Majde Šilc, ki že 20
let vodi KORK, pravi, da se je v tem času
marsikaj spremenilo: »Ko sem začela
smo imeli 56 starostnikov, danes jih je na
območju KORK Majde Šilc že 300. Tudi
socialni problemi so se začeli kopičiti,
zato je naše delo vse bolj zahtevno.«
Slavica Gal – KORK Dolž je dejala: »Devet prostovoljk, ki delujemo v odboru
KORK Dolž, smo usklajena skupina, ki
skuša pomagati ljudem v stiski. Mesečno razdelimo šest paketov pomoči, vendar je tudi v naši KORK vse več potreb.«
Majda Simčič – KORK Center je poudarila: »Na območju KORK Center se
prebivalstvo stara in s tem se veča socialna problematika, ki ji namenjamo posebno pozornost. Starejši potrebujejo
pomoč, še zlasti če se morajo preživljati

z majhno pokojnino in so ostali sami.«
V odboru KORK Center deluje enajst
prostovoljk, svoje vrste pa bi si želeli pomladiti.
Marija Pugelj – KORK Bučna vas doda:
»Nekoč je bilo težko priti v posamezne
domove, danes so obiskov predstavnikov KORK naši krajani vse bolj veseli.
Kar nekaj družin s šoloobveznimi otroki
je v precej težki situaciji in potrebujejo
pomoč.«
Ana Krapež – KORK Prečna pove: »Na
našem območju ni večjih socialnih problemov, se pa bolj posvečamo starejši
populaciji, ki potrebuje specifično pomoč in pozornost.«
Peter Moravec – KORK Gabrje je povedal: »Moški so med aktivisti KORK
na terenu res bolj redki, sam pa sem v

Ob ogledu prostorov humanitarnega centra je potekal tudi sestanek predsednikov KORK in članov območnega ter nadzornega odbora OZRK Novo
mesto, na katerem je bil prisoten tudi župan MO Novo mesto Alojzij Muhič. Prostovoljcem se je zahvalil za njihovo humanitarno delo in predstavil
prizadevanja MO Novo mesto, da bi humanitarni center lahko čimprej zaživel. Občina je že ponudila rešitev za razplet okoli funkcionalnega zemljišča ob sosednjih blokih. MO Novo mesto že od vsega začetka zasnove
humanitarnega centra konstruktivno sodeluje z OZRK in je prispevala tudi
največ sredstev za odkup.
Ljudmila Zupančič, predsednica KORK
Regrča vas, in Jožica Štukelj, predsednica KORK Gotna vas: »Humanitarni
center je velika pridobitev za naš prostor. Kar sva videli, je še lepše in boljše od
najinih pričakovanj. To bo res prostor za
široko dejavnost RK. Veseli pa naju, da
bo tu tudi prostor za nas prostovoljce,
kar je tudi zelo pohvalno.«
Angelca Kristan, predsednica KORK Šmihel: »Veliko je veselje ob tako pomembni pridobitvi, kot je humanitarni center.
Ko bo zaživel z vsemi svojimi dejavnostmi, bomo v naši KORK
poskrbeli za to, da bodo naši krajani obveščeni o vseh možnostih, ki jih nudi. Sodelovanje vseh KORK z OZRK Novo mesto
pa bo tako še lažje.«

6

tej vlogi peto leto in se dobro počutim.
Delo je utečeno in ekipa je zelo delavna, vesel sem, da ne beležimo nobenih
težav.«
Bojan Florjančič – KORK Otočec pripoveduje: »V KORK delujem že od leta
1976; v tem mandatu sem zopet predsednik. Problematika in posledično način dela sta od mojih začetkov pa do danes bistveno spremenjena. Nekoč je bilo
delo v RK razumljeno kot čast, danes pa
je zelo težko dobiti mlade prostovoljce,
ker so se vrednote zelo spremenile.«

Zaključena dela
na humanitarnem
centru

V začetku junija
so bila zaključena
obnovitvena dela
na humanitarnem
centru RK, ki jih je
izvajal Malkom,
d. o. o., Novo
mesto. Ob zaključku del so nadzorniki Krke, d. d., Novo mesto,
opravili še zadnji pregled in odobrili prevzem. V imenu gradbenega odbora OZRK Novo mesto je
ves potek obnove v imenu OZRK
vodil Boris Škedelj, ki je svojo nalogo opravljal kot prostovoljec
od začetka do konca. »Ko me je
Vilma Manček pred leti vprašala,
ali sem pripravljen sodelovati z
OZRK Novo mesto, sem pritrdil in
dodal, da bi rad sodeloval na področju, ki ga obvladam, to je vodenje investicij. Ta možnost se mi
je ponudila in vesel sem, da sem
lahko pomagal,« je poudaril Boris.
Skupaj z nadzorniki Krke, d. d., ki
je ta dela tudi donirala, in z izbranim izvajalcem je delo potekalo
koordinirano in po načrtih. Celotna ekipa se je trudila, da bi humanitarni center čimprej odprl svoja
vrata, vendar jih na žalost ne bo,
dokler OZRK Novo mesto ne pridobi uporabnega dovoljenja. Tega
pa ni, ker je sprožen upravni spor
od sosedov. »V MO Novo mesto
in OZRK Novo mesto se trudimo,
da bi poiskali rešitev, ki bi rešila ta
problem,« poudarja predsednica
OZRK mag. Mojca Špec Potočar v
upanju, da se na novi lokaciji čimprej začne z delom z novimi programi, ki bodo lajšali stiske ljudi.
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Odmeven Teden RK

Tudi letos je bilo ob tednu RK na Novem trgu, v sodelovanju z Lekarno Novak, zelo živahno. Prikaz številnih dejavnosti in preventivne zdravstvene meritve holesterola,
sladkorja v krvi in krvnega tlaka ter določitev krvne skupine so privabili veliko obiskovalcev; odzvale so se tudi šole
– tako je predstavitev pestrih dejavnosti RK dosegla svoj
namen. Velik obisk meščanov potrjuje, da so vsakoletni
teden RK vzeli »za svojega«. Prostovoljke, ki so opravljale
meritve, so se z udeleženci tudi veliko pogovarjale in odgovarjale na vprašanja, ki si jih ob »uradnem« pregledu v
zdravstvenem domu mnogi niti ne upajo postaviti. Neformalna oblika srečanja s prijaznimi medicinskimi sestrami
je priložnost tudi za tak pogovor.
Sestri Ruža Kordiš in Milena Šefman sta se tudi odločili
za meritve. Ruža je na teh že večkrat bila, Milena pa tokrat
prvič. »Veliko sem
bila po bolnišnicah, pa še vedno
ne vem, katero
krvno
skupino
imam. Prav zadovoljna sem, da
bom lahko tudi
to izvedela. Tako se človek na prijazen način seznani z
osnovnimi informacijami o svojem zdravstvenem stanju,«
je Ružino mnenje.
Angela Šetinc je dejala: »Tokrat sem
prvič na meritvah, ki jih organizira
OZRK Novo mesto, in sem zadovoljna. Rezultati sicer niso idealni,
kar sem tudi slutila, sem pa dobila
spodbudo, da obiščem zdravnika.
Nič ni hudega, je pa prav, da sproti
reagiramo na odstopanja. Vesela sem, da sem prišla na te
meritve.«
Člani mlajše skupine krožka RK, ki deluje v OŠ Mirna
Peč, so si z mentorico Zdenko Mežan pozorno ogledali
vsa prizorišča in se na stojnici, kjer je potekala promocija
zdravega načina življenja, osvežili z jabolki. Kasneje so si

v prostorih OZRK Novo mesto ogledali tudi risanko o RK.
Maša Šenica je povedala: »Smo dijaki 2. letnika srednje
ekonomske šole. Zame je bila predstavitev dejavnosti RK
zelo zanimiva, sicer pa sem v osnovni šoli obiskovala krožek RK. Mislim,
da precej mojih sošolk veliko ve o
delu RK in da se zavedamo, kako pomembno je, na primer, pomagati ob
nesreči, skrbeti za zdrav način življenja in imeti odgovoren odnos do soljudi. Res pa je tudi, da je še veliko mladih, ki se tega ne
zavedajo.«
Fantje iz ekonomske srednje šole so se ustavili pri predstavitvi oživljanja, toda za preverjanje znanja na tem pomembnem
področju se je
odločil le Edis
Osmanović;
ostali so menili,
da to obvladajo. Ob strokovni pomoči je
Edis ugotovil,
da je srce masiral prehitro in
preveč plitvo,
naučil pa se je dajati umetno dihanje. Tako so se tudi njegovi sošolci prepričali, da obnovitev znanja PP ni odveč.

KORK Drska v tednu
RK obišče bolne in
invalide

V tednu RK prostovoljke KORK Drska že dolga leta
obiskujejo zelo bolne in invalidne krajane. Letos so jih
imele na seznamu 43. Razveselile so jih s sadjem (35
krajanov) oz. vrednostnim bonom za 40 EUR (8 krajanov). Hvaležni obdarovanci so jim v pogovoru zaupali
različne tegobe, ki jih pestijo v vsakdanjem življenju.
Anica Bukovec

Skupina aktivistk je prisluhnila zadnjim napotkom pred odhodom na teren.
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Novinarji pozorno spremljajo naše delo
Mediji spremljajo delo OZRK Novo mesto, zato so novinarske konference tudi priložnost, da se jim vodstvo zahvali za plodno sodelovanje. Na novinarski konferenci
pred tednom RK sta predsednica mag. Mojca Špec Potočar in sekretarka Barbara Ozimek po sklopih predstavili
delo območnega združenja, ki kljub povečanim potrebam
po pomoči uspešno stoji ob strani ljudem v stiski. Pri akcijah, ki so vezane na širši krog prebivalcev (ena teh pa je
tudi Košarica RK), je bilo letos opaziti nekoliko manjši odziv, da pa je bil vsaj tolikšen, so pripomogli osnovnošolci,
še zlasti pa člani krožkov RK. Učenci OŠ Grm in OŠ Center so po nakupovalnih centrih opozarjali na to, da so med
nami pomoči potrebni ljudje in da je RK hvaležen za vsak
prispevek v »košarico« RK. Zbiralno akcijo prehrambenih
in higienskih izdelkov so organizirali tudi na OŠ Bršljin, OŠ
Drska in OŠ Šentjernej.
Novinarji so se zanimali za socialno stanje ljudi v našem
prostoru in za število prehrambenih paketov, ki jih prejemajo družine in posamezniki. »Pred letom smo uspeli s

Beseda je tekla tudi o uspehih na področju krvodajalstva,
predsednica pa je opozorila še zlasti na majhen odziv za
darovanje organov po smrti. Zato bo OZRK še naprej
osveščalo prebivalstvo o tej humani odločitvi, ko po smrti
lahko rešimo življenje nekomu drugemu.
Doseženi so tudi uspehi na področju izobraževanja in
usposabljanja ekip PP ter osveščanja o nujnosti znanj s
področja temeljnih postopkov PP.
Veliko pozornosti in zanimanja novinarjev pa je bilo namenjeno humanitarnemu centru. Predsednica je opisala
potek del in prizadevanja, ki so pripeljala do zaključnih
del, ter izrazila upanje, da bodo nesoglasja čimprej rešena. Okoliški prebivalci, ki potrebujejo parkirna mesta, so
sprožili upravni spor. »Prizadevali si bomo za konstruktivno in hitro rešitev nastalega vprašanja in upamo, da bo
do selitve v humanitarni center, ki ga potrebujejo ne le
strokovne službe OZRK, ampak predvsem uporabniki naših storitev, prišlo čimprej,« je poudarila predsednica mag.
Mojca Špec Potočar.

RAZDELJENI PAKETI PO OBČINAH V LETU 2010:
ZAP.
ŠT.

OBČINA

SKUPAJ JANUAR FEBRUAR MAREC

APRIL

MAJ

1.

DOLENJSKE TOPLICE

37

5

7

6

29

153

8

11

2.

MIRNA PEČ

30

4

8

3

12

63

8

7

3.

MO NOVO MESTO

584

64

146

71

367

1806

148

155

4.

STRAŽA

51

2

13

4

7

36

16

16

5.

ŠENTJERNEJ

123

9

34

9

57

285

33

38

6.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

33

3

10

2

7

39

9

9

7.

ŠKOCJAN

39

5

11

5

35

186

9

9

8.

ŽUŽEMBERK

23

0

8

1

42

213

10

4

920

92

237

101

556

2781

241

249

SKUPAJ:
ŠTEVILO TEČAJEV PRVE POMOČI

- 600 KANDIDATOV NA TEČAJIH IN IZPITIH ZA
VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
- 41 KANDIDATOV NA TEČAJIH PRVE POMOČI ZA
GOSPODARSKE DRUŽBE
- 21 KANDIDATOV NA TEČAJU ZA BOLNIČARJE
EKIP PP CZ
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predlogom o enotni kartici pomoči, ki bi omogočala pregled nad prejemanjem pomoči, da se ta lahko pravičneje porazdeli. Sodelujemo z občinami, ki delijo finančne
pomoči občanom, in s CSD Novo mesto. Potrebe so vse
večje, sredstva pa so omejena. OZRK nudi pomoč v obliki
plačil položnic, denarja pa prosilcem ne nakazuje,« je povedala mag. Mojca Špec Potočar.

Košarica RK
V letošnji akciji Košarica RK smo v 38 trgovinah in štirih OŠ (Bršljin, Šentjernej, Drska,
Grm) zbrali prehrambene artikle in higienski material v vrednosti
1662 eurov, ki smo ga
razdelili 164 družinam.
Hvala vsem, ki ste pomagali ljudem v stiski.
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Krvodajalska akcija
ob svetovnem dnevu krvodajalstva
Ob svetovnem dnevu krvodajalstva
je predsednica OZRK Novo mesto
mag. Mojca Špec Potočar povabila

drejka je tokrat kri darovala prvič.
Nasmejana v. d. direktorice Dolenjskega lista Jožica Dorniž se je med

škega dela izjemnega pomena. Nobene resne operacije se ne moremo
lotiti, ne da bi imeli v zavesti, da je na

Mari Božič in Andrejka Kramar

Marko Lampret, Zvezdana Bajc in Boris
Dular redno darujejo kri.

Boris Pogačar

svoje kolege na krvodajalsko akcijo.
Odzvalo se je skupaj 35 krvodajalcev iz različnih gospodarskih družb.
Akcijo ocenjujemo kot zelo uspešno, saj so se posamezniki odzvali na
povabilo po nekajletnem premoru.
Nekateri krvodajalci so že navajeni,
da gre za tradicionalno povabilo vodilnim in vodstvenim delavcem, in
ga prav čakajo. Vzamejo si čas in se
dobro počutijo po odvzemu krvi, ker
vedo, da bodo nekomu pomagali.
Povabilu sta ste odzvali tudi Mari Božič in Andrejka Kramar iz Krke. An-

krvodajalce vpisala sedmič, kar
je pravljično število. »Ko je krvodajalsko akcijo
organiziral Dolenjski list, sem
bila bolna in krvi
nisem mogla darovati, zato sem Jožica Dorniž
bila še toliko bolj
vesela tega povabila,« je povedala
Dorniževa.
»Krvodajalstvo je za kakovost kirur-

zalogi dovolj krivi,« je povedal kirurg
Boris Pogačar.
Prvič je kri daroval kot srednješolec
v Splitu. Oče njegovega sošolca bi
moral biti operiran, in ker ni bilo dovolj krvi, se je odzval cel razred. Ker
mu je do 18. leta manjkalo še nekaj
mesecev, se je za ta dogodek malce
»postaral«. S krvodajalstvom je nadaljeval ob vrnitvi v Novo mesto, za
seboj ima že 113 odvzemov. Tudi za
to si je treba vzeti čas, zato se odziva predvsem na krvodajalske akcije
Rotary kluba, čigar je član.

Zagotavljanje pitne vode
Leta 2009 se je RKS skupaj z RK Avstrije in RK Hrvaške
uspešno prijavil na javni razpis EU s projektom »Krepitev evropskega sistema civilne zaščite v okviru meddržavnega sodelovanja na področju zagotavljanja pitne

Boris Plavšič iz RKS in prostovoljci Dragan Marinović, Simon
Cesar, Martina Oder, Matjaž Bušelič, Savina Golišnik, manjkajo pa
Boštjan Močnik, Jure Ploder in Tomo Cesar, ki je bil fotograf.

vode – XH2O«, ki bo izveden v obdobju 2010–2011. V
okviru projekta je bilo v času od 9. do 11. aprila 2010 v
Ogulinu na Hrvaškem izvedeno prvo, osnovno tehnično usposabljanje, ki se ga je udeležilo 8 prostovoljcev
RK Avstrije, 8 prostovoljcev
RK Hrvaške in 7 prostovoljcev RKS, med njimi tudi dva
iz Novega mesta, Tomo in
Simon Cesar. Drugo usposabljanje, čigar poudarek
je bil na praktičnem urjenju, je potekalo od 23. do
25. aprila 2010 v Krapini na
Hrvaškem. Od 21. do 23.
maja so se usposabljali v avstrijskem Steyerju, četrto pa
bo na Dunaju od 18. do 20.
junija. Jeseni bo enotedenski zaključek in preverjanje
v hrvaški Istri.
Boštjan Močnik in dva
avstrijska prostovoljca

Tomo Cesar
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Matjaž Šinkovc – 150-krat daroval kri

Matjaž Šinkovc na odvzemu krvi

Matjaž Šinkovc je na jubilejni odvzem krvi – daroval jo
je že 150-krat – pripeljal še dva krvodajalca, sina in zeta.
Sam je prvič daroval kri v 3. letniku obrtne šole v Ljubljani, zaradi prostega dne v šoli. Naslednjič jo je daroval
že v Novem mestu; s sodelavcem sta se odločila za ta
korak, ker je bila pravkar odprta transfuzijska postaja. In
potem na vsake tri mesece. Pravi pa, da ima na novomeški transfuzijski postaji že inventarno številko.
Nikoli ni bil odklonjen, njegovo trdno zdravje pa je ob

dejstvu, da je kot otrok prestal otroško paralizo, še toliko
bolj izjemno. »Ko sem bil star leto in pol je zdravica sicer
zaznala znake paralize, vendar je dokončna diagnoza
bila drugačna. Kljub temu me je mama samoiniciativno
odpeljala v Ljubljano, kjer je bila ta bolezen takoj potrjena. Kasneje sem se celo leto zdravil v Stari Gori na
Primorskem. Do 18. leta starosti sem imel šest operacij,
na zadnji, ki je bila mogoča šele po 18. letu starosti, so
mi naravnali stopalo. Do tedaj sem nosil protezo z ortopedskim obuvalom, potem pa sem lahko obul čisto pravi
čevelj. Da pa sploh hodim, gre zasluga le moji mami, ker
me je na lastno pest odpeljala v Ljubljano in me ni pustila v kamniški zavod za invalidno mladino,« pripoveduje
Matjaž Šinkovc.
Bil je samostojni podjetnik, od upokojitve dalje pa ima
servis kot popoldansko obrt. Delu in krvodajalstvu, pravi, se zlepa ne bo odrekel. Na transfuzijski postaji so izračunali, da je do sedaj daroval že 65 litrov krvi. Zadovoljen je, da je zdrav in da je lahko krvodajalec.
V imenu OZRK Novo mesto sta Matjažu Šinkovcu za krvodajalski jubilej čestitali predsednica Komisije za krvodajalstvo OZRK Novo mesto Anica Bukovec in sekretarka Barbara Ozimek ter mu podarili bon za vikend paket
na Debelem rtiču. Matjaž pa je ob pozdravu še dodal:
»Vidimo se na 151. odvzemu!«

Brane Avbar – 140-krat daroval kri
Brane Avbar je krvodajalec od časov, ko je služil vojaški rok. »Spomnim se krvodajalske malice, ki je bila jajček, mleko in kruh z malo margarine. In to je veljajo za
super obrok,« se spominja Brane. Tudi po odsluženem
vojaškem roku je nadaljeval s krvodajalstvom. Sicer so
krvodajalci v njihovi družini doma, oče je daroval kri 90krat, tudi brata sta bila krvodajalca, rekorder pa je Brane.
»Ko je moja mama, ki ima enako krvno skupino kot jaz,
nekoč dobila transfuzijo, je rekla, da se odlično počuti in
da je zagotovo dobila mojo kri. Ni se pustila pregovoriti,
da je za kaj takega le malo verjetnosti. Vztrajala je pri
svojem in morda ji je tudi to prepričanje pomagalo, da je
zelo hitro okrevala,« se spominja Brane.
Tudi svoje sodelavce na Slovenskih železnicah, kjer je
bil Brane v službi, je spodbudil h krvodajalstvu in tako
družbo plemenitih ljudi še razširil. Žal pa je pred dobrim
mesecem moral »na čakanje«. Pravi, da je zelo rad hodil v službo, kjer je imel odlične sodelavce. Kot presežni
delavec pa je na pripravništvu za upokojitev. Tudi ko bo
upokojen, se bo rad vračal na redne odvzeme krvi. »Zelo
smo hvaležni za zvestobo krvodajalstvu in vam želimo
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še naprej obilo zdravja in zadovoljstva,« je dejala Barbara Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto, na simbolični

Branetu Avbarju se je v imenu OZRK Novo mesto zahvalila
sekretarka Barbara Ozimek.

slovesnosti, ko je Brane Avbar na Centru za transfuzijsko
dejavnost Novo mesto kri daroval že 140-ič.
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Tečaj nege bolnika na domu
Nega bolnika na domu je področje, ki postaja vse aktualnejše, saj je z višanjem starosti tudi potreb po pomoči na
domu vse več. V pripravi so nove zakonske osnove, ki naj
bi v okviru socialnega podjetništva omogočale urejanje
tudi tega področja Ne glede na pričakovane novosti je
OZRK Novo mesto organiziralo 18-urni tečaj za pridobivanje določenih praktičnih znanj za nudenje pomoči
bolniku na domu, ki se ga je v prvi skupini udeležilo 15
kandidatk. »Potreb na terenu je veliko, gre pa za ljudi, ki
si ne morejo privoščiti organizirane pomoči, ki je draga.
Zato se trudimo usposobiti prostovoljke, ki bi priskočile
na pomoč in pomagale. Zadovoljni smo, da je bil odziv na
organizacijo prvega tovrstnega
tečaja velik, in
upamo, da bomo
organizirali
še
kakšen tudi v prihodnje,« je dejala
sekretarka Barbara Ozimek. Ob
zaključku izobraževanja je udeleženkam podelila
potrdila o oprav- Na koncu so se zadovoljne tečajnice zaljenem tečaju in se hvalile predavateljici Mariji Segedi.
zahvalila predavateljici. Tečaj je vodila Marija Segedi, ki je bila navdušena
nad sodelovanjem vseh udeleženk: »Upoštevala sem učni
načrt, hkrati pa sem ga prilagajala skupini, ki je bila zelo
aktivna, vedoželjna in prizadevna. Na zaključnem izpitu
sem več pozornosti namenila praktičnemu znanju in prav
vse udeleženke so ga zelo dobro opravile.«
»Ko ti nekdo praktično pokaže, kako umiti glavo nepokretnemu človeku, se zdi enostavno, pred tem pa nemogoče,« je poudarila Marija Kosec, ki je za tečaj slišala po
radiu in se takoj prijavila. Irena Gazvoda je vesela, da se
je udeležila tečaja, ki ga je vzela zelo resno. Zadovoljna
je, ker je dobila precej novih zelo praktičnih znanj o različnih boleznih in o oskrbi določenih poškodb. Anita Gr-

šič je tudi pohvalila homogenost skupine in prijetno klimo, ki je spodbujala nova vprašanja: »Nikoli ne veš, kdaj
ti bo tako znanje prav prišlo. Potreb je vse več in treba je
znati strokovno pomagati.«
Andreja Jordan je že negovala starejše osebe v svoji družini, zato se je z veseljem odločila, da se udeleži tega tečaja, ki ji je dal potrebno strokovno znanje. Tudi Branki
Turk to področje ni tuje, je pa zelo zadovoljna, ker je dobila toliko novih praktičnih nasvetov. Štefka Žabkar pravi, da je od tečaja dobila še več, kot je pričakovala. Doma
ima majhne otroke in znanje s tečaja ji je prišlo že prav
tudi ob bolezni hčerke. Slavka Kos ocenjuje tečaj kot zelo

Udeleženke tečaja Nega bolnika na domu s predavateljico in
predstavnico organizatorja OZRK Novo mesto

koristen in zelo zanimiv, zato se ga je z veseljem udeleževala. Tudi Brigita Učnik je dejala, da si je rada vzela čas
in prišla na predavanja in vaje, ker je dobila ogromno zelo
konkretnega znanja. Ljubica Eršte, ki je tudi prostovoljka
v KORK Drska, je zadovoljna s tečajem in pridobljenim
znanjem, predvsem o tipih sladkorne bolezni in njenih
posledicah. Tudi Marija Kosec se je strinjala z njo, najbolj
pa so jo pritegnili postopki oživljanja: »Učila sem se tudi
doma, saj je treba pridobljeno znanje utrjevati in obnavljati, da ga bomo suvereno obvladale, ko bo potrebno.«
Udeleženke tečaja so se med seboj tudi spoprijateljile in
se odločile, da bodo skušale obnoviti znanje vsake toliko
časa.

Razpis tabora mladih »Moč humanosti«
Letošnji tabor mladih »Moč humanosti« bo potekal
med 28. junijem in 2. julijem 2010 v OŠ Stopiče. Poudarek tabora je na pomoči starejšim v Brusnicah, Gabrju, Stopičah in na Dolžu. Mladi prostovoljci bodo
obiskali vse, ki so stari nad 90 let, se z njimi družili in
spoznali del njihovega življenja. V prostem času pa so
organizirane različne delavnice s poudarkom na vzgoji
za strpnost, toleranco in solidarnost. Udeleženci bodo

spoznavali tudi gibanje RK. Rdeča nit tabora bo zdravo
življenje in krepitev dobrih odnosov med udeleženci.
Računamo, da se nam bo pridružilo med 20 in 25 dijakov.
Tabor je za udeležence brezplačen, zainteresirani pa se
lahko prijavijo na OZRK Novo mesto ali na tel. št. 07/
39 33 128 ali 041/ 676 025.
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Mednarodno srečanje krvodajalcev v Veržeju

Ob svetovnem dnevu krvodajalstva se je 42 krvodajalcev iz območja OZRK Novo mesto udeležilo 21. mednarodnega srečanja v Veržeju. Srečanje v Prekmurju je tradicionalno in trudimo se, da se ga udeležijo vsako leto drugi darovalci krvi, ki jih povabijo prostovoljke po KORK. Tudi letos je zbrane nagovoril generalni sekretar RKS Slovenije mag.
Janez Pezelj, sledil pa je kulturno-zabavni program ob Muri.

Zlatko Krupić–
100-krat daroval
kri

Krvodajalec Zlatko Krupić iz Velikega Cerovca je danes na Centru
za transfuzijsko dejavnost Novo
mesto 100-ič daroval kri. Zlatko je
povedal, da kri redno daruje že od
leta 1979. Nekajkrat je kri daroval
tudi v vojski, sedaj pa redno prihaja na odvzeme na transfuzijski od-

delek. Predsednica OZRK Novo
mesto mag. Mojca Špec Potočar
mu je ob tem visokem jubileju čestitala in izročila darilo v zahvalo
za njegovo humanost.
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Srednja lesarska šola podarila
svoje izdelke
Marko Urbančič iz Ambrusa, Andrej Žagar iz Kočevja in Viljem Grojzdek iz
Cerkelj ob Krki so maturanti Srednje gradbene in lesarske šole Novo mesto. Vsi
trije zaključujejo program za lesnega tehnika. Pri praktičnem delu so si izbrali
projekt izdelave pisarniške mize, predalnika in stola. Izdelki so nastajali pod
skrbnim vodstvom mentorjev Slavka Mirtiča in Slavka Barboriča. Skupaj so se
odločili, da svoje izdelke podarijo dvema družinama, ki so jih predlagale KORK
in OZRK Novo mesto; obdarili pa so družini iz Brusnic in Hinj.
»Veseli smo, da smo z našim delom naredili nekaj dobrega in da smo družinama polepšali dan,« so dejali fantje, učitelja pa razmišljata, da s podobnimi akcijami nadaljujejo tudi v prihodnje. Na OZRK Novo mesto so veseli tovrstnega
sodelovanja, saj je družin, ki bi potrebovale novo pohištvo, čedalje več.

Ob predaji pisalne mize v Brusnicah

MLADI
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Priprave mentorjev
za letovanje na Debelem rtiču
no in prijetno za otroke, ki se ga udeležijo. Letos bo to
delo opravljalo 31 vzgojiteljev, 8 dijakov ter štirje pedagoški vodje.

Letovanje 2010 na Debelem rtiču
TERMINI:
2. 7. – 12. 7.
12. 7. – 22. 7.
22. 7. – 1. 8.
1. 8. – 11. 8.

LETOVANJASE LAHKO
UDELEŽIJO OTROCI,
STARI OD 7 DO 12 LET.

V soboto, 22. maja, se je na motivacijskem dnevu zbralo
42 mentorjev, prijavljenih za letošnje letovanje na Debelem rtiču. Med udeleženci so bili mentorji iz prejšnjih let
ter študentje in dijaki, ki se želijo tokrat prvič preizkusiti
v tej vlogi. Družili so se s pedagoškimi vodji vseh štirih
letošnjih izmen, ki so jim predstavili organizacijo in program dela. Poslušali so tudi predavanja o zgodovini RK,
o posebnostih dela z otroki s posebnimi potrebami ter o
pomembnosti komunikacije.

Program letovanja:
- kopanje in učenje plavanja,
- kreativne in sprostitvene delavnice (slikanje na svilo in
steklo, oblikovanje iz gline in fimo mase, izdelovanje
čestitk in razglednic itd.),
- kulturne, športne in zabavne prireditve (športne in
plesne dejavnosti, modne revije, kvizi, tekmovanja,
branje pravljic itd.),
- izlet (spoznavanje okolice, v kateri so letovali, izlet z
ladjo),
- delavnica o Rdečem križu.

Izbor vzgojiteljev je ena zelo pomembnih nalog RK, kajti
letovanje mora biti organizirano tako, da je čimbolj var-

Prijava:
- na OZRK Novo mesto, tel. št.: 07 39 33 120.

Postali smo mladi člani Rdečega križa
V mesecu maju nas je obiskala prostovoljka RK Tanja Hočevar. Z njo smo preživeli zanimivo dopoldne. Pogovarjali
smo se o dobrih delih, s katerimi lahko razveselimo tiste,
ki potrebujejo pomoč. Tanja nam je veliko povedala o RK
in nas razveselila s pravljico Križemkapica. Ustvarjali smo
v delavnicah, izdelovali lutke in z njimi zaigrali igrico, nare-

dili zastavice in plakat o RK, sestavljali zgodbice in jih zapisali v knjige. Postali smo mladi člani RK in prejeli praktična
darilca. Da pa nam bo dan ostal za vedno v spominu, smo
se posladkali z »rdečekrižarsko« torto.
Sklenili smo, da bomo živeli in delovali po načelih RK.
Prvošolci in učiteljice OŠ Frana Metelka Škocjan
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DOBRO JE VEDETI

Pacientove pravice –
včasih je treba na njih opozoriti
Roberta Sotlerja, ki je eden od 12
zastopnikov pacientovih pravic, smo
že predstavili. Svoje delo opravlja
dvakrat na teden v prostorih Zavoda
za zdravstveno varstvo Novo mesto.
»Kar nekaj primerov smo že rešili in
nekaj jih imamo v teku. Kljub temu
pa še vedno opažam, da se pacienti
bojijo izražati nezadovoljstvo z določenimi storitvami
in odnosom osebja v zdravstvu zaradi bojazni, da bi si
s pritožbo proti zdravniku oz. zdravstvenemu osebju
povzročili še večje težave. Ta bojazen je popolnoma
odveč. Ni nujno, da vsaka prijava pripelje do postopka, saj se da marsikaj rešiti samo s pogovori. Zagotovo pa obveščanje o nepravilnostih pomaga popravljati le-te,« pravi Robert Sotler.
V zadnjem času je dobil več pritožb, vezanih na urejanje zobne protetike. Tudi pri drugih vejah medicine se
pacienti pritožujejo nad pomanjkljivim informiranjem
o poteku bolezni in zdravljenju ter morebitnih zapletih. Zaradi tega Robert Sotler poudarja pomen komunikacije, kajti če pacient dobi želene informacije že na
začetku, je s tem rešen že marsikateri problem.

V primerih, ko pride do pritožbenega postopka, je
vloga zastopnika pacientovih pravic, da deluje predvsem v korist pacienta, saj je glasnik njegovih pravic.
»Vendar moramo biti korektni do izvajalcev. Tudi ti vse
bolj sprejemajo našo vlogo, saj se zavedajo, da imajo
skozi naš postopek možnost pojasniti svoje stališče in
izboljšati kakovost storitev. Obe plati je treba slišati in
z mediacijo poiskati pravo rešitev. Nekaj postopkov
smo že urejali za naše paciente z ljubljanskimi zdravniki, ki so veliko bolj kooperativni. Zavedajo se, da je
sodelovanje z varuhom iskanje rešitve za obe strani.
Na naš naslov ne prihajajo samo pritožbe in graje,
ampak tudi pohvale na račun zdravnikov in zdravstvenega osebja, in to je lepo slišati. Pacienti, zdravstveni
delavci in zastopniki skupaj gradimo in izboljšujemo
odnose in postopke,« pove Sotler.
Zastopniki pacientovih pravic začnejo s postopki le
s pooblastilom pacienta ali njihovih svojcev. Pisarna
varuha pacientovih pravic je za stranke odprta ob četrtkih med 14. in 19. uro ter ob petkih med 12. in 19.
uro. Zaželeno je, da se pacienti ali njihovi pooblaščenci predhodno naročijo, in sicer ob ponedeljkih in
torkih med 7.30 in 9.30 po telefonu 051 385 485 ali
07 39 34 100 ali po elektronski pošti zpp@zvv-nm.si.

Srečanje prostovoljcev OZRK Gornja Radgona in
Novo mesto v Apačah
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V soboto, 22. maja, sta se že petnajstič srečali pobrateni
območni združenji RK Gornja Radgona in Novo mesto.
Gostitelj je bilo OZRK Gornja Radgona in Občina Apače,
na čelu z županom dr. Darkom Anželjem.
Aktivisti OZRK Novo mesto so se z enim avtobusom popeljali na ta lep konec Štajerske. Pokazali so nam cerkev
v Apačah in most v Črncih, ki povezuje Slovenijo in Av-

strijo. Člani Turističnega društva Čemaž so nam ponudili
čemaževe dobrote in nas seznanili z zdravilnostjo te rastline. Po turističnem ogledu smo odšli v park Konjišče, kjer
smo imeli kulturni program in druženje z aktivisti iz Gornje
Radgone. Preživeli smo prijeten dan in se polni lepih vtisov
vrnili v Novo mesto. Veselimo se ponovnega srečanja naslednje leto, ki ga bo gostila občina Šmarješke Toplice.

 Predsednica mag. Mojca Špec Potočar je orisala celotno kronologijo 15 srečanj.

Srečanja sta se udeležila tudi župan Občine Straža Alojz Knafelj
in župan Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk.
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4. državno tekmovanje
ekip PP OŠ
8. maja 2010 je v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS
Debeli rtič potekalo 4. državno tekmovanje osnovnošolskih ekip PP. Na tekmovanju, ki ga je organiziral RKS, je
sodelovalo 8 ekip, ki so na regijskih tekmovanjih osvojile najboljše rezultate. Ekipe PP so se pomerile v teoretičnem in praktičnem delu in pokazale zavidljivo znanje.

Preventivne zdravstvene meritve v romskem naselju

RK v romskih naseljih

Med številne aktivnosti OZRK Novo mesto v letu 2010 je
uvrščena tudi pomoč Romom, ki se izvaja v obliki dostave
oblačil. Trenutno akcija poteka v romskih naseljih Dobruška vas in Žabjak – Brezje. V mesecu maju so bila oblačila
razdeljena med 144 oseb, od tega med 66 odraslih in 78
otrok. Drugi del aktivnosti je vzpostavitev postaje RK, kjer
se opravljajo preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja
in maščob v krvi. Tudi te so bile opravljene v obeh omenjenih romskih naseljih; sodelovali sta medicinski sestri
Nevenka Udovič in Hermina Smrečnik ter dr. Nežka Dular. Odziv je bil zelo dober, saj je bila to tudi priložnost za
pogovor in dobrodošel nasvet. Zdravnica je Rome opozorila predvsem na škodljivost kajenja ter na bolj zdrav način
življenja in prehranjevanja.
Vida Saje

Tretjeuvrščena ekipa PP OŠ Šmarjeta

Dolenjsko regijo je zastopala ekipa OŠ Šmarjeta pod
mentorstvom Irene Zupančič. Uvrstili so se na 3. mesto in
si prislužili dva dni počitnikovanja na Debelem rtiču.
Čestitamo!

Prispevajte
za humanitarni center RK Novo mesto
OZRK Novo mesto obnavlja objekt na Drski, kjer bo humanitarni center RK Novo mesto. V centru bodo združene naslednje dejavnosti: skladišče humanitarne pomoči,
razdelilnica hrane za socialno ogrožene, garsonjera za
reševanje deložacij, predavalnice in učilnice, socialna trgovina in pisarne. V humanitarnem centru se bo izvajalo
različno svetovalno delo s posamezniki in skupinami na
zdravstvenem in socialnem področju ter pomoč mladim
in starejšim.
Obnovo humanitarnega centra RK Novo mesto vodi
gradbeni odbor, ki skrbi za pravilnost postopkov in kontrolira kakovost izvedene investicije.
RK je nevladna, humanitarna organizacija, ki s svojo
nepridobitno dejavnostjo ne ustvarja lastnih sredstev.
Finančna sredstva pridobiva od občin, podjetij in posameznikov, zato se tudi za pomoč pri obnovi humanitarnega centra obračamo na vas.
Verjamemo, da je prispevek za humanitarni center RK

Novo mesto tudi v skladu z družbeno odgovornostjo vašega podjetja, zato vas vabimo k donatorstvu:
ZLATI DONATOR
SREBRNI DONATOR
BRONASTI DONATOR
DONATOR
MALI DONATOR

5000 EUR
3500 EUR
1500 EUR
500 EUR
100 EUR

Poleg finančnih sredstev lahko donatorji prispevajo tudi
v opremi. Vrednost darovane opreme se šteje kot sorazmerno donacijo darovanim sredstvom.
Vsak izmed donatorjev bo dobil v humanitarnem centru
na vidnem mestu ploščico (zlato, srebrno, bronasto, kovinsko) z napisom podjetja ter objavo v medijih.
Sredstva lahko nakažete na TRR:
0315 0100 0011 681, sklic 00-903016.
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V Sklad za pomoč ljudem v stiski
so od maja do junija 2010 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe:
Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež, Lekarna Novak, d. o. o., Senčila Medle, d. o. o., dr. Franc Kokalj,
Pušnik-Novljan, d. o. o, Rotary klub Dolenjske Toplice, Klemont, Klemen Grill, s. p, KORK Dolenjske Toplice,
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Posamezniki:
Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna in Dušan Dular, mag. Mojca Špec Potočar, Irena Vide, Slavko Zupančič,
Damjan Možina, Irena Šenica, Miloš Dular, Pavlina Avbar, Vrečko Liljana, Robert Turk
V materialu je prispevala
Kartuzija Pleterje.
Za izgradnjo humanitarnega centra:
Krka, d. d., Anica Bukovec, Delikato, d. o. o, Eventus, d. o. o., Tiskarna Novo mesto, d. d., Vilma in Vinko Manček,
Kvadrat nepremičnine, d. o. o., Jožef Preskar, Osnova šola Drska, Šiško steklarstvo, d. o. o., Pušnik-Novljan, d. o. o.,
Jožef Mrgole, s. p., Tržišče, Dolenjske lekarne Novo mesto, FS prevozi, d. o. o., Žužemberk,
Televizija Novo mesto, d. o. o., Cerod, d. o. o., TPV Johnson controls, d. o. o., Acer, d. o. o., Dušan Slak,
Biro bonus, d. o. o., Revoz, d. d., Bojan Tudija, Sindikat delavcev ZRSZ, Zasebna zdravstvena ambulanta Sonce,
Matjaž Roženbergar, dr. med., Občina Šentjernej, Banka Koper, d. d.,
Kobra Team, d. o. o., Šentjernej, Urbing, d. o. o., Trebnje, Tomas, d. o. o.
KORK
Mirna Peč, Stopiče, Straža, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Šmihel, Birčna vas, Prečna, Dvor, Bučna vas, Žabja vas,
Žužemberk, Drska, Brusnice, Šmihel Žužemberk, Orehovica, Uršna sela, Gotna vas
V istem obdobju je bilo razdeljenih 352 prehrambenih paketov in osnovnih higienskih potrebščin,
1331 l mleka ter 354 kg moke.

DAJ – DAM

Kratice
CSD

-

Center za socialno
delo

CZ

-

Civilna zaščita

EU

-

Evropska unija

KORK -

Krajevna
organizacija
Rdečega križa

MO

-

Mestna občina

OŠ

-

Osnovna šola

OZRK -

Območno
združenje
Rdečega križa

PP

-

Prva pomoč

RK

-

Rdeči križ

RKS

-

Rdeči križ
Slovenije

ODDAM
Zamrzovalno omaro (6 predalov), tel.: 07 30 21 354
Otroško posteljico in zibelko,
tel.: 07 33 22 956
POTREBUJEM
Kuhinjske omarice, pomivalni
stroj, tel.: 031 848 959
Pralni stroj, sedežno garnituro,
tel.: 031 419 640
Električno-plinski štedilnik, tel.:
040 619 102

Terapevtsko
svetovanje

Vsi, ki se srečujete z življenjskimi
preizkušnjami in bi si želeli pomagati, vabljeni na terapevtsko svetovanje pri OZRK Novo mesto,
tel. št.: 39 33 126.
Skladišče z oblačili in obutvijo
na Ulici Slavka Gruma 54/a (bivši Mercatorjev diskont HURA),
Novo mesto, je zaprto do nadaljnega zaradi preurejanja.
Rabljena oblačila lahko oddate
vsako sredo, od 13. do 16. ure.

Sklad za pomoč ljudem v stiski

TRR: 03150-1000011681

BILTEN Z roko v roki izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga naslednji uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica),
mag. Mojca Špec Potočar, Marta Medle ter zunanja sodelavka Lidija Jež. Lektoriranje: Helena Dugonjić. Naslov
uredništva: OZRK Novo mesto, Rozmanova ulica 30, Novo mesto, telefon: 07/39 33 120, faks: 07/39 33 129,
elektronsko pošto lahko pošiljate na naslov: novo-mesto.OZRK@rks.si. Naslovnica arhiv Terme Krka. Grafična
realizacija: TOMOGRAF, Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 15.000 izvodov.

