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Občina Šentjernej
Humanitarni center
Pomagajmo spremeniti življenje
120 let RK

OBČINA ŠENTJERNEJ

Uspešno zaključeno leto 2008
V Šentjerneju s polno paro napredujejo na mnogih področjih, predvsem
pa na gospodarskem. Župan Franc Hudoklin pravi, da so lani uresničili
obljube glede večje konkurence na področju trgovine, saj imajo Mer
cator center, Spar center in Tuševo trgovino. Ugotavlja, da se kriza v
njihovih večjih podjetjih k sreči ne odraža, še zlasti ker imajo dejavnosti,
povezane z vojaško in farmacevtsko industrijo. Veseli so, da se je Krka,
d. d., odločila, da bo v Šentjerneju zgradila še en večji obrat, za katerega
že pripravljajo vso potrebno dokumentacijo. Sicer pa potekajo priprave
na vse nove naložbe v občini po planu, uspešni so tudi pri pridobivanju
sredstev iz EU skladov.

Za boljše življenje
Njihova prizadevanja gredo v smeri iz
boljšanja kakovosti življenja. V Šentjer
neju bodo zagotovili novo kanalizacijo,
za katero so pridobili 4.200.000 evrov
EU sredstev, zagotovili pa so tudi kon
cesionarja, ki bo do leta 2011 zgradil
priključke za kar 60 % gospodinjstev.
EU sredstva so namenjena tudi za iz
boljšanje vodovoda od Hrastja do Do
lenjega Mokrega Polja, s čimer bodo
dosegli izboljšanje pitne vode za novo
industrijsko cono, ki se bo razprostirala
na 50 hektarjih v Dolenjem Mokrem
Polju. Hkrati s tem pa bodo izboljšali vo
dovodno oskrbo v vaseh Hrastje, Zapu
že, Dolenje in Gorenje Mokro Polje ter
Pristava. »Delamo pa tudi že projekte
za rekonstrukcijo cest, gradnjo pločni
kov in javno razsvetljavo v vaseh Oreho
vica, Pristava, Gorenja Brezovica, Vrh
pri Šentjerneju, Cerov Log in Groblje.
Prav tako pripravljamo vso projektno
dokumentacijo za rekonstrukcijo Ceste
oktobrskih žrtev v Šentjerneju, za kar
je rezerviranih tudi del EU sredstev, ki
se bodo koristila v letu 2010,« pripove
duje župan.

Spoštovanje zakonskih
osnov
Župan je spregovoril tudi o »peripeti
jah«, povezanih z vračanjem denarja za
telefonijo. Po sklepih Občinskega sveta
in preverjanjih dejstev ter postopkov gle
de zakonskih upravičenosti bo del teh
sredstev poravnan v mesecu januarju,
preostali del pa do aprila letos. Osnovni
zaplet je izhajal iz prevelikih obljub, ki
niso imele zakonske podlage; do tega
pa je prišlo, ker je bila politika močnejša
od stroke.



Sicer tudi poudarja, da je občina us
pešno sklenila lansko leto, po obse
gu opravljenih nalog celo presegla
plane, tudi v finančnem smislu, saj je
država v zakonskem roku poravnala vse
obveznosti do občine.

Pediater v domači
ambulanti
»Vesel sem, da smo lani omogočili tudi
novo enoto vrtca, in sicer v Orehovici,
in da smo tako omogočili vrtec prav
vsem, ki so zanj zaprosili,« zadovoljno
pristavi župan in doda, da so veliko tru
da vložili v zagotovitev pediatrinje v šent
jernejskem zdravstvenem domu. Zato
pričakujejo, da se bodo starši iz njihove
občine, verjetno pa tudi iz škocjanske
in šmarješke občine, odločali za obiske
pediatra v domači ambulanti.

Kulturni center – največja
naložba

Župan Franc Hudoklin
Kulturni center ima dve sodobni dvora
ni, večjo s 320 sedeži in manjšo s 100
sedeži. Opremljeni sta z najsodobnejšo
avdio in video opremo in tako nudita
možnost za različne prireditve. Po po
trebi ju lahko spremenijo tudi za kakšen
drug namen. Kulturni center ima tudi
vse spremljajoče prostore, od garderob
dalje, kar omogoča gostovanje gleda
lišč, orkestrov, kongresov …
Sicer pa bo v centru tudi dom odlične
šentjernejske godbe. V kulturnem cen
tru je osem prostorov, namenjenih za
delovanje društev in dejavnosti, kot je
CZ in RK. Okolica centra je urejena in
opremljena tako, da nudi možnosti za
poletno gledališče oz. zunanje priredi
tve. V centru bo svoje prostore našla
tudi sodobna knjižnica, ki bo med dru
gim omogočala obisk invalidom, otro
kom ter starejšim osebam. Knjižnica je
moderno zasnovana in nudi možnost,
da bodo otroci v toplejših dneh lahko
pravljice poslušali na prostem.
Sodoben kulturni center je ogromna pri
dobitev; zaživel pa bo, ko pridobi obra
tovalno dovoljenje. Svečano otvoritev
načrtujejo na kulturni praznik.

Letos bodo v Šentjerneju kronali dolgo
letna prizadevanja in zaključili največjo
naložbo v njihovi sa
mostojni zgodovini,
Kulturni center Pri
moža Trubarja, nalož
bo vredno 6,5 milijo
na evrov. Sofinancira
lo ga je Ministrstvo
za kulturo RS, delno
so bila v ta namen re
zervirana sredstva iz
proračuna, najeli pa
so tudi posojilo za
dobo 15 let. Financira
nje kulturnega centra
bo v celoti zaključeno Občina Šentjernej je prejela priznanje za odlično sodelovanje z OZRK
leta 2010.
Novo mesto.
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KORK Šentjernej sredi dela

Minka Cvelbar
KORK Šentjernej je letošnje leto zače
la z novo predsednico Minko Cvelbar,
ki jo ljudje poznajo po delu v Društvu
upokojencev Šentjernej. Tam je tajni
ca in koordinatorica pri projektu Sta
rejši za starejše. Skozi omenjen pro
jekt se je začela srečevati z delom

RK, saj je KORK Šentjernej na čelu z
bivšo predsednico Jožico Hudoklin
veliko pozornosti namenjala starostni
kom. Z OZRK Novo mesto pa je nova
predsednica sodelovala pri poletnem
taboru srednješolcev, ki so imeli v svo
jem programu tudi delo s starejšimi v
šentjernejski občini.
»V mesecu dni, odkar delam v KORK,
sem začela spoznavati vsebin in me
tode dela, predvsem pa aktivistke, ki
imajo več izkušenj pri delu RK kot jaz,«
pravi Minka. Ob koncu leta so organizi
rali srečanje starejših krajanov in novo
letno obdaritev za 600 starostnikov. Za
njimi je že prva letošnja uspešna krvo
dajalska akcija, naslednja bo 1. junija.
Predsednica je sodelovala na srečanju
predsednic OZRK Novo mesto ob kon
cu leta. »Opažam, da se potrebe po
pomoči RK tudi v našem okolju pove
čujejo, saj sem v tem kratkem času do
bila že kar nekaj prošenj za pomoč. Do
sedaj na našem območju še ni bilo tako

veliko revščine, saj je bilo v lanskem
letu upravičenih do rednih paketov
le pet družin, do občasnih pa deset,«
pravi predsednica KORK Šentjernej.
Delo z ljudmi dobro pozna in njihove
stiske tudi, bila je zaposlena v kadrov
ski službi Iskre celo svojo delovno
dobo. Zaveda se, da bodo predvsem
socialen stiske za mlade družine, otro
ke in ljudi, ki živijo sami, še večje; po
magati pa seveda želijo tudi starejšim,
ki trpijo zaradi osamljenosti, bolezni
in revščine. Kljub slabim napovedim
zaradi gospodarske krize pa je Min
ka Cvelbar optimistična glede dela v
KORK: »Delovna skupina aktivistov in
posluh občine so porok za uspešno
delo.« KORK Šentjernej si za še bolj
uspešno delo želi svoj prostor, ki bi ga
potrebovala za sestanke aktivistov ter
za razgovore z ljudmi, ki se obračajo
na njih. »Delo postaja obsežno in ne
mogoče je vse to opravljati doma,« je
še dodala Minka Cvelbar.

KORK Orehovica –
zaenkrat le občasni prehrambeni paketi
KORK Orehovica zajema 13 vasi.
Prostovoljke poznajo te kraje in lju
di, kljub temu pa se v zadnjem času
dogaja, da se revščina še »skrije«, in
so zato pristopi za nudenje pomoči
še toliko težji.
Predsednica Stanka Kastelic pravi, da
so bili pri njihovi hiši vedno aktivisti
RK, tako da se ji je zdelo samoumev
no, da se vključi v delo KORK Ore
hovica in pomaga po svojih močeh.
Začela je pred več kot 25 leti, tretji
mandat pa tudi vodi KORK. Meni, da
je bila včasih tu pa tam kakšna zelo
revna družina, danes pa je teh vse
več, vse mlajši ljudje se srečujejo s
stiskami. Ljudje težko prosijo za po
moč. V KORK Orehovica zaenkrat
še ni bilo potreb po rednih meseč
nih paketih pomoči, ampak so te le
občasne; na leto tako razdelijo prib
ližno 12 prehrambenih paketov. Ker
ljudje izgubljajo zaposlitev, doma pa

Stanka Kastelic pri izpolnjevanju ankete za
krvodajalce na akciji v Šentjerneju.
nimajo ne dovolj zemlje, pa tudi ne
sodobne opreme, da bi jo obdelovali
za preživetje, se nakazujejo večje po
trebe po pomoči. S finančnimi pomoč
mi so pomagali predvsem pri nabavi
šolskih potrebščinah in prispevali za

šolo v naravi za otroke.
Na njihovem območju je 157 starost
nikov, ki jih obiščejo ob novem letu
in ob visokih jubilejih. Prostovoljke
jih obiskujejo s svojimi avtomobili,
na svoje stroške in v svojem prostem
času. »Vse to delamo zato, ker rade po
magamo ljudem, našim sokrajanom.
Želja pomagati je osnovni motiv ljudi,
ki delamo v humanitarnih organizaci
jah, in zadovoljni ljudje so naša naj
večja nagrada,« poudarja predsednica
Stanka Kastelic.
Stanka je zelo zadovoljna, ker odlič
no sodelujejo z njihovo osnovno šo
lo. Učenci izdelujejo za njihove sta
rostnike čestitke, raznašajo vabila za
srečanja in se tako vključujejo v delo
KORK. Šola brezplačno nudi prostor
za sestanke KORK, kjer se aktivistke
sestanejo približno petkrat na leto.
Odlično sodelujejo tudi z občino, kar
je seveda zelo pohvalno.
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V Šentjerneju je odziv krvodajalcev vedno odličen
Ko pritisne mraz, je ponavadi tudi čas za zimsko krvodajalsko akcijo v Šentjerneju. Kljub zimskim razmeram se
Šentjernejčani množično udeležijo krvodajalske akcije – tudi tokrat je bilo tako.
Na prvo letošnjo krvodajalsko akcijo OZRK Novo mesto in
Zavoda RS za transfuzijsko medicino se je v Šentjerneju od
zvalo rekordno 141 krvodajalk in krvodajalcev, od tega jih
je 124 darovalo kri, 17 pa jih je bilo zaradi različnih razlogov,
predvsem zdravstvene narave, zavrnjenih. Prvič je darovalo
kri 21 krvodajalk in krvodajalcev.

Marija Žnidaršič in Albina Zagorc, prostovoljki

KORK Šentjernej, sta poskrbeli za postrežbo malice za krvo
dajalce. Obe delujeta v RK že več kot trideset let in dobro
poznata situacijo na terenu, že večkrat pa sta pomagali tudi
ob krvodajalski akciji. Njun prijazen pristop je dobro del
tudi krvodajalcem, ki so se v učilnici OŠ Šentjernej malce
zadržali, da bi prišli k sebi po odvzemu krvi.

Damjan Kastelic je to
krat kri daroval trinajstič. Ne
glede na to, da je zdrav in
krepak, pravi, da je zdravniš
ki pregled pred odvzemom
vedno dobrodošel, ker je
pravi pokazatelj zdravstve
nega stanja. Zadovoljen je,
ker poteka akcija v Šentjer
neju, kjer je tudi zaposlen
v Kmetijski zadrugi, ter ima
tako vse pri roki.
Franc Zupet je daroval

kri že osmič. »Navadil sem
se na to, da kri darujem na
terenski akciji v Šentjerneju.
Še bolj pa sem zadovoljen,
ker bo taka akcija oktobra
organizirana tudi v Škocja
nu. To me zelo veseli,« je
dejal škocjanski župan.

Jelena Grgič, ki je tokrat

kri darovala sedmič, je po
izobrazbi zdravstveni tehnik
in je zaposlena v Domu sta
rejših občanov Krško. »Že
zaradi svojega poklica sem
krvodajalka, pa tudi sicer ču
tim potrebo po tem, da po
magam, kjer le morem,« je
dejala. Leta 1991 je prišla v
Slovenijo iz Bosne, danes pa
je njen dom v Šentjerneju,
kjer živi z možem in štirimi
otroki.

Silvo Kostrevc je kri da

roval že 25krat. Tokrat je bil
sicer na dopustu, toda pri
šel je na odvzem, saj pravi,
da se udeleži vsake akcije v
domači občini. Zadovoljen
je, da je zdrav in da lahko
pomaga kot krvodajalec.

4

Sonjo in Andrejo iz OZRK Novo mesto šentjernejski krvo
dajalci že dobro poznajo in vedo, da so podatki krvodajal
cev, ki jih pobirata, izjemno pomembni. Pri njima vedno
dobijo tudi simbolično darilce.

Mala telovadnica OŠ Šentjernej se dvakrat na leto spre
meni v transfuzijsko enoto. Ob darovanju krvi smo ujeli
v objektiv Marijo Žulič in snemalca domače televizije
Dušana Grgiča.
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Novo mesto – prizorišče sedmih hujših nesreč
V soboto, 11. oktobra, je v Novem mestu
potekalo 14. državno preverjanje uspo
sobljenosti ekip PP CZ in RK, ki se ga je
udeležilo 13 najboljših regijskih ekip PP
in ena ekipa RKS. Na sedmih lokacijah
po mestu so bile prikazane različne situa
cije, od naravnih nesreč z utopljencem,
prometne nesreče s kolesarjem, športne
poškodbe na plezalni steni, do požara
v kinu. Vzporedno so potekale številne
dejavnosti RK: meritve tlaka, sladkorja
v krvi in holesterola, prikaz oživljanja.
Poskrbljeno pa je bilo tudi za otroke.
Na dvorišču stavbe OZRK so otroci po
slušali o zgodovini RK. Na Novem trgu
sta se odvijali lutkovna igra in nastop
glasbenika Marjana Novine, ne daleč
stran pa so se udeleženci lahko okrep
čali z dobrotami naših kmetij. Člani ekip
in gostje so imeli tudi vodene oglede
Novega mesta, ki se je ta dan kopalo
v soncu. »Mi smo iz Idrije in skupno z
vami si delimo Božidarja Jakca. Nisem
vedel, da je vaše mesto tako lepo. Ni
čudno, da ga je Jakac slikal,« je dejal
Idrijčan, ki je spremljal njihovo ekipo.
Za organizatorje, Ministrstvo za obram
bo, RKS, OZRK Novo mesto in MO
Novo mesto, je bila priprava preverja
nja zahtevna in obsežna naloga, ki pa
so jo zelo dobro izpeljali. Predsednik
organizacijskega odbora in poveljnik
CZ RS Miran Bogataj je ob slavnostni
razglasitvi rezultatov dejal: »Danes je bil
en lep dan, zato ker je sijalo sonce in ker
ste vse ekipe pokazale veliko znanja, za
kar vsem sodelujočim iskreno čestitam!«
Da so zmagovalci vsi, je poudaril tudi
gen. sekretar RKS mag. Janez Pezelj, ki
je zbrane nagovoril na samem začetku.
Župan MO Novo mesto Alojzij Muhič
pa se je zahvalil vsem sodelujočim, med
katerimi so bili tudi gasilci, jamarji, pod
vodni reševalci, skavti in vsi, ki sodeluje
jo v sistemu zaščite in reševanja.
Od jutra pa do zaključka akcije so bila
prizorišča preverjanj polna tudi gledal
cev. Na Glavnem trgu je zmagovalna
ekipa PP učencev iz OŠ Vavta vas de
monstrirala, kako je treba pravilno sne
ti čelado ob nesreči motorista in kako
mu nuditi prvo pomoč. Tudi mobilna
krvodajalska postaja na Novem trgu
je imela kar dosti dela, saj je privabila
19 krvodajalcev na odvzem. V svojem
duhovitem slogu je dogodke povezoval

Osnovnošolci so si lahko ogledali lutkovno predstavo.

Nastop orkestra slovenske vojske

Ekipa PP CZ občine Šentjernej, ki je zasedla
odlično tretje mest.

Sašo Đukić, k vzdušju pa je na zaključni
slovesnosti prispeval tudi pihalni orke
ster slovenske vojske.
Ob zelo uspešni novomeški akciji pre
verjanja znanj ekip PP CZ in RK je
Miran Bogataj dodal, da namen tek
movanja ni le v merjenju posameznih
ekip, ampak tudi v prikazu teh znanj in
veščin širši javnosti. »To so splošna civi
lizacijska znanja, ki jih potrebuje vsak
državljan,« je poudaril. Glede na to,
da so Novomeščani v velikem številu
spremljali dogajanja na različnih prizo
riščih in da je vajo obiskalo 12 razredov
osnovnih šol iz Novega mesta in okoli
ce, lahko rečemo, da zanimanje za ta
znanja narašča.
Prvo mesto je zasedla ekipa občine Mi
slinja, druga je bila ekipa OZRK Ljublja
na, tretje mesto pa je šlo na Dolenjsko
– ekipi občine Šentjernej.

Srčnost je temelj njihove ekipe
Pogovor z Alenko Brežnjak, članico ekipe PP CZ občine Šentjernej
Vaša ekipa deluje šele od konca lan
skega avgusta, pa ste že najboljša eki
pa na Dolenjskem in tretja v Sloveniji.
Kako se je vse začelo?
Naša ekipa je zbrana čisto po naključ
ju. Na prvem sestanku pri županu gle
de formiranja ekipe nas je bilo bistve
no več. Vendar se je po informacijah,
kaj sploh pomeni biti član ekipe PP,
o 70-urnem tečaju, o tem, da bodo
odslej petkovi popoldnevi in sobotni
dopolnevi namenjeni temu delu, o ob
veznostih, ki jih imamo kot bolničarji,
kar nekaj kandidatov premislilo. Osta
li pa smo mi, ki sedaj tvorimo našo
ekipo. Na začetku se vsi niti nismo
poznali med seboj, vendar se je po

parih srečanjih že dalo zaslutiti, da je
iz skupine ljudi nastaja ekipa.
Glede na uspehe, ki ste jih dosegli, in
glede na »filozofijo« ekipe lahko reče
mo, da ste si dovolili sanjati?
Vsi smo na naše vaje in predavanja pri
hajali z velikim navdušenjem. Kmalu
smo opazili, da je poleg želje po izpo
polnjevanju znanja, biti koristen, biti pri
pravljen pomagati v najtežjih trenutkih,
med nami še nekaj več. Vedno bolj
smo čutili medsebojno povezanost,
odprtost, iskrenost in navsezadnje prija
teljstvo. Kombinacija vsega naštetega
nas je združila v prepričanju, da lahko
skupaj dosežemo marsikaj, da lahko

>>>



PRVA POMOČ
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premaknemo gore. Cel september smo se
dobivali dvakrat tedensko in konec meseca
smo uspešno opravili izpit za bolničarja.

kom sreče, predvsem pa z veliko znanja,
takšen ali še boljši rezultat dosežemo
tudi naslednje leto.

In kako je bilo na prvem tekmovanju?
Po prve tovrstne izkušnje smo se odpra
vili na Gorenjsko, kjer smo tekmovali
izven konkurence, ker je bilo to njiho
vo regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip PP CZ in RK. Z rezultatom smo bili
zadovoljni.
Takoj naslednji vikend pa je bilo v Semi
ču naše regijsko tekmovanje, kjer smo
z velikim veseljem in s solzami sreče
prejeli pokal kot najboljša ekipa na Do
lenjskem. Veselje, objemi, solze, vse to
so pokazatelji srčnosti, ki je temelj na
še ekipe. Istočasno smo se že zavedali,
kako zahtevna in odgovorna naloga nas
čaka: državno preverjanje usposobljeno
sti ekip PP in to celo v Novem mestu.

Kaj menite, da vas vendarle najbolj
povezuje? Čemu lahko pripišete tak
uspeh?
Vsak je imel svoj razlog, vsi pa smo imeli
isto željo: BITI KORISTEN, BITI ČLOVEK.
Ko se v ekipo povežejo ljudje s takšno
željo in znotraj ekipe čutijo spoštovanje,
sprejemanje in medsebojno pozitivno
delovanje, je to res nekaj, kar te prev
zame. Naše geslo je postalo VSI ZA
ENEGA – EDEN ZA VSE. Postali smo pri
jatelji, naša delovna srečanja pa vedno
zaključi druženje in sproščen klepet.
Člani ekipe ste tudi krvodajalci. Izdali
ste celo svoj almanah.
Od zadnjega preverjanja usposobljeno
sti dalje so naša srečanja bolj družabne

Ekipa PP CZ občine Šentjernej z gostitelji in gosti na policijski postaji Novo mesto.
Verjetno ste pred tem tekmovanjem
vadili še več kot prej?
Teden pred tem tekmovanjem smo de
lali skoraj vsak dan. V nas je bila vedno
večja želja po dobrem rezultatu tudi na
državnem preverjanju. Dali smo vse od
sebe, toda do razglasitve nismo imeli
občutka, kje smo. Čakanje je bilo nezno
sno; preračunavali smo, koliko možnosti
imamo, da smo med prvimi tremi, saj
smo verjeli, da smo lahko v vrhu. In res,
dosegli smo tretje mesto. Ta uspeh je bil
za nas nagrada in v trenutku smo poza
bili na vse delo in odrekanja.
Vemo, da je ta rezultat težko ponovljiv,
in hkrati vemo, da lahko z enakim ela
nom, z veliko dobre volje in tudi s kanč



narave. Skupaj smo uživali in se zabavali
na kostanjevem pikniku, pripravili smo
si silvestrovanje, izdali smo almanah za
leto 2008, ogledali smo si policijsko
postajo in OKC center, kjer dela eden
izmed naših članov, spoznali smo še
Upravo za zaščito in reševanje v Novem
mestu in Gasilsko reševalni center. Že ta
mesec pa začenjamo ponovno z resnim
delom, treniranjem praktičnega dela PP
z našo mentorico Cirilo Gradišar.
Vsekakor je naša želja ponoviti oz. izbolj
šati rezultat, pa vendar je bolj pomem
bno to, da ohranimo vrednote življenja in
da ostanemo predvsem ekipa. Ekipa, ki
bo s svojo srčnostjo prestavljala meje.
Hvala in veliko uspehov tudi v prihodnje!

120 let RK na Dol
Prostovoljci – podaljšana
roka dobrote in srčnosti
Že leta 1888 so bili v naših krajih za
metki sodobnega RK. Današnji čas je
drugačen od tistega, vendar ljudje še
vedno potrebujejo različne oblike pomo
či. 120 let delovanja RK na današnjem
območju OZRK Novo mesto, Črnomelj,
Metlika in Trebnje je torej obletnica, ki
si zasluži posebno pozornost. Osrednja
proslava na jasi v Dolenjskih Toplicah je
to dokazala. Prireditelji, vsa štiri območ
na združenja, so poskrbeli za nastope
svojih najboljših društev. Nastopi mažo
retk iz Trebnjega, folklore iz Metlike, pi
halne godbe iz Novega mesta in teatra
iz Dolenjskih Toplic so obletnico naredili
še bolj slovesno. Ob prireditvenem pro
storu so bile stojnice z dobrotami in tudi
s posebnostmi posameznega območja.
In kot se za RK spodobi si je bilo mogo
če izmeriti pritisk, sladkor v krvi in hole
sterol, vzporedno pa je potekal prikaz
oživljanja ponesrečenca. Obletnice pa
so se udeležili tudi gostje, predsednik
RKS Borut Miklavčič, gen. sekretar RKS
mag. Janez Pezelj, poveljnik CZ Slove
nije Mirko Bogataj ter dolgoletna pred
sednica RKS Ivica Žnidaršič. Prišle so
sekretarke, predsednice in predsedniki
vseh OZRK Dolenjske in Bele krajine,
vsi župani ter še mnogo drugih gostov.
»Danes se bomo poklonili vizionarski
želji, da tudi Dolenjska z Belo krajino
dobi humanitarno organizacijo RK. Od
ustanovitve dalje so njene članice in čla
ni delo odlično opravljali in to nas je
pripeljalo do današnje slovesnosti,« je
dejal predsednik RKS. Govoril je o po
menu vseh oblik dela RK, o srčnosti, do
broti, pa tudi o pomenu RK za državo,
ki mu je zaupala veliko odgovornih del.

Slavnostna govornika – predsednik RKS Borut
Miklavčič in bivša predsednica RKS Ivica
Žnidaršič
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enjskem in v Beli krajini

Prejemniki priznaj OZRK Novo mesto ob 120. obletnici delovanja RK

Aktivistke RK so s slastnim
pecivom zbirale sredstva za RK.
»RKS je po svojem nacio
nalnem in mednarodnem
položaju prva, najstarejša
in edina humanitarna orga
nizacija, ki ima zakonska
pooblastila in naloge za ne
posredno pomoč javni obla
sti v humanitarnih zadevah.
Kljub temu pa na številna
vprašanja in prošnje, ki jih
naslavljamo na vlado, ne do
bimo odgovora,« je kritično
pripomnil Borut Miklavčič
in še dodal, da zato RK ne
dela nič slabše! Čestital je
vsem štirim OZRK in njiho
vim prostovoljcem ter krvo
dajalcem. Ivica Žnidaršič, ki
je tudi zaslužna za zbrano
gradivo iz zgodovine RKS,
je na kratko orisala njegovo
delovanje in poudarila, da je
RK ena najbolj humanih, na
prednih ter človeku in družbi
posvečenih institucij: »Huma
nitarno delo prispeva bogat
delež v svetovni napredek in
utrjuje spoznanje, da lahko

vsak narod obogati kulturo
drugega naroda in utrjuje
zavest o potrebi mirnega so
žitja vseh ljudi – ne glede na
vero, raso, sistem …« Dejala
je tudi, da se bo slovenska
država vedno lahko pona
šala z RKS, pa ne le zaradi
častitljive starosti, ampak
predvsem zaradi vsebine in
načina delovanja. »Zato ste
vsi, ki delujete v RK, lahko za
res ponosni!« je povedala.
Tudi Mirko Bogataj je pouda
ril način dela RKS in izjemne
zasluge prostovoljcev: »Vaša
vloga je prav posebna – pri
sotni ste pri izrednih razme
rah velikega formata in pri
posameznikih v njihovih oseb
nih stiskah. Pridete tja, kamor
nihče drug ne more!«
Zaslužni aktivisti RK so na
slovesnosti ob 120. obletni
ci delovanja RK na območ
ju Dolenjske in Bele krajine
prejeli tudi priznanja, tako
kot župani občin na ob
močju delovanja vseh štirih
OZRK. Priznanje pa je preje
la tudi Krka, d. d., ki z OZRK
Novo mesto vzorno sodelu
je že vrsto let.
Na ta praznični dan pa je bilo
lepo tudi vreme. Pozna po
letna sobota je žarela v son
cu, tako da je bilo druženje
prostovoljcev zares prijetno.
Zahvala gre tudi aktivistom
RK iz Dolenjskih Toplic ter
vsem štirim sekretarkam, ki
so v pripravo dogodka vloži
le ogromno truda.

»POMAGAJMO
SPREMENITI ŽIVLJENJE«
Na OZRK Novo mesto je ob uvodu v letošnji teden solidarno
sti potekala novinarska konferenca, na kateri sta predsednica
mag. Mojca Špec Potočar in sekretarka Barbara Ozimek opo
zorili na novo situacijo, ki zahteva še večje in širše sodelovanje
ter solidarnost vseh ljudi. Svetovna kriza se veča, revščina pa
se odraža tudi v Sloveniji. Pričakovati je še večje število brezpo
selnih oseb in še večje materialne stiske, zato je OZRK Novo
mesto ob redni vseslovenski akciji Teden solidarnosti speljal
še dodatno lokalno akcijo zbiranja vseh vrst pomoči, ki jo je
naslovilo »Pomagajte spremeniti življenje«.
Prebivalce je OZRK s pomočjo plakatov in tudi medijev na
govorilo s prošnjo po darovanju oblačil, obutve, posteljnine,
stanovanjske opreme, bele tehnike, pripomočkov … Skratka,
prošnja je veljala vsem in za vse, čemur se lahko odpovemo
v korist tistim, ki to potrebujejo.
Še uporabno obleko, obutev, pohištvo in gospodinjske apa
rate zbirajo na RK vsako tretjo sredo v mesecu, od 13.00 do
16.00, v skladišču humanitarne pomoči na Ulici Slavka Gruma
54 a, v Novem mestu.
V OZRK Novo mesto opozarjajo tudi na možnost, da davčni
zavezanci lahko v skladu z Zakonom o dohodnini namenijo do
0,5 % odmerjene dohodnine za financiranje splošnokoristnih
namenov. Med te sodi tudi humanitarna dejavnost, ki jo izvaja
OZRK Novo mesto. Zato so poslali na naslove vseh gospodinj
stev (20.000) prošnjo s priloženo dopisnico z Zahtevo za name
nitev dela dohodnine za donacijo OZRK Novo mesto v Sklad
za pomoč ljudem v stiski. Za leto 2009 morajo davčni zavezanci
izjavo oddati do konca decembra 2009. V letu 2008 je na račun
OZRK Novo mesto 300 oseb prispevalo 3000 evrov. Želimo si,
da bi v prihodnjem letu zbrali na ta način več denarja. Statistika
OZRK Novo mesto potrjuje, da se revščina povečuje.
V letu 2008 so na OZRK Novo mesto razdelili 1264 rednih pa
ketov s hrano, ki jim dodajo pralni prašek, in 9700 kg krompir
ja, donacija Kartuzije Pleterje. V decembru je bilo razdeljenih
173 paketov, druge mesece pa od 130 do 168. Redne pakete
in druge pomoči lahko dobivajo družine z dohodki 200 evrov
in manj na družinskega člana.
Junija in oktobra so bili razdeljeni še enkratni prehrambeni
paketi iz EU zalog, s katerimi so oskrbeli 518 družin.
Iz sklada so lani razdelili tudi za 12.226 evrov pomoči. Velik
porast prošenj beležijo od oktobra naprej. Plačevali so najnuj
nejše stroške dodatnega zdravstvenega zavarovanja, elektrike,
najemnine, vodarine, šole v naravi za otroke …
Ob začetku šolskega leta so pomagali 68 osnovnošolcem
pri nakupu šolskih potrebščin in zagotovili 28 štipendij
srednješolcem.
Razdelilnica hrane je praznovala novembra 2008 eno leto, v tem
času so zagotovili 1243 toplih obrokov. Razdelilnico hrane obi
skuje 10 brezdomcev in socialno ogroženih posameznikov.
Vsak mesec so delili tudi obleko, obutev, posteljnino in po
sredovali pri pridobivanju rabljenega pohištva in drugega
materiala. Iz Sklada za pomoč ljudem v stiski je bilo v letu
2008 porabljenih 50.000 evrov. Za vse so prispevali donatorji,
fizične in pravne osebe, znaten delež je zagotovila Krka, d. d.,
kot pokrovitelj sklada.
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Vedno znova ganljivo ob podelitvi štipendij
Svečan podpis sporazuma o humanitarni pomoči v obliki
štipendij za dijake srednjih šol, ki poteka preko Sklada
za pomoč ljudem v stiski, je vseh pet let, odkar poteka ta
akcija, vedno znova lep dogodek. Vsako leto to slavnost
pospremijo tudi gojenci Glasbene šole Marjana Kozine,
ki pripravijo kulturni program.
Letos so na OZRK Novo mesto uspeli pridobiti 8 novih dona
torjev in obdržati 18 tistih, ki so za šolanje dijakov prispevali
že pretekla leta. Tako je 24 donatorjev omogočilo štipendijo
26 dijakom; tokrat prvič je med donatorji tudi Rotary klub
Dolenjske Toplice, ki donira tri štipendije, en donator prispeva
dve štipendiji, en donator prispeva kadrovsko štipendijo, dva
donatorja prispevata polovičen znesek, ostali pa po eno štipen
dijo. Ta znaša 70 evrov, ki jih, kot kažejo ankete iz preteklih
let, dijaki porabijo za prevoze v šolo, za plačilo obrokov, za
šoferski izpit; so pa tudi primeri, ko del tega denarja prispevajo
v družinsko blagajno za plačilo mesečnih obveznosti. Stisk je
vse več, kar potrjuje tudi vse več kandidatov za štipendije naše
ga sklada. Tokrat je bilo 42 kandidatov, glede na možnosti pa
je štipendijo pridobilo 14 novih dijakov in 12 dijakov, ki so to
obliko pomoči prejemali že v preteklem letu. Dijaki se s pod
pisom sporazuma obvežejo, da bodo redno obiskovali pouk
in da si bodo prizadevali za čim boljši uspeh; na drugi strani
pa se OZRK obveže, da jim bo, poleg štipendije, po potrebi
organiziralo tudi učno pomoč. Kot sta poudarila govornika,
predsednica Sklada za pomoč ljudem v stiski Marta Medle in
predstavnik donatorjev Vid Meršol, je v znanju moč in zagoto
vilo za napredek posameznika in naroda, zato je vsakoletna
slovesnost ob podpisu sporazuma tako velikega pomena. Po
slovesnosti je potekala tudi novinarska konferenca, na kateri
je predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Poto
čar predstavila prizadevanja za pridobitev novih donatorjev.
Poudarila je, da bi si želeli pomagati vsem dijakom, ki so jih
aktivistke s terena predlagale, zato bodo še naprej iskali posa
meznike in podjetja, ki bi se pridružili donatorjem. Zaenkrat
so ti le iz MO Novo mesto (razen Rotary kluba Dolenjske
Toplice), prizadevali pa si bodo pridobiti donatorje tudi iz
drugih občin in tako omogočiti čim večjemu številu dijakov
vsaj to simbolično pomoč pri njihovem šolanju.

Donatorki sta tudi predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec
Potočar in predsednica Sklada za pomoč ljudem v stiski Marta Medle.



Suzana Simčič je v imenu podjetja Acer, kjer je direktorica in solastni
ca, donatorka že peto leto. Letos je podpisala sporazum za dve donaciji.
Na posnetku skupaj s predsednico OZRK Novo mesto mag. Mojco Špec
Potočar.
Na podpis sporazuma dijake pospremijo tudi starši in predstav
niki šol. Takrat privrejo čustva na dan; dijaki, ki sicer nočejo
spregovoriti pred avditorijem, tako v neformalnem pogovoru
izražajo zahvalo in veselje ob spoznanju, da organizatorji in
donatorji verjamejo v njih. Tudi letošnje srečanje je bilo polno
lepih občutkov, ki so obogatili tako organizatorje kot donatorje
ter seveda dijake in njihove bližnje.

Donator Dušan Dular ob podpisu donatorske pogodbe

Dogodek je bil zanimiv tudi za novinarje.
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Ta srečni dan – odkup prostorov
za humanitarni center
Potrebe po humanitarnem centru, v katerem bi bile tudi loka
cijsko združene vse oblike dela, ki potekajo na OZRK Novo
mesto, so se kazale že vrsto let. Prostorske možnosti so namreč
že davno ovira za izvajanje obsežnih vsebin, saj te sežejo od
socialnih programov, preko usposabljanja PP do različnih izo
braževanj in dela s prostovoljci. Prva možnost za humanitarni
center se je pokazala s prodajo počitniškega doma v Fazanu, ki
je bil v upravljanju OZRK Novo mesto, ki ga je tudi vzdrževalo.
Občine, ki delujejo na območju, ki ga pokriva OZRK Novo me
sto, so se obvezale, da bodo kupnino namenile prav za nove
prostore za OZRK; pri tem pa so župani postavili pravilo, da
donirajo le, če to naredijo prav vse občine. Ko se je pokazala
še ustrezna lokacija nekdanjega Mercatorjevega centra na
Drski v Novem mestu, se je zdelo, da je rešitev na dlani. Toda
počakati je bilo treba še nekaj časa. Na majski slovesnosti ob
odprtju skladišča OZRK, za katerega je MO Novo mesto od
stopila prostor in ga dala v brezplačen najem, je župan Alojzij
Muhič glasno izrazil upanje, da bo kmalu napočila možnost
odkupa zgornjih prostorov; 15. septembra pa je ta srečen dan
zares prišel. »To je naš srečen dan,
pred dobrima dvema urama smo
poravnali kupnino za prostore, ki
jih bomo predelali v humanitarni
center,« sta na novinarski konferen
ci dejali predsednica OZRK Novo
mesto mag. Mojca Špec Potočar
in sekretarka Barbara Ozimek. Zah
valili sta se vsem županom, ki so
se vsi po vrsti udeležili skupne slo
vesnosti. Njihova skupna donacija
je znašala 320.000 evrov, za toliko
je bil prodan počitniški dom v Fa
zanu. Preostalih 60.000 evrov pa
je prispevalo OZRK Novo mesto.
Kupljenih je 440,37 m2 pritličja, poleg pa sodi tudi 2326 m2
parkirišč in 634 m2 zelenice. Seveda je treba prostore preure
diti, za kar bo potrebnega še nekaj denarja, dobrodošle pa
bodo tudi prostovoljne ure.
Predsednica mag. Mojca Špec Potočar se je vsem še enkrat
lepo zahvalila in predstavila, kako bo humanitarni center

deloval ter pravne
podlage zanj: »V
humanitarnem centru
bodo združene vse de
javnosti RK na enem mestu.
Tako bo lažje in kvalitetnejše nude
na
neposredna pomoč tistim, ki jo potrebujejo. V teh prostorih se
bo povezovalo strokovno, laično in prostovoljno delo, s tem pa
se bo lažje razvijala in krepila socialna mreža. Pomembno je
tudi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje z nevladnimi
organizacijami in institucijami.« V pogovoru o delu OZRK, ki
bo imelo v novih prostorih končno ustrezne pogoje, je tekla
beseda o vse večjih potrebah tako po materialni kot tudi po
psihosocialni pomoči, o nujnosti izobraževanja in vključevanja
prostovoljcev. Tu bo tudi oprema za stacionarij, ki zahteva tudi
strokovno delo. V humanitarni center se bo preselila razdelilnica
hrane za brezdomce in socialno ogrožene posameznike. Tam
pa bodo imeli tudi možnost poskrbeti za osebno higieno.
Župani, ki so se vključili v razpravo, so pokazali, da sprem
ljajo socialno situacijo v svojem
okolju. Zvone Lah iz Mirne Peči
se je zahvalil KORK in OZRK Novo
mesto za odlično sodelovanje in
za konkretno pomoč pri reševanju
socialnih vprašanj. Kritiziral je dr
žavne inštitucije, ki so oddaljene
od dejanskih problemov in so pre
več zbirokratizirane, RK pa deluje
konkretno med ljudmi in lajša sti
ske. Ker se število teh iz leta v leto
povečuje, se je treba pripraviti na
še večji obseg dela. Zato je nov
humanitarni center v Novem me
stu nujnost, ki ga je treba čim prej
pripeljati do končne realizacije. V Sloveniji zaenkrat delujeta
humanitarni center v Ljubljani in v Mariboru, v Novi Gorici
pa poteka priprava na začetek njegove gradnje. Glede na
dolgo pot do tu pa lahko rečemo, da je najtežji del že za
nami in da bomo kmalu nazdravili novemu humanitarnemu
centru v Novem mestu.

DONACIJA AVTOMOBILA ZA MITJO

Ob novem letu je OZRK Novo mesto skupaj z Občino Šmar
ješke Toplice predalo renault clio družini iz Šmarjeških Toplic,
ki ga je potrebovala za prevoz njihovega Mitje.
Družina, v kateri sta dva sinova, Jan je v tretjem razredu, Mitja
pa v zavodu Dolfke Boštjančič na Igu, je ob selitvi in urejanju
stanovanjskih razmer ostala brez sredstev za nakup avtomo
bila, ki so ga nujno potrebovali. V Dolenjskem listu je bila
objavljena njihova zgodba in odprt račun, na katerega naj
bi se zbirala sredstva. Na žalost ta objava ni obrodila sadov.
Pobudo za donacije pri zasebnikih in posameznikih v Šmar
jeških Toplicah in okolici je prevzela županja Bernarka Krnc.
Akcija je uspela, tako da smo z zbranimi sredstvi in sredstvi
Sklada za pomoč ljudem v stiski nabavili rabljen avtomobil.
Veseli smo, da smo družini ublažili stisko.
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KRVODAJALCI

Drobtinica – malo je veliko Krkini krvodajalci
V letošnji akciji Drobtinica je bilo s pomočjo
400 kg kruha zbranih 800 evrov, kar zadostu
je za brezplačno malico za šest otrok.
Ta uspeh je polepšal prijetno oktobrsko sobo
to, na katero smo se spomnili svetovnega dne
va hrane, ki ga sicer obeležujemo 16. oktobra.
Že osmo leto RKS na ta dan organizira akcijo
Drobtinica, ki se ji v Novem mestu pridružijo
vsako drugo leto. Skupaj s prostovoljkami RK
prodajajo na ta dan kruh tudi mladi prostovolj
ci RK in učenci šol, ki jim OZRK Novo mesto
nakaže zbrana sredstva za plačilo toplih obro
kov za socialno ogrožene otroke.
Na dveh stojnicah, pred Sparom v Bršljinu in v
Mercatorjevem centru na Cikavi, so ponujali
kruh, ki so ga darovali Mercator ter pekarne
Malka, Hudoklin in Arta. Več kot 100 kg kru
ha pa so napekle aktivistke RK, ta pa je bil še
posebno iskan. Sekretarka OZRK Novo mesto
Barbara Ozimek se je toplo zahvalila vsem, ki
so podarili ali spekli kruh za Drobtinico.
V tokratni akciji so zbirali sredstva za OŠ Brš
ljin in OŠ Drska, ki sta se aktivno vključili v
akcijo z mladimi prostovoljci. Učenci OŠ v
Bršljinu so vsem, ki so kupili kruh na njihovi
stojnici, podarili tudi lično pripravljen recept
za ajdov kruh »bršljinček«. Tako prijazen pri
stop bo v prihodnje še bolj omehčal kupce,
da se bodo ustavili ob stojnicah RK in kupi
li kruh, ki bo nahranil njih in hkrati otroke,
potrebne pomoči.

Krka, d. d., je svetel zgled tudi na področju krvodajalstva. Vsako leto priredi sreča
nje svojih krvodajalcev jubilantov, med katerimi so mnogi vodilni in vodstveni kadri.
Na letošnji prireditvi sta priznanja podeljevala krvodajalca jubilanta Zvezdana Bajc,
članica uprave, in dr. Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja. Med podeljevalci
priznanj sta bila tudi predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar
in gen. sekretar RKS mag. Janez Pezelj, ki sta se krvodajalcem iskreno zahvalila.
Priznanja Krkinim
krvodajalcem
so podelili gen.
sekretar RKS mag.
Janez Pezelj,
predsednica OZRK
Novo mesto mag.
Mojca Špec Potočar
ter članica uprave
Krka, d. d.,
in jubilantka
Zvezdana Bajc.
Krka je imela tokrat 116 krvodajalcev jubilantov, največje pozornosti pa so bili deležni
trije, ki so kri darovali že stokrat: Miroslav Nilič, Zoran Rifelj in Janez Rangus. Mag.
Mojca Špec Potočar je omenila razmere na področju potreb po krvi v Sloveniji
in uspešnost krvodajalskih akcij na našem koncu, saj beležimo 6 % povečanje
števila krvodajalcev v letu 2008.
Veselje je videti med krvodajalci tudi veliko mladih ljudi, ki s svojim dejanjem po
trjujejo eno od vodil Krke »Živeti zdravo življenje«. Krvodajalci so zdravi ljudje.
Prireditev v Krkini veliki sejni dvorani so z odličnim nastopom popestrili mladi
harmonikarji iz Glasbene šole Marjana Kozine.
Po končani prireditvi se je druženje nadaljevalo ob prijetnem klepetu in
pogostitvi.

Dr. Boris Dular,
več kot 50-kratni
darovalec krvi,
izreka čestitke
Miroslavu Niliču
za 100-kratni
krvodajalski
jubilej.
Aktivistki KORK Drska in mentorica RK OŠ Drska
so mimoidoče uspešno spodbujale za akcijo
Drobtinica.

Humanitarnost – odsev odgovornosti

Vsi sodelujoči na Drobtinici v Bršljinu
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in revija Naša
žena sta letos že petnajstič zapored podelila priznanja tistim,
ki delujejo na humanitarnem področju. Med letošnjimi na
grajenci je bil tudi Vladimir Gregor Bahč, predsednik uprave
TPV, d. d.
S svojim zgledom kot donator štipendij dijakom ter krvoda
jalec želi k humanitarnemu delu spodbuditi tudi druge ljudi.
Vladimir Gregor Bahč je član Lions kluba, kjer prispevajo za do
brodelne akcije, saj so potrebe po pomoči vsak dan večje.

Vladimir Gregor Bahč
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Topel pozdrav krvodajalcem občine Straža

Krvodajalci, ki so kri darovali od 50- pa do 140-krat. Sedijo: predsednica
OZRK Novo mesto mag. Mojco Špec Potoč in rekorderji: Mitja Počrvina,
Matjaž Šinkovc in Valentin Tomaževič.

Računamo na njih
»Pravijo, da so Mokronožci posebna pravljična bitja, ki jih
lahko vidijo le tisti, ki imajo čisto srce in so polni dobrote. Pre
pričana sem, da bi jih lahko videli tudi vi, dragi krvodajalci,«
je v uvodu ob srečanju krvodajalcev jubilantov iz MO Novo
mesto dejala voditeljica prireditve Ljudmila Bajc. Na letošnjem
tradicionalnem srečanju je 183 krvodajalcev jubilantov prejelo
priznanje za 5-kratno do 140-kratno darovanje krvi. Seveda
so največji aplavz poželi rekorderji: Valentin Tomaževič za
130-krat darovano kri ter Mitja Počrvina in Matjaž Šinkovc
za 140-krat darovano kri.
V pozdravnem nagovoru se je mag. Mojca Špec Potočar,
predsednica OZRK Novo mesto, prisrčno zahvalila vsem kr
vodajalcem in jim predstavila nekaj podatkov o letošnjem
porastu krvodajalcev, kar je gotovo rezultat motiviranja mladih
za prvo darovanje krvi.
O pomenu krvi je prisotnim spregovoril tudi strokovni sode
lavec za krvodajalstvo pri RKS Boštjan Novak in pohvalil delo
z dijaki in povečanje krvodajalstva na račun novih, mladih
krvodajalcev. Podžupan MO Novo mesto Rafko Križman
se je spomnil svoje prve krvodajalske akcije in čestital vsem
jubilantom, še zlasti »rekorderjem«.
Vsi govorniki so poudarili pomen krvodajalstva kot prostovoljne
in globoko humane dejavnosti, ki jo želimo odgovorno in z vso
skrbjo negovati tudi v prihodnje, saj rešuje življenja in povezuje
človeštvo v nesebični pomoči. Na svečanosti na Prepihu, ki se
je po uradnem delu nadaljevala v prijetnem vzdušju ob glasbi,
so v kulturnem programu nastopili mladi plesalci iz folklorne
skupine Kres s slovenskimi ljudskimi plesi in običaji.

Medicinska sestra Romana Skrabl iz Centra za transfuzijsko dejavnost Novo
mesto je večkratna krvodajalka in letošnja jubilantka. Zelo dobro pozna
tudi krvodajalca Mitjo Počrvina in Matjaža Šinkovca.

Krvodajalstvo je pomemben del sicer pestrega delovanje
KORK Straža. Med drugim so v sklopu občinskega praznika
izpeljali zelo dobro obiskano krvodajalsko akcijo.
Na svečanosti ob prazniku občine Straža so priznanja jubilan
tom krvodajalcem podelili župan občine Straža Alojz Knafelj,
predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar ter
predsednica KORK Marija Zupančič. Župan je čestital predsedni
ci in aktivistkam KORK Straža za njihovo delo ter se zahvalil vsem
krvodajalcem za njihovo humanitarno dejavnost. Predsrednica
OZRK je poudarila, da se je število krvodajalcev v letu 2008
povečalo tudi zato, ker KORK vabijo krvodajalce na odvzem, in
dodala: »Tako nam je uspelo doseči 35-odstotni odziv krvodajal
cev na osebna vabila. S tem bomo v letu 2009 nadaljevali.«
Uvodoma je na podelitvi nastopil pihalni orkester Krka, ki je
začel z delovanjem prav v Straži in se danes lahko pohvali z
dvema zlatima evropskima priznanjema in s slovesom najbolj
šega pihalnega orkestra v državi.
V občini Straža je v letu 2008 za 90-kratno darovanje krvi pre
jel priznanje Slavko Kristan. Stražani so ga z navdušenjem
pozdravili z gromkim aplavzom. Slavko je prvič daroval kri
v Ljubljani, kjer je služil vojsko. Pravi, da v Novolesu, kjer je
zaposlen, že od nekdaj podpirajo krvodajalstvo. Krvodajalka

Ob prazniku občine Straža so predsednica OZRK Novo mesto mag.
Mojca Špec Potočar, predsednica KORK Straža Marija Zupančič in
župan Alojz Knafelj podelili priznanja krvodajalcem za jubilejno število
odvzemov. Na posnetku je 90-kratni darovalec krvi Slavko Kristan.
je ravno tako njegova žena, večkratni darovalec krvi pa je bil
tudi njegov pokojni brat. Slavko Kristan do sedaj, k sreči, še
nikoli ni potreboval krvi, je sicer zdrav in krepak. »Do sedaj
nisem bil pri odvzemih nikoli zavrnjen in upam, da bo tako
tudi v prihodnje, ker to pomeni, da sem zdrav,« je dejal.

Prisrčen nastop folklorne skupine Kres
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KRVODAJALCI

Velik odziv krvodajalcev
Sredi jeseni je bilo v celi Sloveniji pre
cejšnje pomanjkanje krvi, o čemer so
poročali tudi mediji in nagovarjali lju
di k darovanju te pomembne tekoči
ne. Tudi v novomeški
bolnišnici so čutili po
manjkanje krvi, kar je
bilo z dobro organizi
ranimi krvodajalskimi
akcijami, ki so celo je
sen potekale tudi po
posameznih KORK,
kmalu
preseženo.
Kot je povedala glav
na sestra na Centru
za transfuzijsko dejav
nost Novo mesto Mar
jeta Martinčič, so se
zaloge krvi kmalu vrni
le na želeno raven.
Potreba po krvi je bila

večja zaradi večjega števila prometnih
nesreč in večjega obsega načrtovanih
operacij. V času od 27. do 31. oktobra
2008 je bilo na Centru za transfuzijsko
medicino v Novem
mestu 162 odvzemov
krvi, konzervirane krvi
je bilo 82.160 ml, izda
nih 80 enot koncentri
ranih eritrocitov in 6
enot sveže zmrznjene
plazme.
Po uspešni akciji do
datnih odvzemov krvi
se OZRK Novo mesto
zahvaljuje vsem, ki so
se odzvali pozivu ob
zmanjšanih zalogah
krvi in darovali to
nenadomestljivo živ
ljenjsko tekočino.

Zdravstveno predavanje o prvi pomoči na domu

Predavanje zdravnice Nežke Dular o
prvi pomoči na domu, ki ga je organi
zirala KORK Mali Slatnik, je bilo zelo
obiskano. Nazoren prikaz oživljanja,
enostavna predstavitev posameznih
simptomov, smernice za ukrepanje,
vse to je pritegnilo udeležence pre
davanja. Mnogi so po uradnem pre
davanju stopili do predavateljice in
se z njo še dodatno posvetovali. Taka
predavanja spodbudijo pozornost do
lastnega zdravja in izobražujejo za us
trezno ukrepanje pri pomoči drugim.
Predsednica KORK Mali Slatnik Mari
ja Dragan je skupaj s prostovoljkami
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imela z organizacijo predavanja kar pre
cej dela, toda trud je poplačan z dobro
udeležbo. Hkrati je bilo organizirano
tudi merjenje krvnega tlaka, sladkorja
v krvi in holesterola. Ker je bilo zani
manje izjemno, je potekalo dodatno
merjenje holesterola še naslednji dan.
Pohvala gre požrtvovalnosti celotne
ekipe prostovoljk KORK Mali Slatnik
ter Martini Petakovič, ki je merila krvni
pritisk, Mari Lokar in Jožici Mikec, ki sta
merili holesterol, Tončki Gorenc, ki je
skupaj z Jožico Mikec merila sladkor
v krvi. Krajani Malega Slatnika so bili
zadovoljni, organizatorji pa tudi.

Predavanje o
krvodajalstvu za dijake

Dijaki zaključnih letnikov Srednje
zdravstvene šole Novo mesto so
imeli v mesecu novembru 2008 in
januarju 2009 predavanje o krvo
dajalstvu. Predavanje smo izvedli
v Splošni bolnici Novo mesto, kjer
dijaki opravljajo prakso. Nekaj teo
rije o krvodajalstvu je radovednim
srednješolcem podal strokovni so
delavec za krvodajalstvo na RKS
Boštjan Novak. Nato so si dijaki
z zanimanjem ogledali Center za
transfuzijsko dejavnost v Novem
mestu, ki jim ga je predstavila
glavna medicinska sestra oddelka
Marjeta Martinčič.
Dijaki so se seznanili s pomenom red
nega krvodajalstva in s tem okrepili
čut do soljudi. Nekateri izmed njih
so že krvodajalci, ostali pa se bodo
tej humanitarni dejavnosti z veseljem
pridružili in tako pomagali bolnikom,
ki pogosto potrebujejo kri.
Sabina Špoljar
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KORK Šmihel je zelo dejavna
KORK Šmihel je v preteklem letu uspešno izpeljala svoj ob
sežen plan dela. »Med drugim smo organizirali predavanje
Verice Marušič z naslovom Prehranska dopolnila, vključili
smo se v akcijo Košarica RK, zbrane artikle, ki so jih ljudje
darovali, pa smo razdelili sedmim družinam. Štiri družine iz
naše KS dobivajo mesečno pomoč v obliki prehrambenih
in higienskih paketov, dva dijaka iz naše KS prejemata me
sečno denarno pomoč v obliki štipendije. Enaindvajsetim
družinam KORK Šmihel občasno nudi pomoč v obliki pre
hrambenih paketov iz evropskih blagovnih rezerv,« je dejala
predsednica Angelca Kristan. Poleg številnih tekočih nalog,
ki so jih uspešno izpeljali, pa so lani zabeležili še en lep us
peh. »Zadovoljni smo, ker smo v pritličju gasilskega doma v
Šmihelu dobili v uporabo posebno sobo za potrebe KORK.
V tem prostoru se vsako sredo popoldne srečuje skupina
starejših ljudi za samopomoč, da si pod vodstvom naših
dveh aktivistk Fani Avbar in Milene Šinkovec polepšajo in
popestrijo življenje. V tem prostoru bodo potekale tudi
druge aktivnosti KORK,« je dodala Angelca.
Poudarila je, da je Martina Hočevar, ki je dolga leta vodila
KORK Šmihel, prejela ob 120. obletnici delovanja RK na
Dolenjskem in Beli krajini posebno priznanje in zahvalo. V
KORK so ponosni na svojega krvodajalca rekorderja Mat
jaža Šinkovca, ki je kri daroval že 140-krat. KORK Šmihel
želi izreči zahvalo vsem, ki podpirajo delo RK, predvsem
pa prostovoljcem.

Naše novoletne voščilnice

Aktivistke KORK Drska na jasi v Dolenjskih Toplicah ob 120-letnici
dela RK
Prostovoljke v KORK Drska smo se odločile, da bomo novo
letnim darilom za naše starejše krajane priložile doma nare
jene čestitke. Ponavadi so jih naredili osnovnošolci, tokrat
pa smo se dvakrat zbrale v prostorih postaje RK in se same
lotile njihovega izdelovanja in pisanja. Dobronamerno nas
je poučevala in spodbujala mentorica Mojca Rodič. Zato je
kupček novoletnih čestitk hitro rastel. Nekaj smo jih naredile
tudi doma, saj smo jih potrebovale skoraj 400. Vse so bile
pravočasno dokončane in zelo smo bile ponosne na domi
selne in estetske izdelke. Še bolj prijetno pa smo se počutile,
ko so jih pohvalili tisti, ki so jim bile namenjene.
Bile so to tudi urice medsebojnega spoznavanja in prijet
nega klepeta ob glasbi. Naša Nevenka pa nam je izmerila
še krvni tlak in sladkor v krvi! V letošnji pozni jeseni bomo
delavnico spet ponovili.
Anica Bukovec

Dedek Mraz v razdelilnici hrane
OZRK Novo mesto je poskrbelo, da so bili tudi brezdomci deležni obiska
Dedka Mraza. V predbožičnem času jih je obiskal v razdelilnici hrane in
jim poleg daril prinesel tudi veliko veselja.
Ob tej priložnosti je direktorica podružnice Banke Koper v Novem mestu
Greta Perc izročila Skladu za pomoč ljudem v stiski ček za dva tisoč evrov
in tako še polepšala svečanost. Čestitkam in dobrim željam vsem prisotnim
se je pridružil tudi Rafko Križman, podžupan MO Novo mesto, ki je brez
domcem prinesel »vitaminsko« darilo. V veselem in prijaznem vzdušju so
brezdomci zapeli z Dedkom Mrazom in tako pokazali, da je v njih še živ
otrok, ki se zna veseli praznikov in obetov novega leta. »Ni pomembno,
ali so to velika ali majhna dejanja, bogata ali skromna darila, kajti veliko
je vse, kar pride od srca!« je dejal Dedek Mraz brezdomcem, ki so bili na
tem srečanju deležni veliko iskrenih želja.

Donacijo Banke Koper, ki ga je predala Greta Perc,
je hvaležno sprejela predsednica Sklada za pomoč
ljudem v stiski Marta Medle.
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Dedek Mraz za otroke
Ob novem letu je OZRK Novo mesto organiziralo za otroke iz
socialno šibkih družin obisk Dedka Mraza in obdaritev. Dedku
Mrazu se je na OŠ Drska pridružila tudi Maja Kokalj s svojim
programom in razveselila polno avlo otrok in aktivistov. Oba sta
se dobrodušno odzvala na povabilo novomeškega RK. Dedek
Mraz se je aktivistom posebej zahvalil za njihova dobra dela
in poudaril, da kdor daruje, pa naj bo to čas, dobra beseda ali
stisk roke, vedno naredi tudi nekaj dobrega za sebe.
OZRK Novo mesto si želi, da bi se v tem letu k humanitarne
mu delu pridružilo čim več prostovoljcev.

Družina Fabjan iz Gorenjih Sušic je bila za
novo leto obdarjena tudi od Radia1.
Predsednice KORK so bile deležne dobrih

 želja Dedka Mraza.

Peljimo jih na morje
V sklopu akcije »Peljimo jih na morje«
je v novembru in decembru mesecu le
tovalo na Debelem rtiču 13 otrok in 6
starejših oseb z območja, ki ga pokriva
OZRK Novo mesto. »Letovanje starejših
smo izpeljali tudi zadnja tri leta, in sicer s
sredstvi Fiho programa, vendar je žal na
našem območju med starejšimi osebami
manj zanimanja za preživljanje jesenskih
ali zimskih počitnic na morju,« je povedala
socialna delavka Andreja Murgelj.
Tisti, ki so se udeležili letovanja v hotelu
Bor, so bili navdušeni. Koncem decembra
so tam preživljali počitnice starejši iz kar
11 območnih združenj RK; predlagali pa
so jih krajevni odbori. V drugih okoljih se
srečujejo s povečanim zanimanjem za le
tovanje starostnikov, pri nas pa je še ved
no težko pridobiti dovolj zainteresiranih.
»Prazniki so bili pred vrati, poleg tega pa
mi starejši, ki nismo kaj dosti vajeni poto
vanj in letovanj, težje sprejmemo tako po
vabilo,« je menila gospa, ki je zadovoljna
preživljala teden dni na Debelem rtiču.
Nekatere so priznale, da so imele tudi
same nekaj pomislekov in zadržkov, na
zadnje pa so bile zelo vesele, da so zbrale
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dovolj poguma in odšle. Preži
vele so zelo lepe počitnice v pri
jetni družbi, ob dobri hrani, v
lepem okolju. Celo vreme jim je
bilo naklonjeno. Kar verjeti niso
mogle, da tu še cvetijo ciklame
in da še vedno močno diši rož
marin. Pohvalile so prijazno in
zelo pozorno osebje v hotelu
Udeleženke letovanja akcije Peljimo jih na morje
Bor ter organizatorje počitnic,
ki so jim pripravili izlet v Italijo, in sicer
Tudi osnovnošolski otroci iz petih osnov
nih šol, ki so se v času jesenskih počitnic
na sejem v bližnje mesto Milje. Prav tako
udeležili letovanja na Debelem rtiču, so
so imeli organiziran avtobusni prevoz do
bili zelo zadovoljni. Dva sta nam poslala
cerkve v Ankaranu, kjer so jim po maši
nekaj svojih vtisov.
celo postregli s kavo. V knjižnici letovišča
in okrevališča Debeli rtič so poslušali zani
DEBELI RTIČ
mivo predavanje prof. Rotarja s Posočja,
ki je tudi letoval z njimi. Seveda se jih je
Ko sem prvič šel, mi je bilo zelo všeč. Lepo
večina vsak dan kopala v pokritem in ogre
sem se vedel in sem zelo vesel, da sem spoz
nal nove prijatelje. Ko sem šel drugič, mi je
vanem bazenu, ostali so se sprehajali po
bilo všeč, ker nas je bilo manj in majhne
parku, ki slovi kot eden bogatejših pri nas,
sobice so bile. Tako sem vam zelo hvaležen
saj ima nekaj izjemnih dreves. Počitnice
in hvala, da ste me predlagali za letovanje v
so bile tako prijetne, da so bile naše gospe
OŠ Center. In še enkrat hvala. In mama se
kar pomlajene. Ena je pri svojih 68 letih
zahvaljuje s srcem. Pa še če bo kaj takega,
bila šele tretjič na morju, vse pa so bile
vas
prosim, da poveste. Hvala.
tokrat prvič na Debelem rtiču. Upajo, da
Midhat Bajramović
ne tudi zadnjič.
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POZIV

Mamograf za
materinski dan

DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA DELO NA LETOVANJU

NA DEBELEM RTIČU 009

Vabimo dijake in študente, ki imajo veselje do druženja z otroki, organiziranja aktivnosti za otroke in
pridobivanja novih izkušenj, da se nam pridružijo na
letovanju otrok letošnje poletje.
V začetku meseca marca vas bomo povabili na vi
kendizobraževanje, kjer se boste spoznali s podrobnostmi dela na letovanju in spoznali druge mentorje. Potekale bodo delavnice za pridobitev znanj
in spretnosti, ki so potrebne za delo vzgojitelja.
Na letovanju boste pridobil ogromno izkušenj pri delu
z otroki in vzgojitelji, kar vam bo zagotovo koristilo v
življenju in pri nadaljnji poklicni poti.
Pogoj za sodelovanje je, da do 13. marca 2009 pošljete
kratek življenjepis s poudarkom na dosedanjih izkušnjah z delom z otroki na naslov:
OZRK Novo mesto, Rozmanova 30, Novo mesto ali
na email: novomesto.OZRK@rks.si

Rak dojk, ki vsak dan narašča, je na pr vem mestu po
pogostosti raka pri ženskah. V Sloveniji zboli na leto
preko 1100 žensk. Najboljša obramba je preventiva in
zgodnje odkrivanje bolezni, ki omogoča rentgensko slikanje dojk – mamografija.
V Zdravstvenem domu Novo mesto opravljajo mamografijo že dvajset let. Letos pa poteče amor tizacijska doba
mamografu, ki je bil nabavljen leta 1997 in je čedalje
pogosteje v okvari. V tem času je tehnologija tudi izjemno
napredovala, zato je smiselno nabaviti nov digitalni aparat, ki je hitrejši in natančnejši. Zdravstveni dom Novo
mesto, ki opravlja preventivne preglede za Dolenjsko,
Belo krajino in Posavje, sam ne zmore take investicije.
Zdravstveni domovi so v pristojnosti občin ustanoviteljic,
država pa je odgovorna le za bolnišnice. Zato je pomoč
Zdravstvenemu domu Novo mesto pri nabavi dragega,
a izjemno potrebnega mamografa nujna.

Zbrati 250. 000 evrov za nakup mamografa so si zadale članice
Društva Julija. Na posnetku najzaslužnejše za uspešen potek akcije:
Jasna Šinkovec, predsednica Društva Julija, dr. Milena Kramar,
direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto, in Cirila Zajc,
blagajničarka Društva Julija.

Opozorilo!
Letos lahko za delo kandidirajo tudi dijaki, ki bodo pomočniki mentorjev, s čimer si bodo pridobili prednost pri
kandidaturi za mentorja v naslednjih letih. Pomočniki bodo
brez nagrade, imeli pa bodo brezplačno oskrbo na Debelem rtiču.

Društvo Julija iz Novega mesta je prisluhnilo tem potrebam in si za svoj prvi projekt zadalo nalogo zbrati 250.000 evrov za nakup sodobnega mamografa.
Društvo je organiziralo dva odmevna dobrodelna
koncerta znanih glasbenikov. Sredstva so zbirali tudi z
drugimi aktivnostmi ter tako zbrali večino denarja, potrebnega za nakup mamografa. Upajo pa, da bodo do
materinskega dne zbrali celoten znesek ter ga predali
Zdravstvenemu domu Novo mesto.

POČITNICE NA DEBELEM RTIČU

V akcijo za mamograf se je vključil tudi RKS skupaj
z Mobitelom, d. d., ki omogoča prispevek 1 evro, če
pošljete SMS MAMOGRAF2 na 1919.

OZRK Novo mesto

V času krompirjevih počitnic sem z RK šla na letovanje na Debeli
rtič. Zjutraj me je mamica odpeljala na postajo. Cel avtobus otrok
je šel na pot. Ko smo prispeli, smo se zbrali pred paviljonom B in
se razdelili v skupine. Tam smo vsak dan počeli kaj zanimivega.
Imeli smo: delavnice, večerni ples in plavanje. Vsak dan so zjutraj
ocenjevali sobe in kdor je zmagal, je zvečer dobil nagrado. Vsak
dan je zmagala naša skupina. Naučila sem se izdelovati čarovniš
ke klobuke in oblikovati buče. Ko smo se pripeljali z avtobusom na
postajo, so nas tam čakali starši. Tam je bilo lepo, zato bi si želela
tudi naslednje leto preživeti počitnice na Debelem rtiču.

OZRK Novo mesto je za mamograf prispevalo iz Sklada za pomoč ljudem v stiski 500 evrov. Za prispevek
so apelirali RKS, vse OZRK in KORK.

Sara Martinec
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V Sklad za pomoč ljudem v stiski
so od septembra do decembra 2008 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe:
NG, d. o. o., Topos, d. o. o., Alto, d. o. o., Elektronika Hrovat Roman, s. p., Šentjernej, Šiško
steklarstvo Borut Šiško, s. p., Novodom, d. o. o., Malkom, d. o. o., SKB, d. d., Rotary klub
Novo mesto, Magrad, Marjan Anderlič, s. p., Konvikt, d. o. o., Mlin Košak Jože, s. p.,
Terme Krka, d. o. o., Projekt biro Tratar, s. p., Vidic Stanislav, s. p., Jordan, d. o. o., Krka, d. d.,
Plastoform, d. o. o., Banka Koper, d.d., Acer Novo mesto, d. o. o., Lekarna Novak, d. o. o.,
Senčila Medle, d. o. o., Tabakum exportimport, d. o. o., Zasebna splošna ambulanta Straža,
dr. Franc Kokalj, PušnikNovljan, d. o. o., Šolski center Novo mesto, Rotary klub Dolenjske Toplice
Posamezniki:
Ludvik Skubic, Štefan Malnarič, Ostoja Popović, Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular,
Vesna in Dušan Dular, dr. Smiljka Ferlež, Sonja Gole, Milena Kramar Zupan, Ivo Longar,
dr. Miloš Recelj, Mira Retelj, Irena Vide, Slavko Zupančič
V materialu so prispevali:
Kartuzija Pleterje, Folija plast, Andrej Markovič
V istem obdobju je bilo razdeljenih 475 paketov s prehrambenimi in higienskimi
potrebščinami ter 4700 kg krompirja. Iz intervencijskih zalog EU je bilo razdeljenih
2047 kg hrane (moka, sladkor, testenine, riž) in 5040 l mleka.

Kratice
RK
 Rdeči križ
KORK  Krajevna organizacija
Rdečega križa
RKS
 Rdeči križ Slovenije
OZRK  Območno združenje
Rdečega križa
MO
 Mestna občina
OŠ
 Osnovna šola
RS
 Republika Slovenija
PP

 Prva pomoč

DAJ  DAM
ODDAM:
 Pohištvo za spalnico,
kuhinjski elementi,
GSM: 031 266 154
 TV Goldstar,
tel.: 07 30 22 625

POTREBUJEM:

 Hladilnik, štedilnik,
pralni stroj,
GSM: 040 528 371
 Garderobna omara,
GSM: 051 456 171

ČLANARINA RK, ki jo plačate aktivistom RK in znaša 3 evre, je
namenjena programu vaše KORK. Prostovoljci organizirajo sre
čanja in novoletno obdaritev za starejše ljudi, opravljajo preven
tivno zdravstveno dejavnost s predavanji ter pomagajo socialno
šibkim družinam.

Skladišče z oblačili in obutvijo na ulici Slavka Gruma 54/a (bivši Mercatorjev diskont HURA),
Novo mesto, je odprto vsako tretjo sredo v mesecu od 13. do 16. ure (21.1., 18. 2., 18. 3., 15. 4.).
Če darujete finančna sredstva v SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI na TRR: 031501000011681, pomagate
družinam in posameznikom z nizkimi prejemki, brezposelnim, bolnim, slabotnim in ostarelim ljudem iz vašega kra
ja. Tu so tudi otroci, ki jih pomanjkanje potiska na obrobje in izključuje iz socialne sredine vrstnikov.
Sredstva v Sklada za pomoč ljudem v stiski lahko namenite tudi namesto novoletnega obdarovanja poslovnih part
nerjev, nakupa cvetja za na grob in ob drugih priložnostih, za kar dobite potrdilo in zahvalo.
Bilten Z roko v roki izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga naslednji uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), Anica Bukovec,
Vilma Manček 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: novomesto.
OZRK@rks.si. Grafična priprava in oblikovanje: ŠPES, grafični studio, Novo mesto, tisk: ŠPES, Novo mesto. Bilten smo natisnili
v nakladi 2000 izvodov.

