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Z ROKOV R KI

Občina Šentjernej vsako leto ob svojem prazniku pokaže 
dosežke, ki dvigajo kakovost življenja njihovih občanov. Na 
Jernejevo, osrednji letni prireditvi Kulturnega društva Šent-
jernej, ki predstavlja prikaz dela vseh društev v občini, se 
zvrstijo tudi prireditve za vse generacije in za vse okuse. 
Na tiskovni konferenci je župan Franc Hudoklin predstavil 
glavne investicije v preteklem letu, med katerimi je najpo-
membnejša dokončanje Kulturnega centra Primoža Trubar-
ja, pod čigar streho se je lani odvilo več kot 120 prireditev, ki 
si jih je ogledalo okoli 36 000 obiskovalcev. V centru deluje 
tudi knjižnica, ki je zelo obiskana, in kar je zelo pomembno, 
je dostopna tudi invalidom, saj na prejšnji lokaciji te možno-
sti niso imeli.  
Sicer pa je občina izpolnila svoje obljube na področju ko-
munalne in cestne infrastrukture, kjer je v teku druga faza 
rekonstrukcije ceste Pristava II. S to rekonstrukcijo sovpada 
tudi ureditev dotrajanega cestišča, gradnja hodnikov za peš-
ce, obnova vodovodnih cevi ter gradnja fekalne in meteorne 
kanalizacije. »To investicijo delno financira Ministrstvo RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, in sicer na pod-
lagi razpisa za prednostno usmeritev v razvoj obmejnih kra-
jev s Hrvaško,« pojasni župan. V samem Šentjerneju so sredi 
avgusta stekla dela na Cesti oktobrskih žrtev, ki bodo trajala 
predvidoma do februarja prihodnjega leta; potrebno je za-
menjati vodovodne cevi in razširiti ceste ter celostno urediti 
cestišče s hodnikom za pešce. »Poskrbeli pa smo, da javni 
promet zaradi teh del ne bo bistveno oviran,« je poudaril 
Franc Hudoklin. 
Občina Šentjernej ima predvidena tudi sredstva za projekt 
Hidravlična izboljšava in nadgradnja pitne vode – cilj je za-
gotoviti stalno in kvalitetno pitno vodo za skoraj 6500 pre-
bivalcev in nadgradnjo vodovodnega sistem v dolžini 6100 
m ter za 2,8 odstotka zmanjšati vodne izgube. Za hidrav-
lično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema je 
še pripravljena vloga za pridobitev kohezijskih sredstev za 

vodovod Hrastje–Dolenje Mokro 
Polje (področje industrijske cone), 
preostalo je finančno breme občine. 
Za področje izgradnje vodovodnega 
sistema v občini je v teku večji pro-
jekt, ki bo potekal do leta 2012 – tudi 
tu gre za sofinanciranje iz sredstev 
EU, in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Predvsem za 
vzhodni del občine, kjer je vodovod-
ni sistem že precej dotrajan, želijo za-
gotoviti dobavitelja za oskrbo pitne 
vode. 
Pomembne novosti v posameznih krajih: v Gorenjem Vrh-
polju je urejen hodnik za pešce z javno razsvetljavo; v  Do-
lenjem Vrhpolju je okoli 250 m na novo urejenega cestišča 
in 200 m z asfaltno prevleko preplastene ceste, ki je bila že 
močno dotrajana; v Brezjah je z novo asfaltno prevleko in 
odtoki meteornih voda urejeno 250 m ceste; v Šmarju bosta 
urejena hodnik za pešce in javna razsvetljava ter obnovljen 
vodovod; v Cerovem logu bo septembra urejena javna raz-
svetljava; ob pokopališču v Gorenjem Gradišču bodo stekla 
dela za parkirna mesta in priključek ceste za uvoz in izvoz na 
regionalno cesto; v zaključni fazi je rekonstrukcija ceste na 
Gorenji Brezovici in na Vrhu pri Šentjerneju. 
»Zadovoljen sem, da smo sprejeli občinski prostorski načrt. 
Obravnavali smo 620 pobud za spremembo namenske rabe 
zemljišč na skoraj 1019 parcelah – večino smo uspeli ugod-
no rešiti. Sprejet je tudi Občinski podrobni prostorski načrt 
Kaluder (območje je delno urejeno za bivanje in delno za 
dejavnost) ter Občinski podrobni prostorski načrt za po-
večanje območja za kvartarne in storitvene dejavnosti. Gre 
za možnost novogradenj ter dozidav objektov, za dodatne 
športno-rekreacijske površine v sklopu vrtca in šole ter pros-
tor za avtobusno postajališče in obračališče.
Investicije, za katere so v občini Šentjernej pridobili evrop-
ska sredstva, so morali v določenem deležu financirati tudi 
sami. 

Gospodarstvo in socialna slika 

Župan opozarja, da se recesija odraža tudi pri njih, zato bo 
za zagotavljaje ustreznih sredstev potrebno v prihodnje vlo-
žiti še več truda in znanja. »Sicer ni bilo večjih pretresov, saj  
so na našem območju dejavnosti, ki jih kriza skoraj da ni za-
jela. Krka oz. farmacevtska branža je  stabilna, tako kot tudi 
vojaška industrija. Na njuno delo pa je vezanih tudi precej 
manjših podjetij. Tako smo uspeli ohraniti večino delovnih 
mest,« je zadovoljen župan Franc Hudoklin. Kljub temu se 
je brezposelnost v občini Šentjernej v zadnjem obdobju ne-
koliko povečala, kar pa gre predvsem na račun romske po-
pulacije. 
Manjša podjetja in obrtnike usmerjajo na Razvojni center 
Novo mesto, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo; v 
sklopu centra lahko rešujejo tudi vprašanja razvoja podjetja 
in finančno konstrukcijo, povezano z razvojem.

OBČINA ŠENTJERNEJ

Poročilo o delu Občine Šentjernej je na tiskovni konferenci podal 
župan Franc Hudoklin skupaj z v. d. direktorja občinske uprave 
Šentjernej Milanom Jakšetom. Program Jernejevega je predstavil 
predsednik Turističnega društva Pavel Turk. O šentjernejski humani-
tarni akciji pa je spregovorila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara 
Ozimek.

Občina Šentjernej

Župan Franc Hu-
doklin
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Pavel Turk – član Območnega odbora RK Novo mesto
»V odboru OZRK Novo mesto zastopam občino Šentjernej in moram priznati, da je to kar prijetno 
delo. Pogosto je slišati pohvale za delo na našem koncu, kar pa je, glede na to, da ima občinska upra-
va velik posluh za delo RK in da sta obe krajevni organizaciji zelo prizadevni, tudi pričakovano,« pove 
z veseljem Pavel Turk. Njegovo delo je koordinacija med obema  KORK in OZRK Novo mesto.  
Poudarja, da je izmenjava mnenj in stališč zelo dragocena ter da ima kot član odbora širši pogled 
v delo, s tem pa tudi veliko informacij. »Odbor se redno sestaja in učinkovito rešuje situacije, ki so, 
glede na vse težje pogoje, vse zahtevnejše. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi izgradnji hu-
manitarnega centra. V njem bodo KORK dobile nove možnosti za delo in prostor za izobraževanja, 
predavanja in sestanke s prostovoljci. Za delo z ljudmi je znanje velikega pomena,« še dodaja Pavel 
Turk. 
Zadovoljen je, ker je nova predsednica KORK Šentjernej Minka Cvelbar skupaj s prostovoljkami 
resno poprijela za delo in uspešno nadaljuje humanitarno pot: »Marsikaj je postorjeno, tudi topli 

obrok za tiste, ki si sami ne morejo skuhati ali pa nimajo doma. Časi se spreminjajo in RK se na te spremembe hitro odziva. 
Pohvalil bi delo OZRK Novo mesto, ki ga imam priložnost spremljati kot član odbora, pa tudi obe KORK na našem območju 
ter sodelovanje z občino.«

Pavel Turk

Za prihodnje si obeta, da se bodo vrnili potencialni investi-
torji, ki so se že zanimali za določene dejavnosti in celo re-
zervirali zemljišča, ki jih čakajo za nove dejavnosti. 
Na območju občine Šentjernej je tud nekaj večjih kmetij, ki 
svoje pridelke – kakovostno zelenjavo in  sadje – prodajajo 
tudi po celi Sloveniji. 
»Občinska uprava dobro sodeluje s KORK Šentjernej in Ore-
hovica. Delo obeh krajevnih organizacij RK je za naše ob-
čane izjemnega pomena, zato v občinski upravi to cenimo, 
saj se zavedamo, da je trud prostovoljcev zelo dragocen. Ob 
tej priložnosti sem jim tudi v svojem imenu zahvaljujem za 
njihova prizadevanja,« dodaja župan.

Družbene dejavnosti

Na področju zdravstva si je Šentjernej zelo prizadeval za de-
lovanje pediatrične službe. »Pediatrinja dela v šentjernejskem 

zdravstvenem domu trikrat tedensko, preostalo pa v Novem 
mestu. Število otrok se sicer postopno povečuje, prav pa bi 
bilo, da bi starši z bolnimi otroki prihajali v domačo ambulan-
to,« je povedal župan Franc Hudoklin. Če bi se za pediatrično 
ambulantno v Zdravstveni postaji Šentjernej opredelili starši 
tisoč otrok, bi ta lahko delala vseh pet dni v tednu. 
Ob letošnjem vpisu otrok v vrtec Čebelica je bilo prošenj 
več, kot je prostih mest, zato je bilo kar precej otrok zavrnje-
nih. »Toda intenzivno smo začeli iskati rešitve, saj želimo prav 
vsakemu otroku, ki potrebuje varstvo v vrtcu, to tudi zagoto-
viti,« pravi župan. Glede na situacijo so na Občini Šentjernej 
ocenili, da je najboljša rešitev dograditev obstoječega vrtca. 
Da bi bile nove igralnice zgrajene že koncem letošnjega leta, 
so potrebna sredstva, ki jih bodo zagotovili z rebalansom 
letošnjega proračuna in delno z občinskim proračunom za 
prihodnje leto.

Predsednica o sodelovanju z Občino Šentjernej
Občina Šentjernej vedno znova dokazuje svoj posluh za delo RK, ker izkazuje podporo dobrodel-
nim akcijam in vsem našim aktivnostim ter z vzornim sodelovanjem z obema krajevnima odboroma 
RK širi vrednote humanitarnosti in prostovoljstva.
Odlična šentjernejska ekipa PP je za zgled tudi drugim, na njene uspehe pa smo ponosni tudi v 
OZRK Novo mesto. Na območju, ki ga pokriva naše združenje, je bila prav v Šentjerneju organi-
zirana prva terenska krvodajalska akcija, ki je kmalu postala tradicionalna – iz enoletne je postala 
polletna, zimska in poletna, obe pa sta zelo dobro obiskani. V tem času se je med krvodajalce v 
Šentjerneju vpisalo precej novih mladih darovalcev, kar je še posebej pohvalno. 
Veseli smo, da občino Šentjernej v odboru OZRK predstavlja Pavle Turk, ki je s svojo  strokovnostjo 
in velikim čutom za humanost in pravičnost prava oseba za to delo.  
Da od tod izhajajo dobri ljudje, pa vedno znova potrjujejo tudi prostovoljke v obeh KORK, ki opra-
vijo mnogo dela – od humanitarnih akcij, kot je bila nedavno prenova strehe pri eni družini, do skrbi 
za starejše in otroke iz socialno šibkejših družin. Prostovoljke RK poznajo  krajane in opozorijo na 

težave, ki jih moramo pogosto z roko v roki reševati krajevni odbor RK, občina in OZRK. Še posebej pa smo zadovoljni, da 
v obeh KORK vse probleme sproti zaznavajo. Tudi humanitarni koncert za Klemena je dokaz, da znajo tu ljudje prisluhniti 
stiski, stopiti skupaj in pomagati.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem županu in občinski upravi za odlično sodelovanje z RK. Iskrena hvala tudi vodstvu obeh 
KORK in vsem prostovoljkam z željo, da bi še naprej širile naše poslanstvo!

Predsednica OZRK 
Novo mesto mag. 
Mojca Špec Potočar
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Minka Cvelbar je prevzela mesto 
predsednice KORK Šentjernej pred 
dobrim letom in pol. Že pred tem 
je bila zelo aktivna v šentjernej-
skem društvu upokojencev, kjer 
še vedno opravlja  funkcijo tajnice, 
vodi pa tudi projekt Starejši za sta-
rejše. »S pomočjo prostovoljcev, ki 
obiskujejo starejše na domovih in 
ugotavljajo njihove potrebe, smo 
odkrili, da je precej revščine, za ka-
tero prej nismo vedeli. S pomočjo 

paketov RK pomagamo tudi tem ljudem. Društvo upoko-
jencev Šentjernej s predsednikom Francem Golobom je 
omogočilo naši KORK, da v društvenih prostorih začas-
no skladišči prehrambene pakete,« pove Minka Cvelbar. 
Nedavno je občina dala KORK v brezplačen najem pros-
tor v centru Šentjerneja, kjer bo od jeseni ob petkih delo-
vala pisarna, kasneje pa tudi postaja RK.  
KORK Šentjernej pokriva 45 vasi, nad potrebami obča-
nov pa bdijo predsednica in 20 prostovoljk. Opažajo, da 
se tudi v njihovem okolju povečuje revščina, saj meseč-
no razdelijo 30 prehrambenih paketov in pralni prašek, 
dodajo pa tudi mleko, če ga imajo. »Finančno pomaga-
mo otrokom iz socialno šibkih družin pri letovanju in šoli 
v naravi, posameznim družinam pa pri plačilu položnic. 
Nekaj sredstev smo nakazali tudi za nakup mamografa, 
za nakupe prehrambenih paketov, za ljudi, ki jih je priza-
delo neurje, ter za obnovo humanitarnega centra. V lan-
skem letu smo eni družini skupaj z občino in s Skladom 
za pomoč ljudem v stiski prekrili streho, v letošnjem letu 

nameravamo prav tako pomagati družini z invalidnim 
otrokom,« našteva predsednica. Poudarja, da so med 
prejemniki paketov ali pomoči tako starejši ljudje kot tudi 
mlajše družine ter da se zaradi socialnih stisk v družinah 
včasih pojavlja nasilje, pogosto tudi nad starejšimi, za ka-
tero izvedo od sosedov, znancev ali sorodnikov. Minka 
Cvelbar opozarja, da je tovrstne primere potrebno pri-
javiti na CSD. 
Sicer se KORK trudi polepšati dneve starejšim z orga-
nizacijo srečanj in novoletnih obiskov; v Šentjerneju je 
678 krajanov, starih nad 70 let. Posebej pa obiščejo in 
simbolično obdarijo jubilante, ki praznujejo 80 in 90 let; 
letos jih je 88. 
KORK dobro sodeluje z OŠ Šentjernej, ki pomaga pri 
organizaciji srečanja starostnikov; učenci pripravijo kul-
turni program in izdelajo novoletne voščilnice. »Letos so 
nas na šoli sprejeli tudi v tednu RK in skupaj smo zelo 
uspešno speljali akcijo zbiranja prehrambenih in higien-
skih artiklov v Košarico RK. Iz tega zbranega materiala 
smo naredili 12 paketov in jih razdelili družinam v stiski. 
Veliko občanov pokaže posluh za delo KORK s plače-
vanjem letne članarine in prispevkov; letos imamo 1270 
članov. Vsem se zahvaljujem za to humanost. Zahvala 
gre tudi Občini Šentjernej, ki podpira naše delo in pri-
speva večji del sredstev za delovanje KORK,« zaključi 
predsednica Minka Cvelbar.

Minka Cvelbar

Delo KORK Šentjernej 

Petro Zagorc, 21-let-
no študentko peda-
gogike in andragogi-
ke na FF v Ljubljani, 
je bivša predsednica 
KORK Orehovica 
Stanka Kastelic po-
znala kot vestno, za-
nesljivo in pridno, 
zato jo je povabila 
k sodelovanju pri 
RK. »Prostovoljno 

delo me je vedno zanimalo in seveda sem takoj privoli-
la. Na tem področju sodelujem približno tri leta, od lani 
pa vodim KORK. Prej sem mislila, da aktivisti le pobirajo 
članarino in skrbijo za starejše, kmalu pa sem spoznala, 
kako obsežno je to delo. Najbolj pa me navdušujejo let-
na srečanja starejših krajanov, ker si takrat lahko obujajo 
spomine, pojejo in plešejo. Letos so bili zelo veseli tudi 

proslave, ki so jo jim pripravili učenci OŠ Orehovica. 
Ugotovila sem, da se starejši znajo bolj zabavati kot mla-
di,« je povedala nova predsednica KORK Orehovica. 
KORK Orehovica je sicer majhna, saj šteje 13 vasi in 
1000 krajanov. V odboru je 12 aktivistk, ki skrbijo za pri-
bližno 140 starejših občanov. »Pri nas razdelimo okoli 12 
paketov letno. Revščino ljudje zaradi ponosa težko pri-
znajo, zato je ta bolj skrita. Tudi sicer naše okolje ni ravno 
bogato, vendar znamo živeti z malim, pa tudi pomagamo 
si med seboj. Eden izmed problemov je osamljenost in 
zapostavljenost starejših, kjer je potrebno še marsikaj 
postoriti,« razmišlja Petra.
Vesela je, ker je med krajani tudi precej krvodajalcev, 
vendar si želi, da bi pridobili še več ljudi, ki bi bili priprav-
ljeni darovati kri. »Upamo, da bodo tudi drugi sčasoma 
spoznali, da je RK organizacija, ki pomaga ljudem v sti-
ski,  ter da se nam bo pridružilo čim več mladih. Mene so 
učili, da je treba pomagati tistim, ki so pomoči potrebni,« 
zaključi Petra Zagorc.

Petra Zagorc

KORK Orehovica z novo predsednico
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»Ko je Klemen pri štirih letih prvič rekel mama, je bil to 
zelo velik praznik,« pravi oče invalidnega otroka, za ka-
terega je OZRK Novo mesto v začetku junija začelo z 
akcijo zbiranja sredstev za dvigalo in izboljšanje stano-
vanjskih pogojev družini. »Klemen je star deset let in po-
stopno napreduje, saj že bolj stabilno drži glavo in ima 
bolj gibljive roke, splača se truditi, čeprav je včasih tudi 
težko. Naši dnevi so izpolnjeni z natančnim urnikom,« 
pojasni mamica Lidija, ki je zaradi Klemenove bolezni 
ostala doma. Kot ekonomistka je bila osem let zaposle-
na v Radljah ob Dravi, saj je po rodu Korošica. Ko pa 
je prišla na šentjernejski konec, je bila navdušena nad 
lepoto pokrajine in se je odločila, da z možem ostaneta 
na njegovem domu, v Velikem Banu nad Šentjernejem. 
Klemen trpi za vrsto težkih bolezni, ima cerebralno pa-
ralizo 5. stopnje, Westov sindrom, težjo obliko epilepsije 
in je skoraj slep, zato potrebuje stalno pomoč. Obiskuje 
novomeško enoto Centra Dolfke Boštjančič iz Iga, kjer 
je najmlajši varovanec. Rad gre v dnevni center, rad pa je 
tudi doma; ker je pogosto bolan, je dostikrat kar doma, 
pri mamici. Klemen je deležen velike ljubezni in pozor-
nosti staršev, ki mu dajejo občutek varnosti. 
Starši opažajo, da ga epileptični napadi vse bolj izčrpa-
vajo in da vse težje prenaša vožnjo. Ob strokovni pomo-
či, ki jo je deležen v dnevnem centru, pa mora določene 
vaje, ki ga krepijo, redno izvajati tudi doma. Zato Klemen 
potrebuje svojo sobo s posteljo in pripomočki za nego in 
krepitev. Družinski bivalni prostori so postali premajhni, 
zato so se odločili, da dozidajo tudi nadstropje hiše, kjer 
si bodo povečali stanovanjske prostore. Na njihovo iz-
redno težko situacijo je predsednico KORK Minko Cvel-
bar opozorila prostovoljka Albina Zagorc, ki je tako kot 
Klemenova mamica vključena v delo KORK Šentjernej. 

Franc Hudokli, 
župan Občine 
Šentjernej, je 
povedal, da se 
je tudi Občina 
n e m u d o m a 
vključila v hu-
manitarno ak-
cijo za pomoč 
družini malega 
Klemena, ki 
jo vodi OZRK 
Novo mesto: 
»Ker je dovoz 
z invalidskim 
vozičkom naj-
večji problem, 
dogovorili smo 

se, da bomo odstranili staro poslopje in uredili dosto do 
poti, ki pelje k njihovi hiši, ter poskrbeli za nekaj obrtni-
ških del. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prisluhnili potre-
bam družine, zlasti pa podjetjema Krki in Revozu, ki sta 
darovala znatna sredstva. Vesel sem, da bo stekla še ena 
dobrodelna akcija, s katero bomo pomagali tistim, ki so 
pomoči potrebni!« Cilj akcije je bil zbrati  16.000 €, ker 
se je zbralo več, bodo pomagali tudi pri nakupu invalid-
ske postelje in opremljanju novih prostorov. V pomoč 
akciji je bil organiziran tudi humanitarni koncert, kjer so 
nastopili različni glasbeniki, obiskovalci pa s prispevki 
pripomogli k njenemu uspehu.
»Prav ganjen sem ob tako velikem odzivu. Hvaležen sem 
organizatorjem akcije, ki nam bo omogočila, da bomo 
usposobili vse zgornje prostore in dobili tudi dvigalo. To 
je veliko več, kot bi si upal misliti. Tudi občina, z župa-
nom na čelu, nam je prisluhnila in uredili bodo dostop 
do poti, ki vodi k naši oddaljeni domačiji,« pripoveduje 
oče Stane.

Klemena najbolj osrečuje glasba, najraje pa posluša Sla-
kovo, saj pozna skoraj vse njegove pesmi. Upamo, da bo 
spodbuda za celotno družino tudi ta humanitarna akci-
ja, ki jim prinaša veliko podpore, saj vsi, ki tako ali druga-
če pomagajo, občudujejo družino, ki je ostala složna in 
ljubeča kljub veliki preizkušnji.

Pomoč družini z invalidnim otrokom

 Klemen z mamico Lidijo

 Oče Stane ob prostoru za vgraditev dvigala
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Velika dvorana KC Primoža Trubarja 
v Šentjerneju je bila kljub dodatnim 
sedežem premajhna za vse, ki so se 
želeli udeležiti humanitarnega kon-
certa za Klemena; namreč ta je bil 

razprodan že nekaj dni pred dogod-
kom. »Takšnega koncerta, polnega 
močnih čustev, še nisem vodil,« je 
dejal radijski voditelj Robert Erjavec, 
ki je veliko prispeval k promociji akci-

je preko spleta. Ob besedah mamice 
Lidije so tako njemu kot tudi vsem v 
dvorani potekle solze: »Da bi se ras-
tlina, ki nima tako močnih korenin 
kot druge, lahko razcvetela, potrebu-
je posebne pogoje in veliko ljubezni. 
Te ste nam omogočili vsi vi! Z vašo 
pomočjo se bo Klemen lahko razvi-
jal v okolju, ki ga pozna in kjer mu 
je lepo. Zato bo – tako kot Kekec - 
lahko v eni roki nosil sonce in v drugi 
zlati smeh …« 
Sekretarka Barbara Ozimek, ki je 
v imenu OZRK Novo mesto vodila 
akcijo, je povedala, da so preseže-
na vsa pričakovanja. Ravno tako je 
mamica Lidija priznala, da si ni upala 
verjeti, da bi v letu dni lahko dosegli 
to, kar se je vendarle zgodilo v dveh 
mesecih. Piko na i pa so dali nasto-
pajoči, ki so občinstvo navdušili in 
celo dvignili na noge. Na koncertu so 
nastopili odlični domačini: Ansam-
bel Frančič, mladi talenti iz skupine 
Nebo, mešani pevski zbor Ajda in 
njihova zborovodkinja Nina Šalamon 
s solo nastopom ob klavirju. Prišli pa 
so tudi mnogi drugi: romantični Novi 
spomini, priznani Rubini, vesele Iskri-
ce, srčni humanitarec Marijan Novi-
na in komaj 13-letna Valentina alias 
Lojzka s Pangrč Grma. Na koncu je 
zapel ansambel Roka Žlindre, ki nas 
je predstavljal na letošnji Evroviziji 
v Oslu. Ob zaključku humanitarne 
prireditve se je njenemu voditelju in 
vsem nastopajočim zahvalila Barba-
ra Ozimek, sekretarka OZRK Novo 
mesto.
Večer je bil zares navdihujoč – gan-
ljiv, lep in zabaven hkrati. Tudi Kle-
men je zdržal vse do konca, saj mu 
je glasba še posebej pri srcu.

Robert Erjavec: 
Veliko sodelujem 
na humanitarnih 
prireditvah. Klemen 
in njegovi ljubeči 
starši pa so se me 
takoj dotaknili 
– med drugim tudi 
zato, ker sem po po-
klicu medicinec.  

Moč humanosti za Klemena

Humanitarno prireditev so nastopajoči zaključili s pesmijo Za prijatelje. Foto: Megafoto

Rok Žlindra: Z 
veseljem smo se 
odzvali vabilu! Ker 
je ponedeljek glede 
nastopov dokaj 
prost, smo lahko 
prišli, saj smo sicer 
precej zasedeni. 
Lepo je bilo na-
stopiti za Klemena, 
ki ima zelo skrbne 
starše, pa še tako 
rad posluša glasbo.

Valentina: To je moj drugi nastop v 
dobrodelne namene in moram povedati, 
da sem vabilo sprejela z velikim veseljem; 
še zlasti zato, ker ima tudi moja sestra 
cerebralno paralizo. Prav ponosna sem, da 
sem lahko sodelovala na koncertu in tako 
pomagala Klemenu.
Marijan Novina: Seveda sem se takoj od-
zval, kljub temu da sem zaradi koncerta 
moral skrajšati dopust na morju. Za pomoč 
otroku, kot je Klemen, bi prišel kadar koli 
in kamor koli. Vsi smo se zelo potrdili za 
tega našega malega prijatelja.

OZRK Novo mesto iz Sklada za pomoč lju-
dem v stiski namenja socialno ogroženim 
družinam in posameznikom:
-  mesečno prehrambene pakete, 
- finančne pomoči (plačevanje položnic),
-  vrednostne bone za nabavo šolskih po-

trebščin za osnovnošolce in dijake,
-  štipendije za dijake.
Pred šestimi leti smo začeli zbirati dona-
torje in deliti humanitarno pomoč v obliki 
štipendije. Lansko šolsko leto je 31 dona-
torjev take štipendije prispevalo za kar 35 
srednješolcev; deležni pa so je dijaki s so-
cialnim statusom, ki ne omogoča sistemskih 
pomoči (za malenkost presegajo predpisani 
cenzus za pridobitev štipendije). 

Praviloma en donator mesečno daruje 70 € 
za enega dijaka. Donatorje povabimo na 
slovesen podpis sporazumov, kjer se spo-
znajo z dijaki, ki se s podpisom zavežejo, 
da bodo uspešni v šoli in da bodo redno 
obiskovali pouk. Med šolskim pa donatorje 
obveščamo o njihovem uspehu.
Donatorje iščemo med posamezniki, ki 
so pripravljeni pomagati dolenjskim sred-
nješolcem. Prepričani smo, da jih bomo 
pridobili vsaj toliko kot lani.
Hkrati pa vabimo tudi dijake, ki za malo pre-
segajo cenzus za pridobitev republiške šti-
pendije, da nas obiščejo in oddajo vlogo na 
OZRK Novo mesto, Rozmanova 30, Novo 
mesto, vsak delovni dan.

V letošnjih poletnih mesecih smo razdelili 
kar 106 bonov, v višini 6.670 €, za nakup 
šolskih potrebščin za osnovnošolce in sred-
nješolce. Pomagali smo tudi pri plačilu pol-
ožnic za nakup šolskih potrebščin. Pomoč 
za učence od 1. do 5. razreda je znašala 
55 €, za učence od 6. razreda do 4. letnika 
pa 70 €. Prejemniki so bili predvsem otroci, 
katerih družine so na našem seznamu pre-
jemnikov rednih mesečnih prehrambenih 
paketov. Tem socialno ogroženim druži-
nam bi jesenski nakup šolskih potrebščin še 
dodatno ogrozil njihovo šibko materialno 
stanje.

Barbara Ozimek, 
sekretarka OZRK Novo mesto

Humanitarna pomoč za osnovnošolce in dijake
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Moč solidarnosti so tudi letos dokaza-
li mladi udeleženci tabora RK, ki je od 
28. junija do 2. julija potekal v OŠ Sto-
piče. Dijaki in študentje so obiskovali 
starejše in invalide v bližnjih in v bolj 
oddaljenih krajih, saj so se vozili tudi 
v Gabrje, Brusnice, Šentjošt … Še bolj 

kot pomoči pri delu so bili starejši ve-
seli njihovega obiska. V pogovoru so 
spomini kar privreli na dan; mladi so 
slišali zanimive zgodbe, starejšim pa 
je bilo prijetno, da so svoje spomine 
z nekom podelili. Tako kot vsa leta je 
tudi ta tabor, ki se ga je letos udeležilo 
le 11 prostovoljcev, vodila socialna de-
lavka Andreja Murgelj iz OZRK Novo 
mesto. »Naše delo je kljub temu po-
tekalo nemoteno, saj so bili vsi udele-
ženci zelo prizadevni,« jih je pohvalila 
Andreja. Za prostovoljce, udeležence 

tabora Moč humanosti 2010, in za vse 
starejše, ki so jih ti obiskali, bo to po-
letje ostalo v lepem spominu. 
Jana Penca: Na taboru sem drugič, 
ker mi je lani bilo zelo zanimivo. Pri-
jeten je občutek, da razveseliš ljudi, ki 
jih ne poznaš in ki so precej osamljeni. 

Na taboru nas je letos manj kot lani, 
smo se pa zato že prvi dan spoprijate-
ljili in zaživeli kot homogena skupina. 
Sodelovali smo tudi v različnih delav-
nicah, kjer smo pridobili nove izkuš-
nje in znanja.
Kaja Berkopec: Tabora sem se udele-
žila prvič. Končala sem 1. letnik gim-
nazije. Naša socialna delavka je po-
drobno predstavila vsebino tabora in 
zlahka sem se odločila, da sodelujem. 
Rada delam z ljudmi, delo s starejšimi 
pa je zame še posebno zanimivo. Spr-
va sem se sicer malce bala, kako mi 
bo šlo, vendar sem kmalu začutila, da 
je bojazen odveč. 
Nevenka Stepan: Na taboru sem tret-
je leto; letos sem končala gimnazijo in 
jeseni bom študirala komunikologijo. 
Iz preteklih taborov imam same lepe 
izkušnje in tudi letos smo se imeli od-
lično. Tukaj je dobra družba, oprav-
ljamo koristno delo in se tudi veliko 
naučimo. Zelo zanimivo je bilo spo-
znavati temeljne postopke oživljanja, 
saj je to zelo koristno znanje.
Zala Završnik: Končala sem 3. letnik 
gimnazije in sem tokrat prvič na tabo-
ru. Vtisi so super, saj smo se udeležen-
ci takoj ujeli. Najprej smo obiskali dve 
gospe – ena živi precej na samem in 
nas je bila zelo vesela; tudi druga go-
spa, ki živi v vasi in v hiši ni sama, nas 
je zadovoljno sprejela. Starejši radi 
spoznavajo nove ljudi, so zgovorni 

in prijazni, kar je prijetno. Zanimive 
so mi bile tudi naše delavnice; veliko 
novega smo slišali o človekovih pravi-
cah.
Urška Gašperič: Sem študentka pred-
šolske vzgoje in se že petič zapovrstjo 
udeležujem tabora Moč humanosti. 
Vsako leto doživim nekaj novega in 
zanimivega. Navdušili sta me delavni-

ci o delovanju RK ter o človekovih in 
otrokovih pravicah. Tabor je koristen 
tako za nas kot tudi za ljudi, ki jih obi-
ščemo. 

Andrej Šekura-
nja: Na taboru 
sem prvič. Zanj 
sem se odločil 
na priporočilo 
prijateljice, ki je 
na taboru že so-
delovala in ga 

zelo pohvalila. Končal sem gostinsko 
šolo, prihajam pa iz Ivančne Gorice. 
Že prve izkušnje na taboru so zelo 
dobre. Zanimivi so obiski pri starej-
ših, kjer poprimem za delo ter z njimi 
poklepetam o njihovem življenju in 
mladosti. Tudi popoldnevi, ki so na-
menjeni udeležencem tabora, so zelo 
pestri in poučni.   

Mojca Harman-
dič – mentorica: 
Kot mentorica 
sodelujem na ta-
boru OZRK Novo 
mesto že četrtič 
in vedno mi je 
zanimivo. Sem 

študentka magistrskega študija religi-
ologije in etike, zato me zelo zanima 
pomen vrednot v današnji družbi. 
Rada delam tudi z mladimi in z vese-
ljem ohranjam stike z udeleženci ta-
bora.

Tabor mladih v Stopičah

 Udeleženke tabora Jana, Kaja, Nevenka, 
Zala in Urška

 Alojzija Cimermančič s prostovoljkama Mariji Vončina sta pomagali tudi Mateja 
in Polona.

 Prostovoljke pri zlaganju drv
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Vsako leto OZRK Novo mesto organizira letovanje za 
zdravstveno in socialno ogrožene otroke v času letnih 
počitnic na Debelem rtiču. Ta program izdatno podprejo 
ZZZ RS, občine, KORK in donatorji preko Sklada za po-
moč ljudem v stiski. Desetdnevno letovanje je lahko brez-
plačno; cena je določena glede na dohodke v družini.
Z letovanjem otrok smo pričeli 2. julija in končali 11. avgu-
sta, organizirane so bile štiri izmene po deset dni. V treh 
izmenah je bilo 80 otrok, v zadnji pa 40 otrok.
Predloge za letovanje so zbrali na OŠ, priporočila pa so 
podali tudi osebni zdravniki otrok. Pri uvrščanju otrok na 
letovanje imajo prednost otroci iz socialno šibkejših dru-
žin, otroci s pogostimi zdravstvenimi težavami, uvrstimo 
pa tudi druge zainteresirane otroke, ki radi v družbi sovrst-
nikov preživljajo počitnice. Letos se je za letovanje prijavi-
lo nekaj manj otrok kot prejšnja leta. Preko akcij Peljimo jih 
na morje in s pomočjo Tuševe donacije je v drugi polovici 
avgusta letovalo še 24 otrok.
Letovanje otrok se začne s pridobivanjem vzgojiteljev in 
njihovim usposabljanjem. Letos se je javilo veliko študen-
tov, tako da smo po motivacijskem vikendu izbrali tiste, 
ki so se nam zdeli najbolj primerni za to delo. Drugo leto 
zapovrstjo vključujemo tudi dijake, ki so pomočniki vzgoji-
teljev,  pridobivajo pa tudi dragocene izkušnje, ki jih bodo 
lahko uporabili v prihodnjih letih pri delu z otroki. Letos 
je na letovanju sodelovalo 29 vzgojiteljev, 5 dijakov in 4 
pedagoški vodje.
Program letovanja obsega poleg vsakodnevnega kopanja 
in preživljanja časa na plaži tudi zanimive delavnice, ki jih 
izvajajo mentorji v popoldanskem času. Pred odhodom na 
letovanje vodja izmene odda načrt dela in zadolžitve po-
sameznih mentorjev. Otroci ustvarijo različne izdelke, ki 
jih pred novim letom predstavimo na bazarju in z njimi zbi-
ramo sredstva za njihove vrstnike iz socialno šibkih družin. 
Kot lep spomin na počitnice na morju ostane otrokom tudi 
izlet z ladjico, ki ga organiziramo v vsaki izmeni.
Opažamo, da se zaradi gospodarske krize socialno stanje 
družin, iz katerih prihajajo otroci na letovanje, čedalje bolj 
slabša. Zato je letos na podlagi prošenj družin ali OŠ le-

tovalo 20 otrok brezplačno, 98 otrokom pa so pri plačilu 
pomagale tudi KORK. Letovanje je dobrodošlo za marsi-
katero družino, ki ne gre na dopust. Za nekatere otroke 
je 10-dnevno letovanje na Debelem rtiču najlepši del po-
čitnic, zato se trudimo, da jim ostanejo v najlepšem spo-
minu.
Vsako leto OZRK Novo mesto povabi predstavnike vseh 
financerjev, da obiščejo otroke na letovanju. Tokrat so za 
goste pripravili program otroci, ki so letovali v drugi izmeni 
(teh je bilo 83). Vodila jih je pedagoška vodja Sanja Kirn z 
osmimi vzgojitelji in eno pomočnico. Gostje so si ogledali 
še nov hotel Arija na Debelem rtiču, ki je namenjen zdravi-
liškemu zdravljenju zdravstveno ogroženih otrok, ter oce-
nili, da je letovanje dobro organizirano, da so otroci zdravi 
in zadovoljni ter da preživljajo bogate počitniške dni.

Barbara Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto

Letos je preko OZRK Novo 
mesto letovalo 279 otrok:

-  120 iz MO Novo mesto, 
-  36 iz občine Žužemberk, 
-  39 iz občine Šentjernej, 
-  22 iz občine Straža, 
-  26 iz občine Škocjan, 
-  19 iz občine Mirna Peč,
-  11 iz občine 
 Šmarješke Toplice,
-  6 iz občine 
 Dolenjske Toplice.

Letovanje otrok na Debelem rtiču 2010

 Letos so se na obisku na Debelem rtiču srečali: predsednica 
KORK Škocjan Gabrijela Kovač, pedagoška vodja v 2. izmeni Sanja 
Kirn, župan občine Šentjernej Franc Hudoklin, župan MO Novo 
mesto Alojzij Muhič, župan občine Mirna Peč Zvone Lah, župan 
občine Dolenjske Toplice Franci Vovk, sekretarka OZRK Novo mesto 
Barbara Ozimek, predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar, sekretarka OZRK Metlika Zalka Klemenčič, županja občine 
Metlika Renata Brunskole, župan občine Škocjan Anton Zupet, 
direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje – enota Novo mesto 
Tatjana Mlakar, predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko in 
župan občine Straža Alojz Knafelj.                                                                                 

 Drugo izmeno otrok na letovanju na Debelem rtiču so obiskali župani.                                                                            
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Vtisi vzgojiteljice z letovanja 
Početi v življenju veliko različnih stvari in uživati v družbi 
ljudi je moto, ki nekako že od otroštva kroji moje življe-
nje. Prav zaradi tega sem se letos preizkusila v vlogi men-
torice otrok, ki letujejo na Debelem rtiču. Ker je bilo to 
zame nekaj novega, mi je po glavi rojilo nešteto vprašanj 
in dilem. Ko sem prispela na Debeli rtič, sem kmalu začu-
tila, da smo sedaj otroci in mentorji postali začasna dru-
žina ter da so vsakršne skrbi popolnoma odveč. Občutek 
pripadnosti, povezanosti, predanosti in tkanje novih pri-

jateljskih vezi je v meni zbudilo veliko veselje. Teh deset 
dni je zame pomenilo neprecenljivo izkušnjo, kako živeti 
in življenje deliti z drugimi. Se pa tudi zaveš, da lahko tvo-
ja dejanja in besede vplivanju na  življenje drugega. Zato 
je pomembno, da to delo opravljaš vestno in z ljubeznijo. 
Kot mentorica in »začasna mama« sem želela, da si otroci 
te počitnice za vedno zapomnijo in jih shranijo med naj-
lepše spomine.
Upam, da me bodo ta pozitivna energija in topli občut-
ki spremljali še dolgo ter da se bom v tej vlogi še kdaj 
preizkusila.                                              Tea Tomažin

Osnovna šola v Šentjerneju se je 2. junija ponovno 
spremenila v transfuzijski oddelek. Tokrat je prišlo na 
odvzem 131 krvodajalk in krvodajalcev, osem pa jih je 
kri darovalo prvič. V prihodnje računajo na to, da bo 
v Šentjerneju krvodajalcev še več, saj so si postopek 
odvzema krvi, od vpisa pa do darovanja, ogledali tudi 
učenci devetega razreda. Zdravnik jim je pojasnil, ka-
tere pogoje morajo izpolnjevati, da lahko darujejo kri, 
in poudaril, kako pomembna in plemenita je ta dejav-
nost.  

Silva Robek, ki je zaposlena v Kulturnem centru Primo-
ža Trubarja v Šentjerneju, je tokrat kri darovala enajstič. 
Občasno darujeta kri tudi mož in starejša hči, mlajša 

pa bo šla po krvodajalskih stopinjah domačih, ko bo 
dovolj stara. Zadovoljna je, da lahko daruje kri v doma-
čem kraju, saj za pot v Novo mesto zmanjkuje časa. 

Jasmina Grubar je dejala: »Kljub temu da mi je to oko-
lje že domače, je pred prvim odvzemom še vedno mal-
ce strahu, hkrati pa se veselim, da bom lahko darovala 
kri. Tudi moj oče je krvodajalec.«

Bojan Kovačič je zaposlen v podjetju Iskra PIO v Šent-
jerneju. Pravi, da se je za krvodajalstvo odločil iz dveh 
razlogov, prvič, da pomaga ljudem, ki kri potrebujejo, 
in drugič, da kontrolira svoje zdravstveno stanje. 

Janez Hosta je daroval kri že 127-krat. Začel je v Švici, 
kjer je bil dolga leta zaposlen. Tam so krvodajalce štiri-
krat letno povabili na odvzem. »V Švici je manj poskrb-
ljeno za krvodajalce, saj sem sam nosil stroške prevoza, 
kri sem daroval v 26 km oddaljenem mestu. Nismo ime-
li prostega dne, vendar je bila dana možnost, da smo kri 
lahko darovali tudi zvečer po službi. V tej državi je čast 
biti krvodajalec,« pravi Janez. Ko se je vrnil domov, je s 
krvodajalstvom nadaljeval; dvakrat na leto daruje kri v 
Šentjerneju, enkrat pa v Novem mestu.

Marjan, Vesna in Ana Ambrožič so se veselo postavili 
pred objektiv. Marjan je kri daroval že 41-krat, a hčerki 
tokrat prvič. Povedali pa sta: »Malo naju je bilo strah, 
vendar  neupravičeno, saj je vse potekalo gladko. Oče 
Marjan je zaposlen v Revozu in pravi, da zaradi krvoda-
jalskih akcij nima težav v službi.« Od štirih Ambrožiče-
vih otrok so trije krvodajalci, najmlajša čaka na polno-
letnost. Dobri zgledi očitno vlečejo!

Šentjernejčani so zvesti krvodajalci 

Učenci 9. razreda so si ogledali potek krvodajalske akcije od 
sprejema do odvzema krvi.

Silva Robek Jasmina Grubar Bojan Kovačič Janez Hosta Marjan, Vesna in Ana Ambrožič
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Romska populacija ima več zdravstvenih 
problemov, njihova življenjska doba pa je 
krajša od povprečne. OZRK Novo mesto 
zato že od začetka leta v romskih naseljih 
organizira preventivne zdravstvene meritve 
krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holeste-
rola. Do sedaj smo imeli meritve dvakrat v 
naselju Brezje in dvakrat v Dobruški vasi. 
Udeležilo pa se jih je 52 oseb, ki so se po iz-
merjenih zdravstvenih dejavnikih pogovorili 
z zdravnico Nežko Dular.

KRVODAJALSTVO

Tudi Škocjan ima svojo terensko krvodajalsko akcijo. Ekipi Zavoda za trans-
fuzijsko medicino v Ljubljani so pomagali zaposleni na OZRK Novo mesto in 
prostovoljke KORK Škocjan. Domačini pa so kljub izredno visokim temperatu-
ram in času počitnic prišli na odvzem, sicer v malo manjšem številu.  
Samo Čelesnik, zaposlen v Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan, kjer je krvo-
dajalska akcija tudi potekala: »Kri sem daroval 13-krat. Terenska akcija je tako 
rekoč pri roki, ni se mi pa težko odpeljati tudi v Novo mesto na odvzem krvi.« 

Marija Kirn je dolgoletna krvodajalka, saj je darovala kri že 29-krat. Pravi, da 
se rada udeleži tudi akcije v domačem kraju. 
Jože Debevec je zvest krvodajalec, udeležuje se odvzemov krvi tako v Novem 
mestu kot tudi na terenu v Škocjanu. Ker je samozaposlen, ni ovir za udeležbo, 
kadar koli je to potrebno.

Prostovoljki Marija Povše in Pepca Trši-
nar, ki sta krvodajalce postregli z malico, 
ter Tanja Hočevar, ki je zastopala odsotno 
predsednico KORK Škocjan, s sekretarko 
OZRK Novo mesto Barbaro Ozimek.

Študentka Lea Drenik, ki je na OZRK 
Novo mesto opravljala počitniško prakso, v 
pogovoru z zdravnico pred darovanjem krvi.

Podelitev priznanj 
krvodajalcem v Škocjanu
Na prireditvi Škocjan poje in igra, ki je bila organizirana v petek, 2. 7. 2010, v 
Metelkovem domu – v sklopu praznika občine Škocjan Knobleharjevo 2010, 
so se 33 krvodajalcem jubilantom zahvalila za plemenito dejanje in jim podelila 
priznanja sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek in župan občine Škoc-
jan Anton Zupet.
Druženje krvo-
dajalcev se je na-
daljevalo na pogo-
stitvi ob nastopih 
ansambla Pogum, 
ha r m o n i k a r j e v, 
folkloristov in ple-
salcev.  

Tanja Hočevar, 
KORK Škocjan

Dušan Gorenc je stotič 
daroval kri 
Srečno naključje je hotelo, da je Dušan Gorenc stotič daroval kri prav 
na krvodajalski akciji občine Dolenjske Toplice, kjer je tudi doma. Krvo-
dajalec je od mladosti in je že dolgo aktiven v KORK Dolenjske Toplice 
in v OZRK Novo mesto. Po poklicu je gasilec, zaposlen v Krki. Dušan je 
tudi vsestranski športnik – tekmoval je v gimnastiki, motokrosu in pla-
vanju, že od nekdaj je dober smučar. Od leta 1995 je njegova osrednja 
pozornost namenjena letenju z jadralnim padalom, ki ima z društvom 
Kanja v občini Dolenjske Toplice posebno mesto. 
Vsak padalec je bil kdaj v resni in nevarni situaciji, zato je Dušan Gorenc 
poskrbel, da so vsi njegovi športni tovariši krvodajalci. Sam se redno 
udeležuje vseh organiziranih akcij, še zlasti tistih, ki jih organizira KORK 
ob občinskem prazniku, seveda pa prihaja na odvzeme tudi individual-
no. Pravi, da je zadovoljen, ker je zdrav in ker lahko daruje kri. Sicer pa 
so mu se v tem plemenitem dejanju pridružili kar vsi družinski člani. 

Krvodajalska akcija v Škocjanu

 Samo Čelesnik                                                               Marija Kirn  Jože Debevec

 Dušanu sta ob jubileju čestitala predsednica 
OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
župan Franci Vovk.

 Janjo Janc, mlado diplomirano sanitarno 
inženirko, je za delo v ekipi PP navdušil 
njen profesor Damjan Slabe na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani, saj je bila že v času štu-
dija asistentka ekipe PP. »Takoj po študiju 
sem se vključila v 70-urni tečaj za bolničar-

je, ki je bil organiziran 
leta 2008 v občini 
Šentjernej. Z novo-
ustanovljeno ekipo 
PP smo dosegli na 
regijskem nivoju prvo 
mesto, na državnem 
pa tretje. Tudi nasled-
nje leto smo bili prvi 
v regiji ter šesti na dr-
žavnem nivoju. Zave-
damo se, da moramo 
trdno delati in se do-

bro pripraviti za vsako tekmovanje posebej, 
zato se kot gostje udeležujemo raznih tek-
movanj po Sloveniji, kjer ne tekmujemo v 
konkurenci, ampak ob primerjavi z drugimi 

Janja Janc

Šentjernejska ekipa PP – regijski prvaki

Postaja RK v romskem naselju 
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ekipami dograjujemo naše delo in izboljšujemo našo učinkovitost,« pripo-
veduje Janja Janc, vodja ekipe PP CZ občine Šentjernej.  
Ekipa v sestavi Alenka Brežnjak, Mirjam Martinčič, Anton Luzar, Marjeta 
Švalj, Gregor Kos, Marjetka Klemenčič in Janja Janc se sestaja tudi po 
dvakrat na teden na vajah. Za vse, ki so v različnih službah in imajo tudi 
družinske obveznosti, je to precejšen napor. »To je naše prostovoljno 
delo, zato smo še toliko bolj veseli uspehov. Dobili smo tudi svoj prostor 
v novem kulturnem centru, kjer vadimo in  imamo shranjen ves potrebni 
material. Občina nas v 
celoti podpira in zato 
je naše sodelovanje 
še toliko bolj zavzeto. 
Velika zahvala gre Cirili 
Gradišar, ki nas trenira 
in motivira za delo,« 
poudarja Janja. Na 
koncu pa je še dodala, 
da želijo navdušiti tudi 
nove kandidate za delo v 
ekipah PP, zato tovrstno 
dejavnost promovirajo 
na raznih dogodkih v 
občini.

Dušan Gorenc je stotič 
daroval kri 
Srečno naključje je hotelo, da je Dušan Gorenc stotič daroval kri prav 
na krvodajalski akciji občine Dolenjske Toplice, kjer je tudi doma. Krvo-
dajalec je od mladosti in je že dolgo aktiven v KORK Dolenjske Toplice 
in v OZRK Novo mesto. Po poklicu je gasilec, zaposlen v Krki. Dušan je 
tudi vsestranski športnik – tekmoval je v gimnastiki, motokrosu in pla-
vanju, že od nekdaj je dober smučar. Od leta 1995 je njegova osrednja 
pozornost namenjena letenju z jadralnim padalom, ki ima z društvom 
Kanja v občini Dolenjske Toplice posebno mesto. 
Vsak padalec je bil kdaj v resni in nevarni situaciji, zato je Dušan Gorenc 
poskrbel, da so vsi njegovi športni tovariši krvodajalci. Sam se redno 
udeležuje vseh organiziranih akcij, še zlasti tistih, ki jih organizira KORK 
ob občinskem prazniku, seveda pa prihaja na odvzeme tudi individual-
no. Pravi, da je zadovoljen, ker je zdrav in ker lahko daruje kri. Sicer pa 
so mu se v tem plemenitem dejanju pridružili kar vsi družinski člani. 

Preventivne 
zdravstvene 
meritve v 
Šentjerneju
V okviru občinskega praznika Jernejevo sta 
KORK Šentjernej in OZRK Novo mesto v 
soboto, 28. 8. 2010 v Kulturnem centru Pri-
moža Trubarja, izvedla preventivne zdrav-
stvene meritve holesterola in sladkorja v krvi 
ter krvnega tlaka. Člani ekipe PP CZ občine 
Šentjernej so prikazali temeljne postopke 
oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem. 
V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno 
varstvo RS je bil  predstavljen program SVIT 
(državni program presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesju in danki). Obisk je bil 
presenetljivo velik, saj je 150 občanov prišlo 
preverit svoje zdravstveno stanje in osvežit 
znanje oživljanja. Velik odziv ljudi kaže tudi 
na to, da je osveščenost na področju pre-
ventivnega zdravja na zelo visoki ravni.

 Ekipa PP občine Šentjernej pri reševanju na regij-
skem preverjanju 2009

Šentjernejska ekipa PP – regijski prvaki

 Za program z Romi je zadolžena Vida Saje (v uniformi RKS). 
Tokrat sta zdravnica Nežka Dular in patronažna sestra Zdravstve-
nega doma Novo mesto Diana Smuk opravljali meritve v zgornjem 
delu naselja Brezje. Marija Hudorovac pa je bila zelo zadovoljna in 
ponosna, da je lahko za ambulanto na prostem odstopila svoj vrt. 

Postaja RK v romskem naselju 
»To je odlično, da pride zdravnica kar k nam in nas pregleda. To bi 
morali izvajati vsakih nekaj mesecev,« je bil mnenja Dobrivoj Braj-
dič. Marija Hudorovac pa pravi: »Dobro je imeti zdravniške pre-
glede, tako vsaj veš, na kaj moraš paziti.« Zdravnica Nežka Dular 
ugotavlja, da ima način življenja Romov svoje pomanjkljivosti, pa 
tudi svoje prednosti: »Življenje v naravi je že med prednostmi. Ni 
pa pričakovano, da je med Romi toliko živčnosti in napetosti, po-
javlja pa se celo depresija. Predvsem bi morali prenehati z zgod-
njim in čezmernim kajenjem, vendar se večina noče o tem niti 
pogovarjati.« Meritve in pregledi so med Romi zelo dobro spre-
jeti, izrazijo pa tudi zahvalo prijazni ekipi, ki akcijo organizira.

 Preventivne zdravstvene meritve so opravljale 
Silva Janževec, Jožica Judež in Vesna Pavlič.



so od julija 2010 do avgusta 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., Megos, d. o. o.,  Krka, d. d. 

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, Ivan Urbanč, Podbočje

Za družino z invalidnim otrokom so prispevali:
Pravne osebe: 

Krka, d. d., Podgorje, d. o. o., Šentjernej, Helij, d. o. o., Poljčane, Utrip, d. o. o., Jordan d. o. o., Šmarješke Toplice, 
Dekorplast, d. o. o., Šentjernej, Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Luzar Jože, s. p., Šentjernej, Jelka, d. o. o., Šentjernej, 

Elacss, d. o. o., Ljubljana, Kobra Team, d. o. o., Šentjernej, Sandi Tršinar, s. p., Šentjernej, Prodom biro, d. o. o., Maribor, 
Megafoto Marijan Hočevar, s. p., Šentjernej, Jože Klepac, s. p., Podbočje, Lero Lešnjak, d. o. o., Šentjernej, Petrinič Oton, s. p., 

Kostanjevica, Pan elektronik, d. o. o., Naklo, Atletski klub Šentjernej, Pan elektronik, d. o. o., Naklo, Obutev-stil, trgovina, d. o. o., 
Šentjernej, Društvo upokojencev Šentjernej, Revoz, d. d., Ulčar in partnerji, d. o. o., Ljubljana, Blizu Zahoda, d. o. o., Muta, 

Javernik Irena, s. p., Vuhred, Taras plesna šola, d. o. o., Ljubljana, Turistično društvo Zvon, Šentjernej, Društvo Kmetič, Šentjernej
Posamezniki: 

Jože Colarič, Roman Glaser, Ptuj, Mark Jakin, Kojsko, Aleš Miklavec, Izola, Andrej Stibrič, Nika Marolt, Ljubljana, Mihaela Zupančič, 
Mokronog, Antonija Ziherl, Sežana, Becan Marta, Križe, Leopold Bahor, Črnomelj, Martina Darinka Grašič, Ana Bele, Irena Jereb, 

Kostanjevica, Dunja Marn, Ljubljana, Helena Lindič, Krmelj, Zdenka Zenko, Maribor, Rajmun Gorenc, Brigita Jaklič, 
Danica Dosedla, Ponikva, Maja Dežman, Begunje, Simona Pahor, Frančiška Bertoncelj, Radovljica, Marija Kuhar, Duplje, 

Evgenija Čančala, Šmarje pri Jelšah, Maja Brezočnik, Radlje, Mihela Brezar, Kamnik, Borut Juršič, Božo Kotnik, Ribnica na Pohorju, 
Dejan Rangus, Šentjernej, Irena Vozelj, Krško, Fanika Puhan, Dolenjske Toplice, Marija Bartolj, Franc in Nada Košir, Jesenice, 

Jožica Valte, Natalija Miskulin, Ljubljana, Martin Blatnik, Šentjernej, Nikolaja Habjan, Mengeš, Nataša Prelec, Divača, Janez Legat, 
Naklo, Petra Seničar, Marija Inocente, Postojna, Andrej Abrahamsberger, Solkan, Leon Kovač Murko, Celje, Marija Perko, Vinica, 

Nina Janša, Ljubljana, mag. Mojca Špec Potočar, Cecilija Smolič, Terezija Gradišar, Duplje, Vesna Mohorič, Kočevje, 
Rozina Podržaj, Ivančna Gorica, Slavko Žižek, Ruše, delavci obrata Krka Beta, Šentjernej, Minka Cvelbar, Šentjernej,  

Matilda Kralj, Šentjernej, Niko Torelli, Vodice, Zdenka Gumilar, Mačkovci, Franci Bratkovič
KORK

Uršna sela, Stopiče, Bučna vas, Dvor, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmihel
 

V juliju je bilo razdeljenih 184 prehrambenih paketov ter 552 kg praška in 529 l mleka.  
Razdeljenih je bilo 106 bonov za nakup šolskih potrebščin.

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 Megafoto, Šentjernej. Grafična 
realizacija: TOMOGRAF, Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 2300 izvodov.

Sklad za pomoč ljudem v stiski TRR: 03150-1000011681

CSD Center za socialno delo
CZ Civilna zaščita
DZ Državni zbor
EU Evropska unija
FF Filozofska fakulteta

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

Kratice

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 

ODDAM
Jogi in blazino, 160 x 190, tel.: 
041 832 579

Plinski štedilnik, tel.: 040 300 253

Kuhinjo s stoječo omarico, viseči-
mi omaricami, dvojnim pomival-
nim koritom in štedilnikom (2x plin 
in 2x elektrika), tel.: 031 761 954

POTREBUJEM
Pralni stroj, sedežno garnituro, 
tel.: 031 419 640
Električno-plinski štedilnik, 
tel.: 040 619 102

DAJ – DAM Terapevtsko 
svetovanje 
Vsi, ki se srečujete z življenjskimi 
preizkušnjami in bi si želeli poma-
gati, vabljeni na terapevtsko sveto-
vanje pri OZRK Novo mesto, 
tel. št.: 39 33 126.

Skladišče z oblačili in obutvijo 
na Ulici Slavka Gruma 54/a (biv-
ši Mercatorjev diskont HURA), 
Novo mesto, je zaprto do na-
daljnega zaradi preurejanja.
Rabljena oblačila lahko oddate 
vsako sredo od 13. do 16. ure.


