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Z ROKOV R KI

Mag. Mojca Špec Potočar je bila pred tremi leti izvolje-
na za predsednico OZRK Novo mesto. Kot prioritetni 
cilj si je postavila ustanovitev humanitarnega centra, ki 
je ob izteku mandata tudi dosežen. 
»Naša ekipa je bila zelo motivirana in dobro koordinira-
na, saj nas je vodila ista želja, da izboljšamo prostorske 
pogoje RK in dvignemo kakovost našega dela. Na tej 
poti so bile številne prepreke, od zapletov pri financira-
nju humanitarnega centra s strani občin, preko dolgih 
dogovarjanj in prepričevanj, vse do zapletov z okoliški-
mi stanovalci. Toda nobena ovira ni mogla ogroziti na-
šega cilja. Ob realizaciji tega velikega in prepotrebnega 
projekta bi se želela še posebej zahvaliti Krki, d. d., ki je 
sodelovala pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, iz-
delavi načrta in nadzoru obnove objekta. Tudi izvajalec 
del, ki je tudi med donatorji, je svoje delo opravil zelo 
korektno. Zahvala gre tudi občinam in KORK ter seveda 
gradbenemu odboru, ki je vodil projekt strokovno in od-
govorno. Zato vsem hvala,« je povedala predsednica.

Okrepiti stare in dodati nove vsebine dela  

Humanitarni center omogoča nove programe RK. 
»S sprejetjem Zakona o socialnem podjetništvu bo v 
novih prostorih zaživela socialna trgovina, ki je novost 
v našem prostoru. Glede na preteklost, ko je poteka-
lo delo RK na treh različnih lokacijah, omogoča skup-
na lokacija kakovostnejše delo, lahko pa pričakujemo 
tudi boljše učinke. Še bolj želimo okrepiti pridobivanje 
mladih za krvodajalstvo, zato organiziramo predava-
nja o darovanju krvi na vseh srednjih šolah. Vključuje-
mo in izobražujemo mlade prostovoljce za ekipe prve 
medicinske pomoči. Okrepiti želimo medgeneracijsko 
povezovanje starejše in mlajše generacije, predvsem 
na podlagi vzajemne pomoči in prostovoljnega dela. 
Sodelujemo z interesnimi skupinami v sklopu različnih 
društev, občinami, javnimi zavodi in drugimi institucija-
mi. Vključiti želimo vse ranljive skupine, brezposelne, 
brezdomce, tujce … Z dobrimi pogoji za delo bo vse-
bina dela OZRK Novo mesto v prihodnje še bolj pestra 
in razvejana,« pravi predsednica. 

Uspešen pretekli mandat 

»V preteklem mandatnem obdobju smo v OZRK Novo 
mesto praznovali 120-letnico delovanja RK na Dolenj-
skem in v Beli krajini, kar je bil velik in pomemben dogo-
dek. Potekale so naše redne utečene naloge za otroke 
(organizacija letovanja, tabor za srednješolce, pomoč v 
obliki štipendij, usposabljanje osnovnošolcev za ekipe 
PP), starejše (letovanja, srečanja, obiskovanje jubilan-

tov ter starejših 
občanov v domo-
vih), socialno šib-
ke (razdeljevanje 
prehrambenih pa-
ketov in finančnih 
pomoči) in pros-
tovoljce (predava-
nja in izobraževa-
nja, motivacijska 
srečanja in izleti). 
Še posebej želim 
omeniti krvoda-
jalstvo, kjer smo 
bistveno povečali 
število odvzemov 
krvi; še zlasti pa 

je pohvalno, da se povečuje število tistih, ki kri daru-
jejo prvič. Delo po krajevnih odborih se je razširilo in 
okrepilo. Zelo pomembno vlogo imajo postaje RK, kjer 
organiziramo preventivne zdravstvene dejavnosti in skr-
bimo za kakovost življenja vse populacije. V prihodnje 
naj bi imele vse KORK svoje postaje RK, skupaj jih bo 
35. Zahvalila bi se prostovoljcem na terenu za ves trud, 
saj brez njihovega dela in zaznavanja potreb socialno 
šibkih našega poslanstva ne bi mogli izpolnjevati,« po-
udarja predsednica. 
Zadovoljna je, da je uspelo oživiti tudi delo KORK Žu-
žemberk in Mestne njive v Novem mestu. 
»Potrebe po  pomoči se v vseh okoljih povečujejo, kar 
potrjuje tudi statistika. Leta 2009 so bile, na primer, raz-
deljene finančne pomoči v višini 5000 evrov, lansko 
leto pa že v višini 25.000 evrov. Letos imamo na mesec 
okrog 50 novih prošenj za pomoč pri plačevanju najnuj-
nejših življenjskih stroškov. Tudi prehrambenih paketov 
je bilo razdeljeni kar tisoč več kot leta 2009. V tem ob-
dobju so potekale tudi odmevne akcije pomoči posa-
meznikom in družinam. V teku sta dve večji akciji, ki jih 
bomo, upam, s pomočjo donatorjev kmalu zaključili. Na 
obravnavo čaka še veliko prošenj družin, ki potrebujejo 
pomoč, ker so se znašle v stiski zaradi bolezni, brezpo-
selnosti ipd.,« pojasni predsednica.  
Pred pričetkom novega mandatnega obdobja se je 
predsednica še enkrat zahvalila vsem organom OZRK 
Novo mesto,  članom komisij, odboru Sklada za pomoč 
ljudem v stiski in prostovoljcem na terenu za njihovo 
delo. Glede na splošne razmere pa bo za vse v prihod-
nje še več dela.

POROČILO

Pogovor s predsednico OZRK Novo mesto 
mag. Mojco Špec Potočar 

Mag. Mojca Špec Potočar
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Letos zaključujemo mandatno obdobje 2007−2010, zato 
je prav, da se spomnimo najuspešnejših akcij in ciljev, ki 
nam jih je uspelo doseči, in hkrati tudi tistih, ki nam ostaja-
jo izziv za naslednje mandatno obdobje.
V letu 2007 smo odprli razdelilnico hrane za socialno ogro-
žene ljudi, ki je skupaj z umivalnico, pralnico in družabnim 
kotičkom postala pravi dom za številne ljudi v stiski. V tem 
letu smo se začeli tudi »boriti« za nakup prostorov za hu-
manitarni center. Zavedali pa smo se, da nam brez sofi-
nanciranja s strani občin iz sredstev, ki so jih pridobile s 
prodajo počitniškega doma v Fazanu, ne bo uspelo. 

V letu 2008 smo preselili skladišče humanitarne pomoči 
na Ulico Slavka Gruma 54a, v zaklonišče MO Novo me-
sto, kjer ga imamo tudi danes. Tega leta nam je s pomočjo 
občin uspelo odkupiti tudi zgornji del stavbe. Praznovali 
smo desetletnico Sklada za pomoč ljudem v stiski. Gospo-
darska kriza je že kazala posledice z večanjem potreb po 
pomočeh, zato smo skupaj s Centrom za socialno delo 
Novo mesto in občinami uvedli enotno kartico prejemni-
kov pomoči. Med drugimi akcijami smo izvedli državno 
vajo prve pomoči v Novem mestu in ustanovili Nastanitve-
no enoto za oskrbo 100 ljudi v primeru nesreč.
Od realiziranih nalog v letu 2009 je bil najpomembnejši 
porast števila krvodajalcev, tako da so na Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Novo mesto uvedli nov krvodajalski 
dan, ponedeljek. Vse več je bilo posameznikov in družin, 
ki so potrebovali našo pomoč in katerim smo vsaj za spo-
znanje olajšali življenje. 
Največja pridobitev v letu 2010 je obnova humanitarnega 
centra, ki je potekala od februarja do junija meseca. Po-
nosni smo, da smo prvo območno združenje RKS z ureje-
nimi prostori, ki zagotavljajo sodobne programe pomoči 
najranljivejšim skupinam prebivalstva. V novih prostorih 
nudimo sodobno razdelilnico hrane za vse, ki živijo brez 
toplih obrokov, moderno kopalnico, ki lahko sprejme tudi 
invalidne osebe, garsonjero za posameznike ali družine, ki 
ostanejo brez strehe nad glavo. Pričakujemo, da bo zaži-
vela tudi socialna trgovina, ko se bo začel uporabljati spre-
jeti Zakon o socialnem podjetništvu. Humanitarni center na Ulici Slavka Gruma 54a

Poslavljate se od funkcije predsednice Sklada za po-
moč ljudem v stiski, ki ste jo opravljali zelo predano. 
Ste se ob prevzemu tega dela zavedali, kako obsežne 
naloge vas čakajo?   
Vodenje Sklada za pomoč ljudem v stiski sem prevzela z 
veliko volje in pripravljenosti za delo. Zavedala sem se, 
da je stisk veliko in da je potrebno pomagati na raznih 
področjih. Šele ob delu samem sem ugotovila, kako zelo 
široko je in zahtevno to področje.
V tem mandatu so se zaradi gospodarske krize potre-
be po pomoči skokovito povečevale. Kako ste se jih 
lotevali?
Ta skok je bil zares ogromen, toda uspeli smo zagotavlja-
ti pomoči in hkrati izpeljati nekaj večjih projektov. Kljub 
temu pa menim, da je nujno iskati nove donacije. Ob 
zadovoljstvu, da smo naredili veliko za izboljšanje stano-
vanjskih razmer družinam, za lajšanje življenja invalidom, 
za lažje šolanje dijakov itn., razmišljam o tem, da bi se 
morda dalo narediti še več. K temu bi lahko pripomogla 
večja promocija Sklada za pomoč ljudem v stiski in RK. 
Vaš zgled je ogromnega pomena. Ljudje vam zaupajo 

in z veseljem pomagajo ti-
stim, ki so se znašli v stiski.
To drži – z zgledom in deja-
nji človek lažje prepriča do-
natorje. S transparentnostjo 
delovanja in upravičenostjo 
posameznikov in družin do 
pomoči se krepi zaupanje. 
Tudi mene najbolj veseli, ko 
po zaključeni akciji ugotovim, 
da smo v življenje ljudi unesli 
veselje in novi optimizem.  

Ali boste še aktivni v RK?
Lahko rečem, da sem zadovoljna, ker sem delala pri skladu, 
in da me je to delo osrečevalo. Ob številnih obveznostih, 
ki jih imam, tako naporne funkcije ne zmorem več, sem 
pa vesela, da že prihaja nova predsednica. Sklad mora biti 
v dobrih rokah, ker zahteva ogromno dela in predanosti. 
Bodoči predsednici želim veliko uspehov. Sama pa bom 
še naprej pri RK sodelovala kot podpredsednica OZRK 
Novo mesto in predsednica KORK Žabja vas.

Pogovor z Marto Medle, 
predsednico Sklada za pomoč ljudem v stiski 

Marta Medle

Iz poročila o delu od 2007 do 2010
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Številne opravljene naloge v letu 2010 
pričajo o raznolikih dejavnostih v 
naši organizaciji, delavnih ljudeh, ki 
jo sestavljajo, in zavednih donatorjih. 
Uspešno smo vodili več akcij za posa-
meznike in družine, ki so potrebovali 
pomoč. Organizirali smo tudi dve hu-
manitarni prireditvi v Šentjerneju.  
V primerjavi z letom 2009 smo raz-
delili 1000 paketov več ter za polož-

nice porabili 20.000 evrov več, ki jih 
je prejelo 166 družin, ki so iskale po-
moč na RK. Konec leta smo povabili v 
našo sredo tudi dedka Mraza, ki je s 
svojo dobrosrčnostjo vsaj za trenutek 

omilil skrbi ljudi, ki si težko zagotovijo 
eksistenco. Ob tej priložnosti je vsaka 
družina prejela tudi zabojček jabolk, 
ki jih je podarila Kartuzija Pleterje.
Število članov je bilo v letu 2007 naj-
višje, padlo pa je zaradi ukinitve dru-
žinske članarine; sedaj je član samo 
tisti, ki plača članarino KORK. Naše 
prizadevne prostovoljke od vrat do 
vrat obiskujejo ljudi in pobirajo pri-
spevke, ki iz leta v leto rastejo. 
Na Grafu 1 je prikazano tudi naraš-
čanje števila starejših nad 70 let, za 
katere v KORK organizirajo srečanja 
in novoletno obdaritev. Posebno skrb 
namenjajo starejšim, ki živijo sami, so 
bolni in invalidni. Večkrat jih obiščejo 
in jim nudijo pomoč.
V 35 krajevnih organizacijah (25 jih je 
v MO Novo mesto) deluje 478 pros-
tovoljcev in 157 mladih.
Število krvodajalcev od leta 2007 na-
rašča, kar gre pripisati krvodajalskim 

Graf 2: Krvodajalstvo 2007−2010

Graf 1: Gibanje članstva 2007−2010 Graf 3: Število odvzemov krvi 2007−2010

Graf 4: Prva pomoč 2007−2010

 Graf 5: Število prehrambenih paketov 
2007−2010

Graf 6: Različne vrste humanitarne pomoči 2007−2010
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akcijam po KORK; v letu 2008 je pri teh sodelovalo 10 
KORK, v letu 2009 pa že 21. 
V letu 2009 je opazno naraslo tudi število odvzemov na 
terenu; število terenskih akcij se je glede na prejšnja leta 
povečalo iz tri na šest. V letih 2009 in 2010 pa beležimo 
porast prvih odvzemov. Od leta 2008 naprej organizira-
mo krvodajalske akcije tudi za dijake in študente.  
Iz Grafa 4 je razvidno, da je število kandidatov na različnih 
tečajih prve pomoči upadalo, kar pripisujemo ekonomski 
krizi. Povečuje pa se število uspešno opravljenih izpitov.
Pri prikazu števila prejemnikov prehrambenih paketov po 
posameznih letih lahko opazimo velik porast upravičen-
cev v letu 2010. 

Dobrodelnih akcij za družine je bilo v zadnjih dveh letih 
nekoliko manj kot v letih 2007 in 2008 zaradi težjega pri-
dobivanja donatorjev. Kljub temu ocenjujemo, da so to-
vrstne akcije uspešne in vredne truda. V letu 2009 smo z 
MO Novo mesto imeli dogovor, da so prosilci lahko dobili 
denarna sredstva za nakup šolskih potrebščin le pri eni iz-
med organizacij, zato je bilo to leto v ta namen razdeljenih 
najmanj sredstev. V letu 2010 je število teh močno naraslo, 
kar je povezano s številom prejemnikov rednih prehram-
benih paketov in finančnih pomoči. V letu 2009 smo bili 
najbolj uspešni pri pridobivanju donatorjev za humanitar-
ne pomoči v obliki štipendij za srednješolce; takrat jo je 
prejemalo kar 35 dijakov.

Na MO Novo mesto se je obrnila s 
prošnjo za pomoč občanka iz Brus-
nic, ki je zbolela za multiplo sklero-
zo. Z možem in šoloobveznim sinom 
živi v hiši v mansardnem stanovanju. 
Do stanovanja vodi 30 stopnic, ki ji 
predstavljajo nepremagljivo oviro. 
Da bi svoji družini in predvsem sebi 
olajšala življenje, potrebuje zunanje 
hišno dvigalo. 
OZRK Novo mesto je organiziralo 
akcijo zbiranja sredstev za nakup 
dvigala, saj gre za družino, ki je upra-
vičena do pomoči. Strošek dvigala 
je 15.000 evrov. Skupaj z MO Novo 
mesto, ki je posredovala pri zbira-
nju donacij, nam je uspelo pridobiti 
mnogo donatorjev in zbrati denar za 
nabavo dvigala.
Teče tudi akcija za pomoč štiričlanski 
družini, ki živi skromno, v stari hiši, 
ki je neprimerna za bivanje – je brez 
kopalnice in sanitarij. Poleg stare 
hiše so pričeli z gradnjo nove. Zaradi 
skromnih denarnih sredstev gradnja 
poteka zelo počasi. Uspelo nam je 
že napeljati centralno kurjavo, nare-
diti tlake, položiti pode in jo delno 
opremiti. Želimo, da bi se družina 
čim prej preselila v novo hišo in za-
živela v dosti boljših stanovanjskih 
pogojih. 

Donacija Lios kluba

V Sloveniji imajo Lions klubi že dvaj-
setletno tradicijo. So del mednarod-
ne dobrodelne organizacije z več kot 

1,3 milijona članov iz vsega sveta, 
katerih skupno poslanstvo je poma-
gati ljudem v stiski. Tudi v Sloveniji si 
Lions klubi, tako kot drugje po sve-
tu, prizadevajo pomagati predvsem 
slepim in slabovidnim, v zadnjih letih 
pa so svoje  prostovoljno delovanje 
razširili tudi na druga področja – s 
finančnimi ali materialnimi sredstvi 
pomagajo tudi bolnim, socialno 
ogroženim, otrokom s posebnimi 
potrebami, brezposelnim in prizade-
tim v naravnih nesrečah.
V Lions klubu Novo mesto, ki v regiji 
deluje od leta 1993, so na območju 
širše Dolenjske v preteklih letih v do-

brodelnih akcijah s pomočjo številnih 
sponzorjev in donatorjev pomagali 
mnogim pomoči potrebnim.
Tokrat so z organizacijo dobrodelne 
gledališke predstave Lunine mene v 
izvedbi Slovenskega narodnega gle-
dališča Drama iz Ljubljane v sodelo-
vanju z OZRK Novo mesto pomagali 
Karolini z multiplo sklerozo pri naku-
pu dvigala ter v sodelovanju z OZRK 
Metlika Zdravstvenemu domu Metli-
ka pri nakupu kolposkopa, naprave 
za zgodnje odkrivanje raka na mater-
ničnem vratu. Za dvigalo so namenili 
4000 evrov, za kolposkop pa 2000 
evrov.

Predsednik Lions kluba Novo mesto Marko Gorjup, predsednica OZRK Novo mesto 
mag. Mojca Špec Potočar, guverner Lions Distrikta 129 Slovenija Anton Horvatič in 
Karolina ob predaji donacije.

Uspešne akcije za pomoč ljudem v stiski
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Lastnica športnega studia Nina Pet-
aros, ki med drugim goji tudi novo 
zvrst skupinskega športnega plesa, je 
prisluhnila akciji OZRK Novo mesto 
in MO Novo mesto za nakup dvigala, 
ki ga potrebuje občanka z multiplo 
sklerozo, in organizirala dobrodelno 
zumbo. V  dinamičnih južnoameriških 
ritmih je v Športni dvorani Leona Štuk-
lja skupaj zaplesalo več kot 200 udele-

žencev. S plesom sta bili narejeni naj-
manj dve dobri deli: udeleženci so se 
veselo razgibali in se naučili novih ko-
rakov v popularni zumbi ter donirali za 
akcijo. Zbranih je bilo 2371,12 evrov, 
in to so bila prva sredstva za nabavo 
hišnega dvigala za bolnico, ki živi sku-
paj z družino v mansardnem stanova-
nju, do koder vodi več kot 30 stopnic, 
ki ji predstavljajo veliko oviro.     

Na dobrodelni zumbi je organizatori-
co in zbrane nagovorila predsednica 
OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar in se jim zahvalila za njihov 
humanitarni prispevek ter jim zažele-
la veliko zdravja in užitkov ob plesu. 
Vidno je bila ganjena tudi občanka z 
multiplo sklerozo, za katero teče akci-
ja. Dobrodelni plesni koraki so ji vlili 
upanje, da bo tudi njeno gibanje ne-
koč lažje. Lepo je bilo gledati množico plesalcev.

 Glavna organizatorka zumbe Nina 
Petaros in njena pomočnica Irena Papež 
Potočar, ki je tudi povezovala program.

Grubarjevim bo toplo 
Družina Grubar iz Dolnjega Suhadola, v kateri je zapo-
slen le oče, je ob svoji stari, dotrajani hiši sezidala novo. 
Še zlasti hčerka, dijakinja, in sin, osnovnošolec, sta potre-
bovala svoji sobi. Preko Sklada za pomoč ljudem v stiski 
pri OZRK Novo mesto je stekla akcija zbiranja sredstev 
za centralno kurjavo. Sredi jeseni je bilo zbrano 5500 ev-
rov, kar je bilo dovolj za postavitev centralne napeljave v 
novi hiši. V imenu Zveze za Dolenjsko je ček v vrednosti 
3500 evrov predal župan MO Novo mesto Alojzij Muhič 

ter v imenu podjetja Ambi-Mont, d. o. o., ček v vredno-
sti 2000 evrov direktor Boštjan Božič. Oba sta poudari-
la, da je lepo pomagati in da solidarnost povezuje ljudi. 
Zbrane prostovoljke KORK Brusnice, domačine in druge 
goste sta razveselila s svojim nastopom tudi dva mlada 
harmonikarja, prireditev pa je vodila Ljudmila Bajc. Pred-
sednica Sklada za pomoč ljudem v stiski Marta Medle 
je ob zaključku opozorila, da čaka Grubarjeve še veliko 
dela ter da bo denarna pomoč še potrebna in da OZRK 
Novo mesto nadaljuje z akcijo, da bi se družina čim prej 
preselila v novo hišo.

 Predstavnika donatorjev Zveze za Dolenjsko in 
 Ambi-Mont, d. o. o., skupaj z družino

Aktivistke KORK Brusnice s predsednico Zdenko Mrak

Dobrodelni plesni koraki 
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Hypo Leasing, d. o. o., doniral 
v Sklad za pomoč ljudem v stiski
Ob otvoritvi Qlandije v Novem mestu je lastnik tega velikega trgovskega cen-
tra doniral v Sklad za pomoč ljudem v stiski 5000 evrov. Direktor Danijel No-
vak je ček za dobrodelni namen izročil predsednici OZRK Novo mesto mag. 
Mojci Špec Potočar, ki je ob zahvali poudarila, da bodo darovana sredstva 
namenjena za pomoč družini pri urejanju stanovanjskih prostorov in pomoč 
bolnici z multiplo sklerozo pri nabavi dvigala.  (Foto Božo Vidmar)

»V skladu s poslovno politiko podjetja 
C&A predajamo ček v vrednosti 2500 
evrov v Sklad za pomoč ljudem v stiski 
pri OZRK Novo mesto,« je povedala 
poslovodja Karmen Štupar ob odprtju 
nove trgovine. V imenu prejemnikov 
donacije sta se zahvalila predsednica 
OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 

Potočar in župan MO Novo mesto 
Alojzij Muhič. Oba sta z veseljem po-
udarila, da take humane geste navdi-
hujejo dobrodelne akcije. Donacija bo 
namenjena za pomoč občanki z multi-
plo sklerozo, ki nujno potrebuje hišno 
dvigalo.

Vsako jesen je za OZRK Novo mesto podpis pogodb o 
štipendiranju še posebno slovesen dogodek, ki poteka 
v dveh delih – najprej podpišejo pogodbo donatorji in 
nato še dijaki, ki prejemajo štipendijo. Tokrat je potekal 
že sedmič, prvič pa v novih prostorih Humanitarnega 
centra RK. Svečanost je povezovala Ljudmila Bajc, do-
godek pa je z glasbenim nastopom polepšala violinistka 
Manja Slak ob klavirski spremljavi Petre Slak.
Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Poto-
čar se je toplo zahvalila donatorjem in predstavila priza-
devanja za pomoč dijakom iz socialno šibkejših družin. 
»Letos smo prejeli 42 prošenj, devetim smo ugodili; 18 
lanskih štipendistov bo prejemalo štipendije tudi v tem 
letu. Torej, skupno podeljujemo štipendije 27 dijakom, 
ki obiskujejo sedem različnih srednjih šol. Iz MO Novo 
mesto jih je štirinajst, iz Škocjana so štirje, iz Mirne Peči 
in Žužemberka po trije ter po eden iz Dolenjskih Toplic, 
Straže in Šentjerneja,« je povedala predsednica Sklada 
za pomoč ljudem v stiski Marta Medle. Obžaluje pa, ker 
niso mogli ustreči vsem prošnjam, ki jih je v prihodnje 
pričakovati še več: »Prizadevali smo si pridobiti donator-
je tudi iz drugih občin, toda na številne prošnje, ki smo 
jih poslali tudi novim občinskim svetom, ni bilo odgo-
vora. Tako imamo letos 24 donatorjev, vsi pa so iz MO 
Novo mesto. Pridobili smo enega novega donatorja, 18 
jih ostaja z nami že iz prejšnjih let, pet donatorjev nam je 
zvestih že sedmo leto, od samega začetka akcije.«
Štipendija, ki znaša 70 evrov na mesec, pomeni dijakom 

zelo veliko. Lansko šolsko leto je štipendijo prejemalo 35 
dijakov, 33 jih je uspešno zaključilo šolsko leto, osem pa 
jih je zaključilo srednješolsko izobraževanje. Ob sveča-
nem podpisu pogodb, ki je vedno znova za donatorje 
in za štipendiste ganljiv dogodek, so dijake spremljali 
tudi starši. Milena Bartelj, ki se je letos prvič priključila 
donatorjem, je povedala, da z veseljem sodeluje, ker se 
zaveda, kako zelo potrebuje naša družba izobražene in 
zadovoljne mlade ljudi. Dodala je tudi, da dobrota osre-
čuje tudi tistega, ki podarja. 
V OZRK Novo mesto upajo, da bodo med letom prido-
bili še kakšnega donatorja, ki bo daroval za štipendijo.

 Sekretarka Barbara Ozimek, predsednica mag. Mojca Špec 
Potočar, predsednica Sklada za pomoč ljudem v stiski 

 Marta Medle in donatorka Milena Bartelj

Štipendije za dijake že sedmo leto 

C&A daroval v dobrodelne namene
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Lanska jesen je bila v KORK Mali Slatnik zelo pestra. Pred-
sednica Marija Dragan je povedala, da so se vključili v ak-
cijo Drobtinica, ponovno pripravili odmevno predavanje o 
zdravju in izpeljali preventive zdravstvene meritve.
V KORK Mali Slatni, ki pokriva devet vasi na precej širo-
kem območju, se socialna problematika povečuje. Čeprav 
imajo mesečno le tri družine, ki prejemajo redne prehram-
bene pakete, je njihove občasne pomoči deležno 60 po-
sameznikov ali družin. Zaradi ekonomske krize se kaže 
tudi socialna stiska. Ravno tako pa se povečujejo potrebe 
po obiskovanju starejših, ki jih pestijo bolezni in osamlje-
nost. Ob rednem delu aktivist KORK so potekale tudi po-
samezne akcije.  
»Akcija Drobtinica v Mercatorjevem centru na Cikavi je 
bila zelo uspešna. Naše aktivistke so spekle 33 kosov kru-
ha, drug kruh, ki smo ga ponujali, smo prejeli kot donacijo. 
Zelo prijetno je bilo sodelovati z učenkami OŠ Center, ki 
so prijazno nagovarjale mimoidoče, s čigar pomočjo nam 
je uspelo zbrati 427,37 evrov za kritje prehrane učencev 
njihove šole,« je povedala predsednica.
Za zdravstveno preventivno predavanje, ki smo ga orga-
nizirali na temo »Operacije ustavitve proteze kolena«, je 

bilo veliko zanimanja. Predavala je njihova nekdanja kra-
janka Janja Plut, dipl. medicinska sestra, ki je poudarila, da 
je operacija kolena zahtevnejša celo od operacije kolka. 
Svetovala je redno razgibavanje, vendar v mejah normale, 
kajti tudi prevelika obremenitev je lahko usodna. 
Po predavanju so potekale meritve holesterola, sladkorja 
v krvi in krvnega tlaka. Prisotni so pohvalili delo KORK, 
aktivistke pa so se ob zaključku zelo delavnega obdobja 
poveselile na kostanjevem pikniku.

 Zadovoljne aktivistke in predsednica KORK Mali Slatnik

Zanimivo zdravstveno 
predavanje v Prečni
Krajani Prečne in okolice vsako jesen pričakujejo zanimivo preda-
vanje o zdravju. Zdravnica Nežka Dular je zbranim v stari šoli pred-
stavila več vsebin; od ženskih in moških bolezni do prve pomoči v 
gospodinjstvu. Razložila je delovanje telesa v zrelejšem obdobju in 
opozorila na znake, ki lahko napovedujejo začetek kakšne bolezni 
in »kličejo« po zdravniškem pregledu. »Vsem gospem priporočam, 
da redno obiskujejo ginekologa tudi v starejših letih,« je povedala. 
Omenila je še, da so pri moških pogosta obolenja na prostati, ter 
opozorila na test PES, ki pokaže morebitne maligne spremembe, in 
na osteoporozo, proti kateri se borimo tudi s pravilno prehrano (ve-
liko mlečnih izdelkov) in z veliko gibanja na svežem zraku. Poudarila 
je nujnost merjenja kostne mase, saj je osteoporoza bolezen, ki se 

kaže šele, ko je že prepo-
zno. 
Po predavanju so poteka-
le še meritve holesterola, 
sladkorja v krvi in krvne-
ga tlaka. Zanimanja je 
bilo toliko, da se je medi-
cinskima sestrama Poloni 
Malnar in Jožici Majcen 
pridružila tudi zdravnica 
Nežka Dular. Vsak je že-
lel še malo pokramljati o 
svojih zdravstvenih teža-
vah, vsi pa so dobili ko-
ristne nasvete.

 Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar se je zahvalila predsednici 
KORK Prečna Anici Krapež in vsem prosto-
voljkam za njihovo prizadevno delo.

Razpis za delo na 
letovanju otrok 
v letu 2011
Zbiramo prijave, v obliki predstavitve, študen-
tov in dijakov, ki bi se letošnje poletje vključili 
v delo z otroki na letovanju, ki ga organizira-
mo na Debelem rtiču.
Študentje kandidirate za samostojne vzgojite-
lje skupine otrok, starih od 7 do 12 let, dija-
ki pa za njihove pomočnike. Delo študentov 
je simbolično nagrajeno, dijaki pa delajo kot 
prostovoljci.

Prijave lahko pošljete do 30. aprila 2011 na 
naslednja naslova: 
1.  Območno združenje RK Novo mesto, 

Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto,

2.  novo-mesto.OZRK@ozrks.si

V vlogi navedite vse svoje kontakte, da vas 
bomo lahko povabili na razgovor in uspo-
sabljanje, ki bo predvidoma v začetku junija 
meseca.
V primeru, da želite še kakšno informacijo, 
lahko pokličete na telefonsko številko 07 39 
33 120.

Zelo aktivne prostovoljke v KORK Mali Slatnik 
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Kako zelo so prebivalci Gabrja in okolice pogrešali 
postajo RK, je pokazala tudi velika udeležba na 
svečanosti ob njeni otvoritvi. Še preden je župan 
MO Novo mesto Alojzij Muhič skupaj s predsed-
nico OZRK Novo mesto mag. Mojco Špec Potočar 
in predsednikom KORK Gabrje Petrom Moravcem 
prerezal slavnostni trak, so že potekale meritve 
krvnega tlaka, sladkorja v krvi ter holesterola.
Postaja deluje v prostorih Penziona za starejše 
Sreča in v sodelovanju z njihovimi zdravstveni-
mi delavci, ki opravljajo redne mesečne meritve. 
Predsednik Peter Moravec je poudaril tradicijo 
delovanja postaje RK v Gabrju in se zahvalil biv-
ši predsednici Anici Korasa za njeno delo. Njeno 
prizadevnost je poudarila tudi predsednica mag. 
Mojca Špec Potočar in izrazila pohvalo sedanje-
mu vodstvu KORK za preventivne zdravstvene ak-
tivnosti. Prisotne so s svojim veselim nastopom 
razvedrili mladi harmonikarji, dekleta in fantje, ki 
obvladajo svoj inštrument in znajo zaigrati tudi 
najzahtevnejše skladbe.

 Otvoritve postaje RK v Gabrju so se udeležili: župan MO Novo mesto 
 Alojzij Muhič, predsednik KS Slavko Malnar, predsednik KORK 
 Peter Moravec, medicinska sestra Jožica Ivanež in mnogi krajani.

KORK Majde Šilc je v petek, 11. marca 2011, organizirala 
preventivne zdravstvene meritve za svoje krajane. Izve-
dli smo jih v vrtcu Ciciban, kjer nam priskočijo na pomoč 
vedno, ko je to potrebno. Obisk je bil zelo velik, saj je pri-
šlo 45 krajanov, ki so si prišli izmerili krvni tlak, holesterol 
v krvi in krvni sladkor. Meritve so opravile medicinske se-
stre, naše prostovoljke, Marica Hermandič, Zinka Butala, 
Ana Kotnik in Štefka Markovič. V letošnjem letu bomo še 
enkrat izvedli preventivne zdravstvene meritve ter ponu-
dili našim krajanom možnost, da opravijo analizo sestave 
telesa s pomočjo tehtnice TANITA. 
Za dobro sodelovanje se zahvaljujemo prostovoljkam, 
vrtcu Ciciban in KS Majde Šilc.

Avguština Lah, predsednica KORK Majde ŠilcNa akcijo so se odzvali starejši in najmlajši krajani.

Ljudje odprtih rok
Revija Naša žena in Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve RS sta že osemnajstič podelila priznanje 
v akciji Ljudje odprtih rok, ki ga prejmejo posamezniki 
in organizacije, ki za soljudi naredijo več, kot je priča-
kovano. 
Na  predlog OZRK Novo mesto sta letos prejela to pri-
znanje Zvezdana Bajc, redna krvodajalka in donatorka 
z velikim srcem, ki od samega začetka donira v Sklad za 
pomoč ljudem v stiski ter tudi za štipendije dijakom iz 
socialno ogroženih družin, in Krka, d. d., za velik posluh 
in prispevek za pomoč socialno ranljivim skupinam in  
pri delu z njimi.

 Krkaši Jožica Štamcar, Zvezdana Bajc, dr. Boris Dular in 
 Elvira Medved na podelitvi priznanj

V Gabrju so težko čakali na postajo RK

Preventivne zdravstvene meritve v KORK Majde Šilc
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V soboto, 26. marca, je OZRK Novo mesto privabilo 30 pros-
tovoljcev, ki so poprijeli za delo ali se udeležili predavanja o 
zgodovini RK in mednarodnem humanitarnem pravu. V skla-
dišču Humanitarnega centra RK so prostovoljci pripravili kar 
500 prehrambnih paketov za socialno ogrožene. Tako bodo 
v OZRK Novo mesto lahko razdelili hrano iz evropskih zalog 
socialno šibkim, ki jo potrebujejo. Ker je pri prostovoljnem 
delu zelo pomembno tudi poznavanje same organizacije, je 
Tina Nemanič iz RKS na nazorni način prikazala gibanje in 
načela RK ter omenila posebnosti, ki to humanitarno organi-
zacijo ločijo od drugih. Dan za spremembe je bil uspešen in 
upamo, da bo privabil nove prostovoljce v RK.

HUMANITARNOST

V vseh kulturah je kruh simbol preživetja in povezanosti 
med ljudmi. Zato na svetovni dan hrane organizira RKS ak-
cijo s pomenljivim naslovom Drobtinica. Letos je potekala 
že desetič zapored. V to akcijo se vsako drugo leto vklju-
čuje tudi OZRK Novo mesto in vsakič znova zelo uspešno. 
Na stojnicah s kruhom, ki ga spečejo naše aktivistke ali ga 

donirajo manjše in večje pekarne ter trgovski centri, smo 
zbirali denar za plačilo malic in kosil otrokom iz socialno 
šibkejših družin, zato so nam pri Drobtinici pomagali tudi 
učenci osnovnih šol, ki jim je zbran denar bil namenjen. 
V Novem mestu so bile stojnice postavljene pred centrom 
Mercator na Cikavi, pred Šparom v Bršljinu in v Planetu 

Tuš; akcijo je letos organizirala tudi 
KORK Žužemberk. V akciji  so učen-
ke in učenci iz osnovnih šol Center, 
Drska, Bršljin in Žužemberk zbrali 
več kot 2000 evrov. 
»300 kg kruha so nam darovali: Mer-
cator, d. d., Dolenjske pekarne, Pe-
karna Judnič iz Adlešičev, Pekarna 
Hudoklin iz Šentjerneja in pekarna 
Malka iz Žužemberka, več kot 300 
kg kruha pa so napekle prostovoljke 
iz 13 KORK,« je zadovoljno povedala 
sekretarka OZRK Novo mesto Bar-
bara Ozimek in se še enkrat zahvalila 
vsem sodelujočim.Prostovoljke KORK Drska in učenke OŠ Drska so bile aktivne v Tušu.

V soboto, 16. 10., ob svetovnem dnevu hrane, so pros-
tovoljke KORK Žužemberk s predsednico Geno Maver 

organizirale humanitarno akcijo Drobtinica. Za ta namen 
so v Društvu kmečkih žena Žužemberk spekli svež, domač 
kruh, ki se je tega dne prodajal pred žužemberško trgovi-
no. Aktivistkam smo z odprtim srcem priskočili na pomoč 
tudi učitelji in učenci OŠ Žužemberk. Primerno smo okra-
sili tržnico in pomagali pri prodaji kruha in peciva. Vsi sku-
paj smo mimoidoče zavzeto nagovarjali k nakupu hlebčka 
in jim ponujali sladke priboljške. Če so bili ljudje neodlo-
čeni za nakup, so si kmalu premislili, ko so izvedeli, da gre 
izkupiček od prodaje za socialno ogrožene otroke iz naše 
šole. Presenetile so nas množice ljudi, ki so se ustavljale 
pred stojnico. Mnogi so poleg nakupa hlebčka darovali še 
kakšen dodaten evro. Izkazalo se je, da se v ljudeh zbudi 
dobrota, ko začutijo stisko drugih. Prodali smo okrog 100 
kg kruha in 45 paketov peciva ter zbrali 417 evrov. Kljub 
hladnejšemu vremenu nam je bilo pri srcu toplo, saj smo 
akcijo uspešno zaključili.

Petra Avguštin, mentorica RK na OŠ Žužemberk
Učenci in učitelji OŠ Žužemberk so pomagali pri humanitarni 
akciji Drobtinica.

Pridne prostovoljke pri pripravljanju paketov

Drobtinica za pomoč učencem 

Humanitarna akcija v Žužemberku uspela

Dan za spremembe v OZRK Novo mesto

KRVODAJALSTVO
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Darko Ajdič iz vasi Češence pri Mirni Peči redno daruje kri 
že od dijaških let. »Na šolo je prišlo obvestilo, da primanjkuje 
krvi, in tako sem se s sošolci udeležil prve krvodajalske akcije,« 
je povedal Darko, medtem ko je čakal na svoj stoti odvzem. 
Z darovanjem krvi je v teh letih pomagal že marsikomu. »Tudi 
moja žena je bila ob operaciji deležna transfuzije; takrat je člo-
veku lepo pri duši, ker ve, da je oskrba s to dragoceno in nena-
domestljivo tekočino pri nas zagotovljena. Zelo pomembno 
je, da je veliko krvodajalcev, ki redno darujejo kri. Zadovoljen 
sem, da sem lahko med temi tudi jaz,« še doda. Zaposlen je v 
Revozu, kjer imajo posluh za to humanitarno dejavnost. S svo-
jimi stotimi odvzemi je daroval skoraj 40 litrov krvi. Vsi skupaj 
mu želimo veliko zdravja in dobrega počutja.

Darku Ajdiču sta se zahvalili predsednica OZRK Novo mesto mag. 
Mojca Špec Potočar in sekretarka Barbara Ozimek ter mu predali 
simbolično darilo. Sto desetič 

daroval kri
Miroslav Nilić, iz naselja Grč Vrh pri Mirni Peči, je 8. 
marca 2011 že sto desetič daroval kri. Prvič je svo-
jo humanost pokazal v mladosti, ko je začel delati 
v Novoteksu. Od takrat dalje je redni darovalec te 
dragocene tekočine in mu je v veliko zadovoljstvo, 
da lahko na tak način pomaga ohranjati zdravje oz. 
življenje tistim, ki potrebujejo kri. Pri tem ga spod-
buja žena, ki je tudi že dolga leta redna krvodajalka. 
Ponosno je prejel čestitke zaposlenih na Centru za 
transfuzijsko dejavnost Novo mesto in predsednice 
OZRK Novo mesto mag. Mojce Špec Potočar, ki mu 
je izročila simbolično darilo.

Miroslav Nilić s predsednico mag. Mojco Špec Potočar

Na mladih svet stoji, česar se zave-
dajo tudi v OZRK Novo mesto, zato 
se trudijo, da bi jih privabili čim več v 
krvodajalske vrste. V zimskih mesecih 
so organizirali predavanja o darova-
nju krvi za dijake četrtih letnikov sred-
nje ekonomske, gostinske, kmetijske, 
gradbene in lesarke, zdravstvene in 
kemijske šole ter gimnazije. Veliko di-
jakov pa se je po predavanjih odločilo 
za udeležbo na krvodajalski akciji. K 
temu je pripomogel predvsem stro-
kovni delavec RKS za krvodajalstvo 
Boštjan Novak, ki je maturantom zelo 
nazorno in prepričljivo predstavil po-
membnost darovanja krvi in jih pova-
bil, da postanejo del tega humanega 
dejanja.
S krvodajalske akcije Srednje kmetij-
ske šole Grm:
»Na šoli smo imeli zelo zanimivo pre-
davanje o krvodajalstvu in takoj sem 
se odločila, da bom darovala kri,« je 

povedala Maruša Stritar. Pravi pa, da 
se pri krvodajalstvu zgleduje tudi po 
teti, ki je že velikokrat darovala kri. 
Vzornica Jožici Žabkar je njena ma-
mica, ki je tudi krvodajalka. Jožica se 
je veselila svojega prvega odvzema, 
saj si je zelo želela darovati kri. 
»Z veseljem sem 
danes postala kr-
vodajalka, saj sem 
zaradi več ope-
racij kolena tudi 
sama potrebovala 
kri. To je le majh-
na zahvala za vse, 
kar so mi nudili 
anonimni krvo-
dajalci,« je dejala 
Maja Likovec, ki 
je še dodala, da 
so sedaj v njihovi 
družini že štirje 
krvodajalci.

 Dekleta iz Srednje kmetijske šole Grm so menila, da je na prvi 
odvzem krvi prijetneje priti v družbi. Na posnetku so skupaj z 
Natašo Zupet iz OZRK Novo mesto.

Stotič daroval kri

Srednješolci so postali krvodajalci

Maruša Stritar, Jožica Žabkar in Maja Likovec
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Lions klub s posluhom za krvodajalstvo  
Sredi marca so darovali kri tudi člani Lions kluba Novo 
mesto, nekateri med njimi pa so dolgoletni krvodajalci. 
Pomenek v čakalnici se tokrat ni vrtel okoli klasičnih 
menedžerskih tem, ampak predvsem okoli spominov 
na prvi odvzem krvi. Tam smo srečali tudi zvestega kr-
vodajalca Vladimirja Bahča, direktorja TPV, in njego-
vega sodelavca in predsednika Lions kluba Novo me-
sto Marka Gorjupa, ki je prvič daroval kri že v srednji 
šoli. Tokrat je prišel skupaj z ženo Simono, ravno tako 
zvesto krvodajalko. Arhitektka Urška Skrt Račičič je 
kri darovala tretjič, pravi pa, da bo prihajala tudi izven 
akcij, saj se po odvzemu dobro počuti. Ona in njena 
sodelavka Tatjana Šimenko sta veseli, da lahko z daro-
vanjem krvi nekomu pomagata.Člani Lions kluba na krvodajalski akciji

Krvodajalska akcija v Šentjerneju je 
potekala na sončen januarski dan. 
Nekaj vtisov udeležencev te huma-
ne akcije:
Viktorija Rangus: »Že od nekdaj 
sem imela v mislih, da moram po-
stati krvodajalka. Ko sem bila rav-
nateljica na kmetijski šoli v Novem 

mestu, sem se želela udeležiti vsaj 
posebne akcije za vodilne, pa je 
vedno prišlo nekaj vmes. V Šentjer-
neju poteka akcija v naši šoli in to 
je kot nalašč zame. Ni izgube časa 
in še spodobi se, da smo zaposleni 
na tej šoli poleg. Povprečno 10 za-
poslenih je rednih krvodajalcev in 
na to smo zelo ponosni.«
Teja Luzar: »Kri bom dala prvič 
in nič me ni strah, veselim se, da 
bom postala del te velike humane 
skupine ljudi. Po poklicu sem me-
dicinska sestra, zato že nekaj vem 
o krvodajalstvu, kar je za prvi od-
vzem gotovo prednost.«   

Boštjan Colarič: »Tokrat bom kri 
daroval petnajstič. Začel sem že 
kot dijak in od takrat jo redno da-
rujem. V naši družini sem zaenkrat 
edini krvodajalec, nagovarjam pa 
tudi ostale člane, da bi darovali 
kri.«
Andreja Župan: »To je bil moj krvo-

dajalski krst in vesela sem, da je za 
mano. Ni me bilo strah, vse je po-
tekalo tako, kot sem si predstavljala. 
Odslej bom tudi jaz redna krvoda-
jalka. Ta akcija je po svoje tudi obo-
gatitev za šolo – tako za nas zapo-
slene kot tudi za učence.«
Uroš Kastelic: »H krvodajalstvu me 

je nagovorila mama, ki je tudi akti-
vistka RK. Tokrat bom kri daroval 
petič; sicer pa sta krvodajalca tudi 
moja starša. Kdor je zdrav, je prav, 
da pomaga in daruje kri, saj so žal 
stalne potrebe po njej.«
Gašper Gomboc: »Trikrat na leto 
darujem kri, tokrat prvič v Šentjer-
neju. Doma sem iz Krškega, zapo-
slen pa sem v Brežicah. Čudi me, 
da ni krvodajalcev še več; v mojem 
okolju sem pravzaprav edini. Mar-
sikdo potrebuje kri in zakaj ne bi 
pomagali – to nikogar nič ne stane, 
dobro delo pa človeka še razvese-
li.«

Viktorija Rangus Teja Luzar Boštjan Colarič Andreja Župan Uroš Kastelic Gašper Gomboc

Kot so krvodajalci že navajeni, jim malico 
postrežeta aktivistki KORK Šentjernej Albina 
Zagorc in Marija Žnidaršič, ki pravita: »Pri-
jetno je srečati ljudi, ki jih sicer poznava, 
vendar se le redko vidimo. To pa je priložnost 
za kratek pogovor. Poleg tega je lepo biti 
med humanimi in dobrimi ljudi, kakršni so 
krvodajalci.«

Dan krvodajalstva v Šentjerneju 
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Krvodajalska akcija 
Vašega kanala
Televizija Vaš kanal je v preteklih dneh praznovala 21 let 
delovanja. V svoji viziji imajo tudi humanitarnost, zato so 
se zaposleni in direktorica televizije odločili, da ob tej ob-
letnici organizirajo prvo krvodajalsko akcijo. Nekateri so to 
dragoceno življenjsko tekočino darovali prvič, drugi pa so 
že «stari» krvodajalci. Njihovo humanitarno dejanje je po-
zdravila tudi predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar ter jim čestitala ob praznovanju. Vsi so bili za-
dovoljni, da so postali del tradicije krvodajalstva v Sloveniji, 
saj se zavedajo, da je to edini način za ohranjanje zalog krvi, 
ki so potrebne za reševanje življenj oz. zdravja ljudi.

 Sodelavci Vašega kanala z direktorico Ireno Vide na Centru  
za transfuzijsko dejavnost Novo mesto

V okviru 5. državnega tekmovanja ekip PP osnovnih šol 
je marca v OŠ Šmihel v Novem mestu potekalo lokalno 
tekmovanje osnovnošolskih ekip PP.  
»V OZRK Novo mesto smo veseli, da iz leta v leto sodeluje 
več OŠ na tekmovanju, letos jih je bilo že 10 s 13 ekipa-

mi, lani pa 8 z 9 ekipami. Še posebej sta dobrodošli ekipi 
iz OŠ Prevole in Šentjernej, ki sta letos prvič z nami. Po-
leg njih se bodo pomerile še OŠ Grm, Vavta vas, Otočec, 
Šmihel, Center, Brusnice, Škocjan in Šmarjeta. Hvala vsem 
mentorjem in šolam, ki se trudite, da motivirate učence in 
jih pridobite v ekipe PP ter jih opremite z veliko znanja. Po-
sebna zahvala OŠ Šmihel za odlično organizacijo, prosto-
voljki Mariji Pugelj, ki bo opravljala meritve krvnega tlaka, 
ter srednji zdravstveni šoli, ki bo prikazala na učni delavni-
ci snemanje čelade pri poškodovanem motoristu,« je po-
udarila sekretarka Barbara Ozimek na začetku prireditve. 
Izkušena predavatelja prve pomoči na OZRK Novo mesto 
Aleš Jakše in Peter Černe, ki sta zaposlena na reševalni 
postaji, sta pripravila situacije nesreč iz realnega življenja. 
Ocenjevalci so ocenjevali praktično znanje ekip PP, ki so 
ga pokazale ob reševanju ponesrečenih.
Najboljši dve ekipi z lokalnega tekmovanja – OŠ Šmarjeta 
1 in OŠ Center 1 – sta se uvrstili na regijsko preverjanje, 
ki bo 7. aprila v Novem mestu. Državno preverjanje bo 7. 
maja na Debelem rtiču.

Zmagovalna ekipa OŠ Šmarjeta

 Ekipa OŠ Center je pokazala veliko znanja in se uvrstila na regij-
sko tekmovanje.

Pomoč prizadetim v 
poplavah
Jesenske poplave so prizadele mnoge družine na ob-
močju, ki ga pokriva OZRK Novo mesto. Prostovoljke 
in socialna delavka OZRK Novo mesto so obiskale 42 
družin in jim razdelile prehrambene pakete in ustekle-
ničeno vodo. Finančno pomoč je prejelo 21 družin iz 
občine Šentjernej, 10 iz občine Šmarješke Toplice, 5 
iz občine Škocjan in 6 iz občine Žužemberk. Sredstva, 
ki smo jih razdelili, smo dobili od RKS (27.591 evrov), 
humanitarnega koncerta v Šentjerneju (4500 evrov) in 
donacij (4000 evrov). Lions klubu Novo mesto pa smo 
posredovali seznam osmih poplavljenih družin, ki so 
bile deležne njihove pomoči.

Tekmovanje ekip PP osnovnih šol



14

Z ROKOV R KI

Večkrat na leto se srečujejo predavatelji prve pomoči, ki 
poučujejo na OZRK Novo mesto. Pri pregledu dela ugo-
tavljajo, da je največ tečajev prve pomoči izvedenih za 

bodoče voznike, malo manj pa za gospodarske družbe, 
kar pripisujemo tudi gospodarski krizi. V bodoče želimo 
s posebnim opozorilom obvestiti vsa podjetja, da je uspo-
sobljenost ljudi iz prve pomoči obvezna in pomembna. 
Predsednica Strokovnega sveta za prvo pomoč pri RKS 
in naša predavateljica Lučka Kosec, dr. med., je na za-
dnjem sestanku poudarila, da po analizi dela ekip PP na 
regijskem preverjanju usposobljenosti ugotavljajo, da je 
potrebno več pozornosti posvetiti pravilnemu in natanč-
nemu postopku oživljanja. Skupaj s predavatelji moramo 
izboljšati znanje tečajnikov in povečati zanimanje laikov 
za prvo pomoč. 
V letošnjem letu se je zbrala skupina mladih prostovoljcev, 
ki se usposabljajo na 70-urnem tečaju za bolničarje, ki bodo 
sodelovali v ekipi PP OZRK Novo mesto. Zaključili so teo-
retični del predavanj z Nežko Dular, dr. med., sledi še prak-
tični del, ki ga bo vodil predavatelj Robert Sotler. Upamo, 
da bomo po koncu tečaja dobili novo, motivirano ekipo PP, 
ki se bo odzivala na pomoč v primeru naravnih in drugih 
nesreč, se udeleževala preverjanj in redno obnavljala svoje 
znanje.

Predstavniki OZRK Novo mesto in predavatelji prve pomoči: Janja 
Stolić, Barbara Ozimek, Aleš Jakše, Peter Černe, Valerija Balkovec, 
dr. med., Marica Harmandič, Marija Segedi, Vida Novinec, 
mag. Mojca Špec Potočar, Nevenka Udovič, Marko Saje, dr. med., 
in Mojca Gajič Bojanc

Lani je bilo v Sloveniji kar 240 naravnih nesreč. Ko je 
ljudem najtežje, ob naravnih in drugih nesrečah, nudijo 
različne skupine pripadnikov CZ takojšnjo in strokovno 
pomoč. Za to so usposobljeni prostovoljci v ekipah PP, 
reševalci izpod ruševin, vodniki reševalnih psov, gasilci, 
jamarji, vojaki, policisti ... Med pripadniki CZ so najšte-
vilčnejši in z najdaljšo tradicijo gasilci. Njihova dejavnost, 
kot tudi dejavnost drugih skupin v CZ, se je že desetletja 
nazaj razširila še na mnoga druga področja. Za dobro 
opravljanje svojega dela morajo pridobiti različna znanja 
in obvladati marsikatero spretnost ter imeti veliko in od-
prto srce. Nesebična pomoč, ki jo nudijo, pa je nepre-
cenljiva. 
»Pomagati – je vodilo vseh, ki delujejo v CZ, in teh je za-
res veliko,« je na osrednji slovesnosti za Dolenjsko, ki je 
bila letos v Mirni Peči, poudaril direktor Urada za preven-
tivo in operativo na Upravi za zaščito in reševanje Srečko 
Šestak. Opozoril je tudi na težko gospodarsko situacijo v 
državi, ki narekuje varčevanje tudi pri sredstvih za zaščito 
in reševanje. Župan Občine Mirna Peč Zvone Lah je ob 
tej priložnosti opozoril, da bi se morala država vključiti z 
večjim deležem sofinanciranja opreme posameznim sku-
pinam CZ na terenu, še zlasti za opremljenost in usposo-
bljenost ekip PP, gasilcev in drugih, ki organizirano pri-
skočijo na pomoč, ko je ta najbolj potrebna.   
Sicer pa je bil svečan dogodek namenjen dobitnikom 
priznanja CZ. Na predlog OZRK Novo mesto je ob tej 
priložnosti prejela bronasto priznanje tudi bivša pred-

sednica KORK Šentjernej Minka Cvelbar. Zaslužila si ga 
je s požrtvovalnim delom in skrbjo za prizadete v jesen-
skih poplavah. Že v prvih dneh poplav je obiskala najbolj 
prizadete hiše, organizirala humanitarno pomoč v obliki 
paketov in pitne vode ter aktivirala prostovoljke KORK 
Šentjernej. Pomoč je koordinirala tudi z Občino Šentjer-
nej. Pravočasno je oddala vse podatke o prizadetih dru-
žinah, ki so prejele pomoč preko RKS. Za prizadete kra-
jane je skupaj še z nekaterimi Šentjernejčani organizirala 
posebno zbiranje sredstev in humanitarni koncert, ki je 
prinesel še dodatna sredstva za poplavljene. 

Čestitamo!

Minka Cvelbar prejema bronasti znak CZ.

Ob dnevu CZ priznanje Minki Cvelbar 

Srečanje predavateljev prve pomoči

SREČANJA
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»Etični kodeks prostovoljstva in zgodovina RK sta vse-
bini, ki naj bi bili sestavni del vsakega izobraževanja, ki 
poteka za prostovoljce RK. V obliki delavnic smo ude-
leženci izkustveno doživljali določene situacije, kot na 
primer orientacijo v prostoru in hojo slepega človeka,« 
je poudarila Anica Bukovec ob pogovoru o odličnem 
izobraževanju, ki ga je pripravilo OZRK Novo mesto v 
sodelovanju s Slovensko filantropijo. Vodil ga je Jaka 
Kovač, ki je s svojo neposrednostjo navdušil vse ude-
ležence. 
Predavanja se je udeležila večina predsednic KORK in 
prostovoljk, ki sodelujejo z OZRK Novo mesto. »Lahko 
rečemo, da vsi prostovoljci RK delujemo po načelih te 
organizacije,  torej etično, ter da živimo vrednote, kot 
so sočutje, strpnost, spoštovanje, zaupanje, razume-
vanje … Kljub temu pa je dobro vedno znova poslušati 
in razmišljati o etiki, ki je širok pojem. Sem sodijo tudi 
človekove pravice in varovanje osebnih podatkov,« je 

poudarila Anica. Povedala je tudi, da je na članih ožjih 
odborov RK, kjer teče beseda o pomoči potrebnim so-
krajanom, velika odgovornost, saj so dolžni zavarovati 
dostojanstvo teh ljudi.   
Anica Bukovec opozarja, da bi tudi vsi, ki so deležni po-
moči in sodelovanja, in ne le prostovoljci, morali delo-
vati etično: »Imam nekaj lepih izkušenj, ko so ljudje, ki so 
bili nekoč deležni pomoči, zahvalili za to ter sporočili, da 
so si opomogli in da naj v prihodnje to pomoč usmerimo 
drugim pomoči potrebnim. Zato bi bila dobrodošla eno-
tna evidenca pomoči na enem mestu, saj so še primeri, 
ko posamezniki iščejo poti, kako izkoristiti vse oblike 
pomoči, čeprav se te med seboj izključujejo.« 
Na koncu je še omenila nadvse dragoceno delo prosto-
voljcev in njihov čas, ki ga temu namenijo, ter poudarila, 
da je za mnoge preveliko breme, če za to plemenito de-
janje žrtvujejo še svoja sredstva. Upa pa, da bo zakon o 
prostovoljstvu tudi sistemsko uredil to področje.

Anica Bukovec, prostovoljka in dolgoletna krvodajalka, sprem-
lja sokrajane na krvodajalski akciji.

Jaka Kovač med vodenjem ene od zanimivih delavnic

Šport združuje
Optimisti, mladi iz programa zdravljenja odvisnosti, in Re-
alisti, izbranci športnika Rafka Križmana, sta nogometni 
ekipi, ki sta se pomerili na prijateljski tekmi v telovadnici 
OŠ Drska. To zanimivo športno srečanje je organiziralo 
OZRK Novo mesto na pobudo Javnega zavoda Socio iz 
Celja, ki je v projektu organizator izbora ekipe ranljivih iz 
Slovenije za svetovno prvenstvo, ki bo poleti v Parizu. Pri-
reditev je podprla tudi MO Novo mesto. Udeležence tek-
me je pozdravil župan Alojzij Muhič, ki je poudaril pomen 
športa za integracijo različnih skupin prebivalstva. Pred-
sednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar je 
čestitala ekipi Optimistov za pogum, vztrajnost in voljo, 
Realistom pa za sodelovanje. Ob rezultatu 2 : 2 in veliki 
borbenosti obeh ekip je bila gesta druženja in medseboj-
nega spoznavanja tista, ki je odigrala največjo vlogo. Naj 
omenimo, da nas je s svojo udeležbo prijetno presenetil 

tudi direktor novomeškega nogometnega kluba in sloven-
ski ambasador nogometa Sašo Udovič, ki je solidarno za-
igral za ekipo Optimistov.   

Skupinska slika tekmovalcev

Etični kodeks – rdeča nit dela prostovoljcev



so od septembra 2010 do marca 2011 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe: 

Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež, Lekarna Novak, d. o. o., dr. Franc Kokalj, Klemont, Klemen Grill, s. p, Krka, d. d., 
Lions klub Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., Dolenjski list, Občina Šmarješke Toplice, L-Tek elektronika, d. o. o., 

Kartuzija Pleterje, Ecolab, d. o. o., Rotary klub Novo mesto, Šolski center Novo mesto, Mirjana Storjak

Posamezniki: 
Miloš Recelj, Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna in Dušan Dular, mag. Mojca Špec Potočar, Irena Vide, Slavko Zupančič, 

Irena Šenica, Miloš Dular, Pavlina Avbar, Milena Bartelj, Aleš Šalehar, Murat Etemovič, Zdenka Štine, Jože Šinkovic, Dejan Skomina, 
Marica Šuštar, Anja Harley, Milka Lovrin, Nataša Škoda, Fanika Vovk, sostanovalci namesto cvetja pokojni Dragici Pejanovič, 

KORK Drska namesto cvetja pokojnemu očetu Sonje Hanjšek

 KORK:
Drska in Dolenjske Toplice

Donacije za posebne akcije:
- za poplavljene v Šentjerneju -

Čistilni servis Danica Metelko, s. p., Simcol medical, d. o. o.,  Dekorplast, d. o. o., Kobra Team, d. o. o., 
Vulkanizerstvo Boris Kovačič, s. p., Jože Luzar, s. p., Jožica Potočar, Gallus SM, d. o. o., Sandi Tršinar, s. p., Atletski klub Šentjernej, 

Anica Bukovec, Lero Lešnjak, d. o. o., LT, d. o. o., Društvo upokojencev Šentjernej, Trac, d. o. o., Krka, d. d., Borut Antončič, 
Dolenjske Lekarne, KORK: Straža, Majde Šilc, Kandija-Grm in Drska

- za občanko z multiplo sklerozo -
Kartuzija Pleterje, Krka, d. d., Delikato, d. o. o., Občina Metlika, AP Jožef Mrgole, s. p., Stelem, d. o. o., 
Šiško steklarstvo, d. o. o., C&A, Hypo Leasing, d. o. o., Komunala, d. o. o., FS, d. o. o., Sameks, d. o. o., 

Lions klub Novo mesto, humanitarni prispevki z dobrodelne zumbe, Nina Petaros, Mirjam Gazvoda, Brigita Tavčar, Prostovoljno 
gasilsko društvo Brusnice, Krajevna skupnost Brusnice, KORK: Birčna vas, Majde Šilc, Bela Cerkev, Uršna sela, Podgrad, Bučna vas, 

Mestne njive, Mirna Peč, Stopiče, Dolenjske Toplice in Brusnice
- za družino iz Brusnic -

Zveza za Dolenjsko, Ambi-Mont, d. o. o., Hypo Leasing, d. o. o., Helena Lindič, Krajevna skupnost Brusnice, Tim Medle, 
Marjana Urbančič, Vanja Medle, Delikato, d. o. o., 

RKS, KORK: Brusnice, Šmihel, Straža, Dolenjske Toplice, Majde Šilc in Drska

V istem obdobju je bilo razdeljenih 210 prehrambenih paketov in osnovnih higienskih potrebščin, 556 izrednih paketov, 
2300 kg krompirja in 2625 l mleka.

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, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, telefon: 07/39 33 120, faks: 07/39 33 129, 
elektronsko pošto lahko pošiljate na naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks.si. Grafična realizacija: TOMOGRAF, Novo 
mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 3500 izvodov.

Sklad za pomoč ljudem v stiski

 TRR: 03150-1000011681

CZ Civilna zaščita

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
RS Republika Slovenija 

Kratice

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 

ODDAMO:
-  3 jogije (190 x 90),
-  zakonsko posteljo,
-  francosko posteljo,
-  kavč, 
-  fotelje,
-  2 raztegljiva kavča z ležiščem,
-  2 sedežni garnituri,
-  kotno sedežno garnituro,
-  pohištvo za spalnico,

-  pohištvo za dnevno sobo,
-  pohištvo za otroško sobo,
-  pohištvo za otroško sobo brez po-

stelje,
-  omaro za čevlje (višina 180),
-  viseče omarice za kopalnico,
-  pleten samostoječ predalnik,
-  televizor.

POTREBUJEMO:
-  pralni stroj,
-  električno-plinski štedilnik,
-  štedilnik na drva,
-  regal za dnevno sobo,
-  otroški voziček,
-  radio,
-  sesalec.
Pokličite OZRK Novo mesto, 
tel.: 07/ 39 33 120.

DAJ – DAM

Skladišče z oblačili in obutvijo 
na Ulici Slavka Gruma 54/a (biv-
ši Mercatorjev diskont HURA), 
Novo mesto, je odprto vsako 
sredo v mesecu od 13. do 16. 
ure.


