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Andrej Kastelic, dolgoletni svetnik 
in tri mandate tudi podžupan obči-
ne Mirna Peč, je po  ponovni izvolit-
vi Zvonka Laha v Državni zbor pre-
vzel tudi županske dolžnosti. Ves 
čas je bil vpet v delo občine in so-
deloval pri oblikovanju programov, 
čigar izvedba zagotavlja dolgoročni 
napredek tega okolja. Zaposlen je 
kot direktor Gozdnega gospodar-
stva Novo mesto in aktiven v PGD 
Jablan. Velik del časa z veseljem na-
menja dejavnostim za skupnost. 

Kakovostna pitna voda 

»Prva prioriteta naše občine je do-
končanje nove osnovne šole. Do 
konca leta bo šola sodobno opre-
mljena, okolica pa dokončno ureje-
na; v drugi  fazi pa sledi še izgradnja 
športne dvorane. Zelo pomembna je 
tudi oskrba s kvalitetno pitno vodo. 
Iz ene od dveh vrtin, ki jih imamo 
na robu občine, se že napaja večina 
gospodinjstev; na severnem delu 
Mirne Peči pa se zaključujejo dela 
pri projektu za sekundarne vode in 
za te je možnost priključitve že čisto 
blizu,« razlaga Andrej Kastelic. Pre-
del okoli vasi Golobinjek, kjer še ni-
majo pitne vode, pa bo preskrbljen s 
to dobrino v okviru suhokranjskega 
vodovoda. Za evropska sredstva za 
ta projekt kandidira občina Mirna 
Peč skupaj z občinami Žužemberk, 
Dolenjske Toplice, Dobrepolje in 
Kočevje. Za občino Mirna Peč je 
predviden strošek te investicije v 
višini štirih milijonov (85 odstotkov 
celotnega projekta bo kritih iz ko-
hezijskih sredstev EU).  Izgradnja 
vodovoda bo stekla leta 2013, letos 
pa so vse sile usmerjene v pripravo 
potrebne dokumentacije, ki je zelo 
obsežna. Hkrati s tem projektom 
bodo potekala tudi vzporedna dela 
– uredili bodo vaška središča,  ob-
novili pločnike v Mirni Peči in jih na 
novo zgradili v Biški vasi, postavili 
bodo avtobusna postajališča.

Skrb za čisto okolje 

Občina Mirna Peč leži sredi lepe na-
rave in skrb za čisto okolje je zato 
zelo poudarjena. »Zgrajene imamo 
že tri čistilne naprave, iskali pa bomo 
tudi ustrezne rešitve za območja, ki 
s temi še niso pokrita. Obstoječo či-
stilno napravo v Mirni Peči bomo v 
prihodnje nadgradili – ta dela bodo 
potekala hkrati z aktivnostmi v in-
dustrijski in stanovanjski coni,« še 
pojasni Andrej Kastelic. Doda tudi, 
da bodo na področju ravnanja z od-
padki aktivno sodelovali v projektu 
CEROD-a; v industrijski coni bodo 
na parceli, ki je last občine, zgradili 
zbirno-reciklažni center.

Ceste
Zaradi stečaja SCT-ja in Vegrada so 
zastala dela v sklopu avtoceste, zato 
je med prioritetami tudi dokončanje 
priključne ceste in pokritega vkopa 
ter ureditev odvodnjavanja zalednih 
voda. Pogovore z DARS-om uspeš-
no nadaljuje tudi Andrej Kastelic. Iz 
teh razgovorov je jasno, da je v in-
teresu obeh strani, da se ta dela čim 
prej zaključijo. Pogovarjajo se tudi 
o posodobitvi  državne ceste Mir-
na Peč−Novo mesto. Na področju 

občinskih cest bodo potekal redna  
vzdrževalna dela, za kar bodo skr-
beli gradbeni odbori.   
Na področju prostorskega načrtova-
nja bodo začeli s spremembami po-
stopkov OPN, kar je tudi zakonska 
obveza. Pozornost bo usmerjena na 
celostno ureditev Mirne Peči, in si-
cer osrednjega trga, parkirnih mest, 
zelenic itd. Sem sodi tudi poeno-
ten pristop oglaševanja na tablah in 
plakatnih mestih, pri oznakah avto-
busnih postajališč ipd. Pred kratkim 
so na občini ustanovili projektno 
skupino, v kateri sodelujejo domači 
študentje arhitekture; zagotovo bo 
veliko kvalitetnih idej za sodobne in 
domiselne rešitve. Razmišljajo pa še 
o marsičem, kar bo njihovo občino 
naredilo še bolj prijazno.

Nova delovna mesta in okno v 
svet  

Koncem leta bo v mirnopeški indu-
strijski coni začel z delom italijanski 
investitor, ki bo postavil proizvod-
no halo in odprl 40 novih delovnih 
mest. Občina je dolžna poskrbeti 
za ugodne pogoje ob začetku inve-
sticije oziroma za komunalno uredi-
tev; predvidoma bodo v industrijski 
coni še letos začeli z delom trije 
podjetniki. Kasneje si bodo v ob-
čini prizadevali  postopno in s pre-
udarkom širiti dejavnosti in privabiti 
še nove investitorje. Pri tem je skrb 
namenjena tudi varovanju narave, 
zato ima pri njih odprta vrata le či-
sta industrija.
Andrej Kastelic meni, da je izjem-
nega pomena tudi širokopasovno 
omrežje, ter poudarja: »S sredstvi, ki 
smo jih skupaj s sosednjimi občina-
mi pridobili pri ministrstvu za visoko 
šolstvo, je zgrajena že večina hrbte-
ničnega omrežja. Letos bodo zgra-
jeni še priključki do hiš in izpeljani 
priklopi. Pričakujemo, da bo čim 
več občanov izkoristilo to možnost, 
ki pomeni okno v svet.« 

OBČINA MIRNA PEČ

V Mirni Peči so v teku pomembni projekti

Andrej Kastelic 
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Nataša Rupnik je na Občini Mirna Peč že dva mandata 
zadolžena za družbene dejavnosti. Pokriva torej zelo ši-
roko področje, ki zajema predšolsko in šolsko vzgojo, 
področje zdravstva, socialo, kulturo, šport in društvene 
dejavnosti. Ker se občina Mirna Peč lahko pohvali z vi-
soko rodnostjo (lani se je rodilo kar 48 otrok, leta po-
prej pa okoli 30) in z velikim številom mladih, je seveda 
nujno nameniti pozornost razvoju šole in vrtca. »Do po-
letja bo zgrajena nova osnovna šola, ki jo v Mirni Peči 
zelo potrebujemo. Ta čas pripravljamo razpis za opre-
mo notranjosti šole in za ureditev okolice, da bi tako 
najkasneje do konca leta bila predana svojemu namenu. 
Seveda pa bi bili veseli, če nam bi to uspelo že pred tem 
skrajnim rokom. To bo velik dogodek, saj je stara šola 
utesnjena in potrebna obnove,« pojasni Nataša Rupnik. 
Za gradnjo nove šole je država zagotovila 40 odstotkov 
sredstev, ostalo je na občini. Tudi zato so projekt razde-
lili v dve fazi, najprej postavitev šole in nato, predvido-
ma leta 2013, še gradnja športne dvorane. 

Pristojnosti na center za socialno delo, 

stroški še naprej na občini 

Občina plačuje za šoloobvezne otroke vse dodatne 
dejavnosti in programe; poleg tega tudi vse materialne 
stroške (ogrevanje, vodo, elektriko …) ter investicije ozi-
roma investicijsko vzdrževanje šol. V Osnovni šoli Mirna 
Peč je 252 učencev, v vrtcu pa imajo 147 otrok. Na ob-
čini je strošek doplačila za vsakega otroka, ki obiskuje 
vrtec. Starši v povprečju plačujejo 31,99 odstotkov ce-
lotnega mesečnega zneska; skoraj 70 odstotni delež je 
strošek občine. Občina plača svoj delež za vse otroke 
v vrtcu, pristojno ministrstvo pa pokriva starševski del 
plačila za drugega in nadaljnje otroke, zato rečemo, da 
imajo ti otroci »vrtec brezplačen«. Prav doplačilo vrtca 
pomeni za občino enega večjih stroškov, saj predstavlja 
kar 19 odstotkov občinskega proračuna.  
Občina doplačuje tudi za tiste starostnike in invalide, ki 
so deležni pomoči na domu ali bivanja v domovih za 
ostarele ali drugih zavodih, če oni sami ali njihovi svojci 
nimajo dovolj sredstev za plačilo teh uslug. Za pomoč 
na domu imajo osem upravičencev za doplačilo (do ne-
davnega so bili le trije ali štirje) ter devet upravičencev 
za doplačevanje bivanja v domu starejših.  
»Občine si želimo na tem področju imeti pristojnosti 
organiziranja direktnih pomoči, namesto le financira-
nja, saj bi tako lahko bolje skrbeli za svoje občane. V to 
smer že razmišlja tudi država, zato naj bi občine v pri-
hodnosti ohranile pomoč na domu, namesto plačil do-

mov pa prevzele organizacijo 
in plačilo osebne pomoči. Na 
tem področju se zakonodaja 
delno že menja in določe-
ne pristojnosti, ki so bile do 
sedaj na občini, prehajajo (v 
organizacijskem, ne pa tudi v 
plačilnem pomenu) na centre 
za socialno delo. Tako so cen-
tri za socialno delo z začet-
kom tega leta prevzeli naloge 
ugotavljanja upravičenosti do 
plačil obveznega zdravstve-
nega zavarovanja in doplačil 
programov vrtcev. S tem naj 

bi dosegli večjo preglednost nad dohodki upravičencev, 
od olajšav do socialnih pomoči, da se te ne bi podvaja-
le oziroma da ne bi prihajalo do zlorab,« pravi Nataša 
Rupnik.
Sama sicer meni, da je na lokalni ravni preglednost do 
upravičencev boljša, in verjetno naj bi v prihodnje tudi 
zaradi tega prišlo do postavljanja neke vrst enot centrov 
za socialno delo v vsaki občini. »To bi bila optimalna re-
šitev, enotno urejanje pravic na ravni države in poznava-
nje terena oziroma razmer na lokalnih ravneh, saj sedaj 
centri nimajo neposrednega stika z okoljem. Končno pa 
ostajajo občine tiste, ki so še naprej dolžne doplačeva-
ti posamezne usluge. Zato želimo imeti tudi določen 
vpliv, še zlasti ker imamo tudi pregled nad stanjem. Na-
loga občine pa je tudi razvijanje preventivnih progra-
mov, med katerimi bi izpostavila dolgoročni preventivni 
program na področju zasvojenosti z drogami, ki ga izva-
jamo z društvom Srečanje in Osnovno šolo Mirna Peč. 
V zadnjih letih smo namreč opazili problem drog, ki pa 
se že umirja,« še doda naša sogovornica.
Področje lekarništva, osnovnega zdravstva in zoboz-
dravstva je v Mirni Peči dobro urejeno; prav v tem času 
so podpisali pogodbo z novim koncesionarjem za zo-
bozdravstveno ambulanto. Usluge specialističnih ambu-
lant imajo občani Mirne Peči v novomeškem zdravstve-
nem domu. 
V občini deluje tudi 22 društev in za njihovo delovanje 
je namenjenih 43.000 evrov (tu ni vštetih 14.478 evrov 
za delovanje prostovoljnih gasilskih društev na podro-
čju požarne varnosti in 3000 evrov za programe ostalih 
društev s sedežem izven občine). Tri društva delujejo 
na področju humanitarnega dela, ki krajanom in občini 
veliko pomeni.

Družbene dejavnosti v občini Mirna Peč 

Nataša Rupnik
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Predsednica KORK Mirna Peč 
Slavi Derganc se lahko pohvali 
z zelo uspešno skupino prosto-
voljk. Njihovo število se celo po-
večuje – kar 30 jih skrbi za red-
ne stike s starostniki, predvsem 
pa za delo na terenu, kjer je tre-
ba imeti odprte oči in srce za to, 
da najdejo tiste, ki jim je treba 
pomagati. »Nimamo večjih so-
cialnih problemov, toda vsakdo, 
ki se znajde v stiski, je potreben 
naše pozornosti in skrbi. Teh 
ljudi pa ni vedno lahko odkriti, 

saj mnogi svojo revščino raje skrijejo, čeprav niso sami kri-
vi, da so se znašli v težkih razmerah. Tem želimo ponuditi 
roko in jim biti v oporo,« pravi Slavi Derganc. 
Vključili so se tudi v projekt Mladi za mlade po srcu, ki ga 
sofinancira LAS-LEADER in je namenjen medgeneracijske-
mu povezovanju. Različne aktivnosti, ki bodo organizirane 
za starejše in mlajše, bodo gotovo prepričale marsikoga, 
da bo sodeloval. Sicer pa imajo v Mirni Peči kar 34 obča-
nov, ki so bili lansko leto stari 80 ali 90 let in več. Prosto-
voljke KORK jih ob jubileju obiščejo in se tudi pozanimajo, 
če potrebujejo kakšno pomoč.
Sodelovanje Občine Mirna Peč s KORK je bilo že od ne-
kdaj odlično. Tudi sredstva za enkratne pomoči delijo 
preko KORK, kar je velika odgovornost in zahteva stike z 
ljudmi na terenu. Lani so s tem denarjem pomagali tistim, 
ki so izgubili zaposlitev v Novolesu, ter drugim, ki so po-
trebovali enkratno denarno pomoč. »Na nas se obrača če-
dalje več ljudi s prošnjami za plačilo raznih položnic. Taka 
enkratna pomoč praviloma izključuje možnost ponovne 
vloge preko Sklada za pomoč ljudem v stiski pri OZRK,« 
razloži Slavi. Pravi, da je vsak primer revščine boleč, in po-
udarja, da med njihovimi krajani obstaja solidarnost, saj 
radi pomagajo tudi s hrano, drvmi … Ker se nekateri ljud-
je v stiski obračajo na njo kot predsednico KORK, se čuti 
dvakratno dolžna pomagati; pogosto daruje kar sama, če 
ni drugih možnosti. Ko pa najde druge darovalce, je na njej 
organizacija pomoči, prevoz itd.  
Ker Slavi Derganc dela v zdravstvu (po poklicu je laborato-
rijski tehnik), se dobro zaveda, kako pomembna je zdrav-
stvena preventiva. V KORK Mirna Peč posvečajo veliko 
pozornosti izobraževanju s predavanji in tudi meritvami 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. »S preventivnimi 
meritvami smo začeli v Mirni Peči v mesecu maju. Odziv 
je bil zelo dober, toda opazila sem, da ni ljudi iz odda-
ljenejših krajev. Zato smo konec lanskega leta organizirali 
posebno akcijo. Mnogi so bili prvič deležni teh meritev 
in so opozorila ob previsokih vrednostih vzeli zelo resno,« 
je povedala predsednica. Taka dejanja in pozitiven odziv 
ljudi še povečajo voljo za delo. Zato tudi Slavica, ki si želi 

mesto predsednice predati kakšni naslednici, še vztraja, 
saj prave zamenjave še ni našla.
Pohvalila je tudi sodelovanje z Osnovno šolo Mirna Peč, ki 
letos spet pripravlja ekipo prve pomoči njihovih učencev 
za tekmovanje. »Imamo odlično mentorico, ki vsako leto z 
učenci pripravi kulturni program za srečanje starejših kra-
janov,« še doda naša sogovornica. Vsako leto organizirajo 
tudi podelitev priznanj krvodajalcem v okviru božične pri-
reditve, na kateri se jim zahvalijo za redno darovanje krvi. 
Predsednica Slavi Derganc se zahvaljuje občinski upravi in 
svetnikom za podporo pri delu KORK Mirna Peč, osnovni 
šoli in krajanom za uspešno sodelovanje ter upa, da bo 
tako tudi v prihodnje.Slavi Derganc, predsedni-

ca KORK Mirna Peč

KORK Mirna Peč – poudarek na preventivi 

Namesto v državni proračun lahko 0,5 % dohodnine 
namenite v SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI.

TRR Sklad za pomoč ljudem v stiski: 
0297 0025 9477 202
Davčna številka: 22614508

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA
NOVO MESTO – HUMANITARNI CENTER
Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 39 33 120, fax: 07 39 33 129

Zakon o dohodnini določa, da se do 0,5% dohodnine, 
odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno 

osnovo, nameni za fi nanciranje humanitarnih programov. 

Vabimo vas, da tudi vi postanete del velike družine 
dobrih ljudi, ki nam je človeško življenje vrednota, 

še zlasti, kadar gre za najšibkejše otroke in ostarele.

POMAGAJMO LJUDEM 
Z NAŠEGA OBMOČJA

K preskrbi so prispevali različni donatorji fi zične in 
pravne osebe z našega območja.

Vaša odločitev, da davčno olajšavo namesto v proračun 
namenite naši organizaciji v Sklad za pomoč ljudem v 
stiski, bo pomagala mnogim ljudem, ki se zaradi po-
manjkanja obračajo na nas. 

Vaš prispevek bo pomagal ostarelim, osamljenim, slabot-
nim, bolnim in otrokom iz našega območja.

V preteklem letu smo razdelili 3824 prehrambenih paketov 
in pralnega praška, za 45.074 evrov fi nančnih pomoči, za 
10.000 evrov bonov za šolske potrebščine in 29 mesečnih 
štipendij srednješolcem.
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Predsednica  

OZRK Novo mesto
mag. Mojca Špec Potočar      

Predsednica 

Sklada za pomoč ljudem v stiski 
Ivanka Plut Ravnikar

Obrazec za namenitev 0,5% od dohodnine dobite na www.novo-
mesto.ozrk.si
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Otvoritev Humanitarnega centra 
in leto prostovoljstva

V Tednu RK smo 16. maja slovesno odprli humanitarni 
center, na kar smo najbolj ponosni v letu 2011. Smo prvo 
območno združenje RKS z urejenimi prostori, ki zagotav-
ljajo sodobne programe pomoči najranljivejšim skupinam 
prebivalstva. Humanitarni center ima sodobno razdelilni-

co hrane za vse, ki živijo brez 
toplih obrokov, moderno kopal-
nico, ki lahko sprejme tudi inva-
lidne osebe, garsonjero za posa-
meznike ali družine, ki ostanejo 
brez strehe nad glavo. Vrata hu-
manitarnega centra smo odprli 
za širšo javnost, saj enkrat me-
sečno brezplačno organiziramo 
predavanje o temeljnih postop-
kih oživljanja s pomočjo AED 
(avtomatski zunanji defibrila-
tor), ki je tudi nameščen na naši 

stavbi. Konec leta smo začeli gostiti dolenjske umetnike, 
z likovnimi razstavami ponujamo umetniške užitke našim 
uporabnikom in vsem drugim, ki podpirajo našo dejav-
nost. Dve učilnici omogočata razna predavanja, tečaje za 
krepitev različnih veščin in pogoje za kvalitetno izobraže-
vanje prostovoljcev. Humanitarni center je resnično zaži-
vel – vabi nove sodelavce ter prinaša programe in ideje, 
kako pomagati ljudem v stiski v teh kriznih časih.
Leto 2011 je bilo tudi Evropsko leto prostovoljstva, zato 
smo posebno pozornost posvetili tudi tej temi. Z Zako-
nom o prostovoljstvu, ki je bil sprejet lansko leto, smo pri-
dobili možnost vrednotenja prostovoljskega dela pri raz-
nih razpisih na projekte, s pomočjo katerih pridobivamo 
sredstva za naše delo. Zakon pa nam daje obveznost, da 

sklenemo pisne dogovore s prostovoljci, jih redno uspo-
sabljamo, zavarujemo njihovo odgovornost in jim nudi-
mo vso podporo pri delu. Glede na veliko število aktivnih 
(489) in mladih (148) prostovoljcev, ki delujejo v 35 KORK, 
je pred nami velika obveza in postavljanje novih temeljev. 
Prostovoljci vsako leto opravijo mnogo dela; lani so pri-
vabili 3037 starejših na srečanje, obiskali 458 jubilantov in 
obdarili 6660 starejših ob novem letu. Po 11 KORK, kjer 
delujejo postaje RK, so prostovoljci opravili več kot 1300 
preventivnih zdravstvenih meritev in organizirali 24 pre-
davanj s koristnimi vsebinami.      

Porast prošenj za vse vrste pomoči

V letu 2011 smo na splošno razdelili več pomoči kot vsa 
leta do sedaj. Delitev paketov je potekala vsak mesec, pre-
ko KORK pa smo pomagali tudi družinam, ki so občas-
no potrebovale našo pomoč (Graf 1). Paketi vsebujejo 10 
kg najnujnejših prehrambenih artiklov, ki jim dodamo tri 
kg pralnega praška. V letu 2011 smo družine vsak mesec 
oskrbovali tudi s krompirjem, ki ga je podarila Kartuzija 
Pleterje.
V lanskem letu smo namenili finančna sredstva socialno 
šibkim družinam za plačilo stroškov elektrike, vodarine, 
stanarine, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prispev-
kov za šolo v naravi, šolske malice, kosila … Vloge za fi-
nančne pomoči glede na pravilnik, ki ga je sprejel območni 

Graf 1: Število prehrambenih paketov 2007−2011

POROČILO

Na odprtju humanitarnega centra so trak prerezali predsednik 
RKS Franc Košir, predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič.



Graf 2: Različne vrste humanitarne pomoči 2007−2011

mag. Mojca Špec Potočar, 
predsednica 
OZRK Novo mesto

Iz poročila o delu 2011
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odbor, obravnava posebna komisija, ki jo je lani odobrila 
273 družinam (Graf 2). V začetku šolskega leta 2011/2012 
smo razdeljevali naročilnice za nabavo šolskih potrebščin 
za osnovnošolce in srednješolce iz družin v stiski. 
Zaključili smo z akcijama zbiranja sredstev za dve dvigali 
za invalida; ta že dobro služita svojemu namenu. 
V mesecu decembru je novomeška trgovina Harvey Nor-
man obdarila osem socialno ogroženih družini, ki so sicer 
prejemnice naših pomoči. 
Pridobili smo 24 donatorjev za mesečno nakazovanje hu-
manitarne pomoči za štipendije, ki jih v letošnjem šolskem 
letu prejema 29 dijakov. Z dijaki se srečujemo večkrat na 
leto, ko nam poročajo o šolskem uspehu. Spremljamo tudi 
njihovo družinsko situacijo in skušamo pomagati tudi na 
druge načine. 

Krvodajalstvo še narašča

Število krvodajalcev je leta 2011 naraslo, kar gre pripisati 
velikemu porastu števila tistih, ki so prvič darovali kri (555). 
Povečanje števila mladih smo dosegli z rednimi predava-
nji za dijake po srednjih šolah ter študentskimi in dijaškimi 
krvodajalskimi akcijami. Število mladih krvodajalcev se je 
v zadnjem letu kar podvojilo, iz 278 na 555. Ustanovljen 
je bil Klub 25 za mlade krvodajalce, ki bodo pomagali pri 

motiviranju svojih vrstnikov za to humanitarno dejavnost. 
Vanj je včlanjenih že 77 članov. 
Vse informacije o Klubu 25 se dobijo na facebooku.  

Čakajo nas novi izzivi

OZRK Novo mesto se stalno srečuje s prilagajanjem na 
spremembe v družbi in nove potrebe ljudi. Uvajamo pro-
jekt Mladi za mlade po srcu, ki krepi prostovoljstvo in 
medgeneracijsko sodelovanje. Poseben izziv nam je soci-
alno podjetništvo, s katerim bomo pričeli v letošnjem letu. 
S pomočjo zaposlovanja ranljivih skupin se bomo poizku-
sili tudi s pridobitno dejavnostjo, pridobljena sredstva pa 
vlagali v naše programe. 
Tudi druge naše dejavnosti, kot so: izobraževanja iz prve 
pomoči, organiziranje nastanitvene enote v okviru CZ, 
programi dela z mladimi, letovanja otrok ter psihosocialna 
pomoč socialno ogroženim, bodo z dvigovanjem kakovo-
sti še bolj prepoznavne v okolju.  
Zahvaljujem se vsem organom OZRK Novo mesto, čla-
nom komisij, odboru Sklada za pomoč ljudem v stiski in 
prostovoljcem na terenu za njihovo delo. Glede na sploš-
ne razmere pa bo za vse v prihodnje še več dela.    

mag. Mojca Špec Potočar, 
predsednica OZRK Novo mesto

IZ POROČILA O DELU 2011

Graf 3: Krvodajalstvo 2007−2011 Graf 4: Število odvzemov krvi 2007−2011

Brezplačni tečaji o uporabi AED (avtomatski zunanji defibrilator)

V Humanitarnem centru RK Novo mesto vsak drugi torek v mesecu ob 16. uri izvajamo 
brezplačne tečaje uporabe prenosne elektronske naprave, t. i. AED, ki samodejno zazna 
zastoj srca. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši živ-
ljenje. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak. AED je nameščen na 
humanitarnem centru in namenjen za uspešnejše oživljanje poškodovanih ali obolelih iz 
okolice Ulice Slavka Gruma v Novem mestu. Velik poudarek na temeljne postopke oživ-
ljanja dajejo predavatelji na vseh tečajih prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil, 
predstavnike gospodarskih družb in še posebej ekipe prve pomoči CZ.
Naloga RK je tudi ozaveščanje pristojnih na različnih ustanovah, da tam, kjer se zbira veli-
ko število ljudi, poskrbijo za nabavo in nameščanje AED ter tako omogočijo hitro reševa-
nje življenja, če je to potrebno. Tak svetel primer je namestitev AED na Kulturnem centru 
Primoža Trubarja v Šentjernju. Skupaj z ekipo prve pomoči CZ Občine Šentjernej so po-
skrbeli tudi za izvedbo izobraževanja, na katerega se je odzvalo veliko krajanov.

Avtomatski zunanji defi-
brillator na Humanitarnem 
centru RK Novo mesto

SKLAD
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Ivanka Ravnikar Plut je nova 
predsednica Sklada za pomoč 
ljudem v stiski. Kot socialno 
zelo čutečo osebo so jo pova-
bile k sodelovanju prostovolj-
ke iz KORK Šmihel, ki so obis-
kovale njeno 93-letno mamo. 
Kljub svojemu odgovornemu 
delu, ki ga opravlja v podjetju 
In medica, se je odločila, da 
bo hkrati skrbela tudi za osta-
rela starša; danes ima samo še 
mamo. Ob taki obremenitvi si 

ni mogla »privoščiti« še kakšnega drugega prostovoljne-
ga delovanja, ki bi zahtevalo redno angažiranost. Ker pa 
se zaveda, da je veliko družin in posameznikov na robu 
preživetja in jim je treba pomagati, je sprejela pobudo 
za prevzem vodenja Sklada za pomoč ljudem v stiski. 
»Glede na to, da v povezavi s skladom ni toliko sestankov 
in drugih nalog, ki bi zahtevale mojo redno prisotnost 
na sedežu OZRK, ter da za sklad lahko veliko naredim 
tudi skozi svoje poslovno omrežje in z delom na terenu 
sploh, sem prevzela to odgovornost,« pravi Ivanka Rav-
nikar Plut.
Pred skladom so bile vedno velike naloge in velika pri-
čakovanja. V zadnjem času, ko se razmere še vedno le 
poslabšujejo, je nalog še več; žal pa se na drugi strani 
zožujejo možnosti. Zato Ivanka Ravnikar Plut meni, da 
bi – glede na nastalo situacijo – morda več pozornosti 
morali usmeriti tudi na zbiranje manjših prispevkov skozi 
različne akcije. Njene izkušnje tudi pravijo, da mnogi, ki 
sami nimajo dovolj za brezskrbno življenje, prisluhnejo 

ljudem, ki so še v večji stiski, in pomagajo. Zaradi tega 
omenja tudi možnost zbiranja sredstev preko SMS spo-
ročil, kar pa bi morala biti akcija na ravni RKS. Utečene 
so že oblike, da ljudje namesto vencev in sveč ob smrti 
ali namesto daril ob jubilejih darujejo v Sklad za pomoč 
ljudem v stiski. Tudi delež dohodnine, ki bi sicer ostal 
državi, je možnost, ki jo bo treba še bolj popularizira-
ti. Kajti vse več je potreb po pomoči v različnih oblikah 
– prehrambeni paketi, nakup šolskih potrebščin, plačilo 
položnic, štipendije ...       
Zato bodo tudi v naprej pomemben vir sredstev prispev-
ki podjetij, pri čemer se je treba zavedati, da se bodo tudi 
ti zneski zmanjševali; za pričakovane vsote bo torej treba 
delati še veliko več. Prav tako so znaten vir prispevki, ki 
jih aktivisti zberejo na terenu, ter organizacija različnih 
namenskih dogodkov (humanitarni koncerti ipd.). Naša 
naloga je tudi iskanje donatorjev za štipendije. To vse pa 
narekuje veliko dela. V programu sklada za tekoče leto 
OZRK Novo mesto opozarja države organe, da so z no-
vim Zakonom o socialnih prejemkih izpuščeni tujci, ki 
so zelo ranljiva skupina. Med njimi so  otroci, ki se pri 
nas redno šolajo, in družine, ki so – zaradi izgube zapo-
slitve – živele s tako pomočjo, sedaj pa nimajo nobene 
možnosti za plačilo položnic in za življenje sploh. Na 
OZRK Novo mesto je samo v januarju prišlo 60 prošenj 
za pomoč iz tega naslova. Predsednica sklada in vodstvo 
OZRK se sprašujeta, kako pomagati, ko že za redne pro-
grame  ni dovolj sredstev. 
Ivanka Ravnikar Plut zato pravi, da je treba trdno delati in 
tudi skozi medije opozarjati na situacijo, za katero sicer 
vsi vemo, da je težka. Pogled od znotraj pa razkrije, da je 
žalost mnogo hujša, kot si jo znamo predstavljati.

Ivanka Ravnikar Plut

Ob koncu leta je OZRK Novo mesto pozvalo vsa podjetja, 
da namesto novoletnih daril darujejo sredstva v humanitarne 
namene. Trgovina Harvey Norman se je odzvala med prvimi 
in vsako soboto v decembru organizirala program za otroke, 
ki ga je obogatila z donacijo za dve družini, sicer uporabnici 
pomoči RK, za kateri smo ocenili, da ponujeno blago najbolj 
potrebujeta. Skupaj so obdarili osem družin, ki so jim podarili 
štedilnik, omaro za otroško sobo, dva osebna računalnika, tri 
pralne in sušilne stroje ter eno otroško sobo. 
V tem mesecu so vsi nakupi, ki so bili opravljeni v tej trgovini, 
prinesli v Sklad za pomoč v stiski po 1 evro. Zbrana sredstva 
bodo porabljena za pomoč pri kritju najnujnejših življenjskih 
stroškov družin, ki se obračajo na RK po pomoč. V trgovini Harvey Norman je dedek Mraz razveseli družine.

Harvey Norman obdaril osem družin

Velika upanja so uprta v 
Sklad za pomoč ljudem v stiski 

SKLAD
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Jelka Nilič iz Novega mesto kri daru-
je od leta 1972, redno vsake 4 mese-
ce. Pri tem jo je spodbujal tudi mož, 
ki je prav tako reden krvodajalec. 
Ob jubilejnem darovanju krvi sta Jel-
ki čestitali predsednica OZRK Novo 
mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
sekretarka Barbara Ozimek ter se ji 
zahvalili in zaželeli še veliko zdravja. 

Metod Šiška iz Dolenjskih Toplic in 
Ivan Horvat iz Podturna sta postala 
100-kratna darovalca krvi na isti dan. 
Ob tej priliki ju je na Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Novo mesto pri-
čakal tudi župan Občine Dolenjske 
Toplice Jože Muhič in jima čestital. 
Zahvalili sta jima tudi predsedni-
ca OZRK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar in predsednica KORK 
Dolenjske Toplice Ivana Pelko. Ob 
jubileju sta obujala spomine na dol-
goletno darovanje krvi.

Zvonko Majer iz Dolenjskih Toplic 
je konec lanskega leta stopil med 
100-kratne darovalce krvi. Ob tem 
slovesnem dogodku mu je prišla 
čestitat predsednica OZRK Novo 

mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
predsednica KORK Dolenjske Topli-
ce Ivana Pelko. V Dolenjskih Topli-
cah imajo tako šest krvodajalcev, ki 
so kri darovali 100-krat in več, kar 
dokazuje, da so Topličani prizadevni 
krvodajalci. 

Marija Krnc iz Grčvrha pri Mirni 
Peči se je vpisala med 100-kratne 
darovalce krvi, prvič jo je darovala 
za 18. rojstni dan, ko so jo na krvo-
dajalsko akcijo povabile sodelavke. 
Prijeten sprejem sta ji na oddelku 
pripravili predsednica OZRK Novo 
mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
strokovni delavec RKS Boštjan No-
vak, jubilantki pa je prišel čestitat 
tudi mirnopeški župan Zvone Lah.

Jubilejno 100-krat darovali kri v letu 2011

KRVODAJALSTVO

Na podelitvi priznanj krvodajalcem iz MO Novo me-
sto se je zbralo osemdeset krvodajalcev jubilantov. Pri-
znanja so prejeli tudi Mira Mitrovič za 90-krat, Brane 
Mittag za 100-krat in Valentin Tomaževič za 140-krat 
darovano kri. Ob podelitvi so jim čestitali in se jim za-
hvalili  predsednik RKS Franc Košir, predsednica OZRK 
Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar in župan MO 
Novo mesto Alojzij Muhič.

Podelitev priznanj 
novomeškim krvodajalcem 

Krvodajalska akcija 
veteranov
Ob 20. obletnici samostojnosti sta Policijsko veteransko 
društvo SEVER Dolenjska in Bela krajina ter Območ-
no združenje vojnih veteranov za Slovenijo (OZVVS) 
Dolenjske skupaj z OZRK Novo mesto organizirali 

k r vo da ja l sko 
akcijo za svoje 
člane. Od 150 
p o v a b l j e n i h 
članov se jih je 
odzvalo 35, ki 
so darovali kri. 
Akcijo bodo 
organizirali tudi 
v tem letu in 
tako obeležili 
spomin na prve 
žrtve vojne za 
Slovenijo.

Predsednik OZVVS Dolenjske Jože Ribič 
in predsednik društva SEVER Borut Likar 
sta bila organizatorja akcije veteranov.

Ivan Horvat in Metod Šiška
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V sodelovanju s Srednjo strojno šolo Novo mesto 
smo za njihove dijake v januarju organizirali preda-
vanje o krvodajalstvu. V februarju pa se je 21 dijakov, 
ki sta jim se pridružili tudi dve profesorici, odzvalo na 
krvodajalsko akcijo na Centru za transfuzijsko dejav-
nost Novo mesto. Naslednja akcija za strojno šolo bo 
19. marca, kar napoveduje, da bo krvodajalstvo med 
mladimi še naprej v porastu. V lanskem letu smo na 
OZRK Novo mesto zabeležili 555 mladih krvodajal-
cev, ki so prvič darovali kri. Ustanovljen je tudi Klub 
25 za mlade krvodajalce, ki jih vabimo, da s svojim 
zgledom pridobivajo nove darovalce krvi in širijo 
vrednote krvodajalstva med vrstnike.

Anica Ivančič, ki je v Krki med dru-
gim zadolžena tudi za področje kr-
vodajalstva, pravi, da to vrednoto 
gojijo že ves čas obstoja podjetja. 
»Z uresničevanjem našega poslan-
stva Živeti zdravo življenje je Krka 
tudi pomemben člen v verigi varne 

preskrbe s krvjo, saj le zdrava kri rešuje življenja. Povpre-
čno dvakrat na leto daruje kri prek 500 Krkinih delavcev, 
kar potrjuje, da se krkaši dobro zavedajo pomena načela 
solidarnosti,« pojasni naša sogovornica. 

Teden humanosti 

»V Krki smo se tudi odločili, da aprila letos izvedemo Kr-
kin teden humanosti in prostovoljstva, ki bo pod sloga-
nom Tudi dobrodelnost je del nas potekal od 16. do 21. 
aprila. In eden izmed šestih tematskih dni bo posvečen 
tudi krvodajalstvu,« je povedala Anica Ivančič. Da bi bil 
odziv krkašev čim večji, odprtih vprašanj pa čim manj, so 
v mesecu januarju v Novem mestu, Ljubljani in Ljutome-
ru potekala predavanja o pomenu darovanja krvi. Tako 
so lahko vsi, ki želijo postati krvodajalci, prisluhnili zgo-
dovinskemu razvoju slovenskega krvodajalstva, izvede-
li, kdo sploh je lahko krvodajalec in zakaj je pomembno 
darovati kri.

Srečanje krvodajalcev jubilantov 

Tudi vsakoletno srečanje krvodajalcev jubilantov, ki je 
obogateno z družabnim srečanjem in kulturnim progra-
mom, je potrditev, da Krka spodbuja in ceni prostovoljna 
humanitarna dejanja svojih zaposlenih. Anica Ivančič je 
tista, ki poskrbi, da so ta srečanja lep dogodek, ki  se vtis-
ne v spomin krvodajalcem in gostom – predstavnikom 
OZRK Novo mesto in RKS. »Tako kot vrsto let doslej smo 
tudi decembra lani skupaj z OZRK Novo mesto 222 Krki-

nim krvodajalcem, ki so kri darovali od pet- do stokrat, za 
njihovo človekoljubno pomoč v življenjski stiski podelili 
jubilejna priznanja. Med darovalci krvi je tudi veliko vod-
stvenih in vodilnih delavcev, ki s svojim zgledom prispe-
vajo k promociji krvodajalstva,« poudari Anica Ivančič. 
Na zadnjem srečanju je priznanja krvodajalcem jubilan-
tom podelila članica uprave Krke Zvezdana Bajc, značke 
pa dr. Danijel Starman, generalni sekretar RKS.

Aleksander Komljanec je na svečanosti, namenjeni Krki-
nim krvodajalcem, prejel priznanje za 100-krat darovano 
kri. »Že pri 18 letih sem prvič dal kri; šel sem s prijateljem 
in tako tudi nadaljeval. Človek se kot krvodajalec dvakrat 
dobro počuti; prvič zato, ker dobi potrditev, da je zdrav, 
in drugič zato, ker lahko pomaga. To je lep občutek!« je 
povedal Aleksander, ki v Krki dela na področju carinske-
ga posredovanja. Vesel je, da je zaposlen v podjetju, ki 
spodbuja to humano dejavnost.    

 Generalni sekretar RKS dr. Danijel Starman, Aleksander Kom-
ljanec in članica uprave Krke Zvezdana Bajc

Krvodajalstvo v Krki

Mladi krvodajalci Srednje strojne šole
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Lanski tradicionalni sprejem krvodajalcev pri županu 
MO Novo mesto ob dnevu krvodajalstva na Slovenskem 
(4. junij) je potekal v prostorih Hiše kulinarike v Novem 
mestu. Tokrat so bili vabljeni moški s 60 do 70 odvzemi 
in ženske s 30 do 40 darovanji krvi. V kulturnem progra-
mu je s harmoniko nastopil gimnazijec Kristijan iz Brus-
nic, ki je dobitnik odličij na svetovnih harmonikarskih 
tekmovanjih. 
Župan Alojzij Muhič se je zahvalil vsem krvodajalcem 
za njihovo redno darovanje krvi in jim zaželel še veliko 
zdravja. Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar je orisala prizadevanja za pridobivanje no-
vih krvodajalcev in ohranjanje tistih, ki redno darujejo kri 
in si zaslužijo tovrstne pozornosti. Opozorila je tudi na 
možnost popusta pri zavarovalnici Vzajemna, ki velja za 
vse, ki so kri darovali več kot desetkrat. 

Med povabljenimi krvodajalci je bil tudi upokojenec 
Martin Kužnik, nekoč uslužbenec Slovenskih železnic, 
ki celo svojo delovno dobo ni imel bolniškega dopusta. 
Kot aktiven športnik je živel zdravo in zato je lahko do 
sedaj daroval kri že 65-krat.

Upokojenka Mira Potočar je kri darovala 38-krat. Začela 
je dokaj pozno, pri 40 letih, od takrat dalje pa je redna 
krvodajalka. 

Ivan Gričar je 66-kratni darovalec krvi. Zaposlen je v 
Termah Krka kot vzdrževalec golf igrišča. Ko je njegova 

žena potrebovala veliko krvi, je bil občutek, da jo sam 
daruje že vrsto let, lep in tolažilen.  
Jožica Kranjčič, zaposlena v Varstveno delovnem cen-
tru Novo mesto, je darovala kri 37-krat. Poudarja pa, da 
to počne vedno znova z veseljem. »Ko sem pred kratkim 
prebrala žalostno zgodbo iz Bolgarije, ko je morala hči 
kupiti kri za operacijo maminega kolka, me je to pretres-
lo,« je povedala.
Mirko Zorko, ki je zaposlen v Vinski kleti Cvelbar, je kr-
vodajalec že vrsto  let – za sabo ima 65 odvzemov. Pove-
dal je, da se po odvzemu dobro počuti, ter da je prijetno 
zavedanje, da si nekomu s tem lahko pomagal.

KRVODAJALSTVO MLADI ZA MLADE PO SRCU

Krvodajalci z županom Alojzijem Muhičem

Dvakrat na leto se v Osnovni šoli Šent-
jernej organizira krvodajalska akcija, 
letos je bila ena 12. januarja, naslednja 
pa bo 18. junija. Tudi učitelji s svojim 
zgledom (na krvodajalsko akcijo se jih 
vedno odzove kar nekaj) navdušujejo 
svoje učence za reševanje življenj.  
Tokrat je na darovanje krvi v Šentjer-
neju prišlo 141 krvodajalcev, od tega 
17 takih, ki so darovali kri prvič. Cilj 
terenskih akcij, ki potekajo v izvedbi 

Zavoda RS za transfuzijsko medicino 
iz Ljubljane in OZRK Novo mesto, je 
privabiti tiste krvodajalce, ki zaradi od-
daljenosti kri ne darujejo na Centru za 
transfuzijsko dejavnost Novo mesto. 
Anica Lakše, zaposlena v Termah Do-
lenjske Toplice, je kri darovala 13-krat. 
Krvodajalstvo se v njihovem kolektivu 
spodbuja, zato vedno rada pride na 
odvzem.
Darko Golob je zaposlen je v podjet-

ju Dekorplast in je 30-krat daroval kri. 
Krvodajalske akcije v Šentjerneju se 
redno udeležuje in upa, da bo s svojo 
krvjo lahko še dolgo pomagal tistim, ki 
jo potrebujejo. 
Slavica Kovačič se je za krvodajalstvo 
odločila, ko je eden od njenih najbliž-
jih zaradi operacije na srcu potreboval 
kri. Vse se je dobro izteklo, krvodajalci 
pa so pridobili medse novo članico, ki 
sedaj pomaga drugim.
Tanja Jakše Gazvoda je novinarka 
Dolenjskega lista in redno prihaja na 
krvodajalsko akcijo. »Sprva je bilo to 
po službeni dolžnosti, kasneje pa sem 
se tudi sama odločila postati krvodajal-
ka,« pravi Tanja. Dobro se zaveda, kako 
velike so potrebe po krvi v Sloveniji in 
da je dobrodošel vsak krvodajalec. Ker 
je zdrava, z veseljem daruje kri.

Srečni, da lahko darujejo kri  

Tudi pozimi v Šentjerneju velika udeležba 
krvodajalcev 

Anica Lekše Darko Golob Slavica Kovačič Tanja Jakše Gazvoda
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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

MLADI ZA MLADE PO SRCU

Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidar-
nosti, v sklopu katerega OZRK Novo 
mesto organizira projekt z naslovom 
Mladi za mlade po srcu, ki se bo od-
vijal vse do konca leta.
Zavedamo se, da smo v teh težki ča-
sih vedno bolj odtujeni in da so sta-
rejši najranljivejši del skupnosti. Ker 
je poslanstvo RK, da pomaga ljudem 
v stiski, bomo preko tega projekta 
poskušali pridobiti čim več prosto-
voljcev, ki bodo pripravljeni svoj čas 
podariti starejšim ljudem, ter poiskati 
tiste, ki tovrstno pomoč potrebujejo.
Osredotočili se bomo predvsem na 
starejše, ki živijo izven mesta (Mirna 
Peč, Stopiče …) in ki so zaradi odda-
ljenosti in nedostopnosti (zdravnik, 
trgovina) prikrajšani kakovostnega 

življenja. V to skupino spadajo pred-
vsem osamljeni, invalidi in bolni, nika-
kor pa ni izključen nobeden, ki potre-
buje pomoč ali pa bi si želel nekoga 
za druženje.
Današnja družba je vse bolj razvred-
notena. Ljudje hodimo eden mimo 
drugega in si zatiskamo oči pred re-
alnostjo. Prav tako so se izgubili stiki 
med mladimi in starejšimi, vedno bolj 
pa prihaja tudi do nestrpnosti. Zato 
je cilj tega projekta, da povezujemo 
med seboj različne generacije, da iz-
menjujemo izkušnje in se učimo eden 
od drugega. 
Skozi projekt se bodo odvijale raz-
lične delavnice in aktivnosti, ki bodo 
primerne tako za prostovoljce kot tudi 
za starejše. Naš končni cilj je, da usta-
novimo dva centra za druženje starej-

ših, enega v Mirni Peči in enega v Sto-
pičah, ter dve skupini za samopomoč, 
ki bosta delovali v teh centrih.
Želimo si, da bi vsi ljudje zmogli živeti 
v tem času v kvalitetnih medsebojnih 
odnosih, da bi se čutili pomembni in 
da bi razvili socialni čut do sočloveka. 
Če želimo živeti v sožitju, moramo biti 
del skupnosti, to pa lahko postanemo 
takrat, ko odpremo oči in ponudimo 
roko tistemu, ki je v stiski.
Poskrbimo za boljšo kvaliteto življe-
nja starejših ter za boljšo aktivnost 
mladih.
VSI, KI ŽELITE POMAGATI NEKOMU, 
SE NAM PRIDRUŽITE.
VSI, KI POTREBUJETE POMOČ, SE 
OBRNITE NA NAS. 
TUKAJ SMO ZARADI VAS.

Mojca Harmandić, koordinatorka projekta                                                                                           

Že šestič zapovrstjo so se pod okri-
ljem OZRK Novo mesto zbrali mladi 
na taboru Moč humanosti. Teden 
dni so stanovali v Osnovni šoli Pre-
vole in se družili z ostarelimi in inva-
lidi na tem območju, ki so jih sprejeli 
z odprtimi rokami. Pomagali so jim 
pri pripravi drv, urejanju okolice hiše 
in gospodarskih poslopij, čiščenju in 
pospravljanju itd. Predvsem pa so 
bili mladi prostovoljci hvaležni po-
slušalci, ki so se jih mnogi starejši 
krajani razveselili, ker so se imeli s 
kom pogovarjati. Gospa Marija, ki 
jih šteje nekaj čez 75, jih je ganila s 

svojo življenjsko zgodbo ter ustvar-
jalnostjo, saj piše pesmi in izdeluje 
gobeline. Gospa Karmen je poveda-
la, da so prostovoljce težko pričako-
vali, ker vsakič prinesejo otrokoma 
Alenki in Gregorju veliko veselja. 
Hvaležno jih je sprejela tudi Ivana, 
oba s sinom sta invalida in pomoč 
iz tabora je za njiju zelo dragocena. 
Takih zgodb je še veliko in mladim 
prostovoljcem se je vsaka posebej 
vtisnila v srce. 
Poleg prostovoljnega dela in pomo-
či starim ljudem so mladi spoznavali 
vsebine RK ter poslušali predavanja 
o osnovah prve pomoči, zdravem 
življenju, nenasilni komunikaciji in 
solidarnosti. Med prostočasnimi de-
javnostmi jim je bil najbolj zanimiv 
spust z rafti po Krki in nočni pohod 
z baklami – po osmih prehojenih 
kilometrih je bilo spanje še slajše.  
Tabora se je udeležilo 28 prostovoljk 
in en prostovoljec, kot mentorji pa 
so jih spremljali študentje, ki so bili 
tudi sami že udeleženci tabora.

VABILO NA TABOR 
MOČ HUMANOSTI
Letos se bo odvijal že sedmi tabor za 
prostovoljce. Zato vljudno vabljeni vsi 
dijaki, ki ste na taboru že bili in ste naši 
prostovoljci, ter vsi novi, ki ste željni dru-
ženja in novih znanj ter ste pripravljeni 
svoj čas nameniti tudi pomoči starejšim. 
Tabor bo potekal od 25. do 30. junija 
2012 v Mirni Peči. Udeležijo se ga lahko 
srednješolci in učenci 9. razreda osnov-
ne šole.
Na taboru je okoli 20 dijakov ter štirje 
mentorji, ki bivajo na šoli, kjer je poskrb-
ljeno tudi za prehrano. V dopoldanskem 
času se odvija terensko delo, kjer se sku-
pine odpravijo do starostnikov in z njimi 
preživijo čas po njihovi želji. V popol-
danskem času potekajo različne socialne 
delavnice, predavanja na zanimive teme, 
igre, šport, izleti, tematski večeri …, prav 
tako vsako leto povabimo kakšnega za-
nimivega gosta.
Za več informaciji pokličite na telefonsko 
številko: 07/39 33 120 ali pa nam pišite 
na e-mail: novo-mesto.ozrk@ozrks.si.
Prijavite se lahko tudi pri svetovalnih 
delavkah na šoli.

Udeleženke tabora

Izziv sodobnega časa MLADI ZA MLADE PO SRCU

Tabor mladih Moč humanosti

mailto:novo-mesto.ozrk@ozrks.si
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Košarica RK v Osnovni šoli Šentjernej
V Tednu Rdečega križa je KORK Šentjernej 
skupaj z Osnovno šolo Šentjernej že drugo 
leto zapored organizirala Košarico RK, v kate-
ri so učenci in njihovi učitelji zbirali prehram-
bene in higienske artikle za družine in posa-
meznike v stiski. Akcija, ki je potekala tudi na 
podružnični šoli v Orehovici, je bila uspešna 
– prostovoljke so oblikovale kar 24 paketov 
za socialno ogrožene (skupna vrednost ar-
tiklov v paketih je bila 580,46 evrov). Pred-
sednica KORK Šentjernej Milena Drnovšek 
je v zahvali za sodelovanje poudarila, da je 
bistveno, da mladi dobijo čut za sočloveka.

Mladi člani RK so predsednici KORK Šentjernej Mileni Drnovšek z navduše-
njem predali izdelke, zbrane v Košarici RK.

Učenci Osnovne šole Šmihel pomagali v skladišču
Skupina sedmih nadarjenih učencev Osnovne šole Šmi-
hel je konec lanskega šolskega leta pomagala v skladišču 
humanitarne pomoči OZRK Novo mesto. Najprej so se 
spoznali z zgodovino gibanja RK, različnimi dejavnostmi 
RK in si ogledali humanitarni center. 
Z veliko vnemo so poprijeli tudi za delo in pripravili 250 
paketov s prehrano, ki jih prejemajo socialno šibki posa-
mezniki in družine. Njihovo delo je bilo dobrodošlo in 
z njim so dokazali, da so pripravljeni pomagati ljudem v 
stiski.

Dobro je, ko narediš nekaj dobrega.

Prvošolci smo bili v mednarodnem tednu RK sprejeti med Mlade 
člane. Razmišljali smo o pomenu dobrih del in prostovoljstva. Pros-
tovoljka KORK Škocjan Tanja Hočevar, sicer bivša učiteljica, je pri-
pravila lutkovno igrico Križemkapica, skozi katero smo se seznanili 
z osnovnimi načeli prostovoljne organizacije. Spoznali smo znak RK 
in ugotavljali, katera področja ta organizacija pokriva. Dogovorili 
smo se, da bomo tudi sami z dobrimi deli v svojem okolju prispevali 
k boljšemu svetu. Za zaključek smo se posladkali s pravo »rdečekri-
žarsko« sadno torto, ki jo vsako leto pripravijo v šolski kuhinji.

Učenci Osnovne šole Frana Metelka Škocjan

RK v Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Preventivne zdravstvene dejavnosti KORK Straža
KORK Straža je v maju v prostorih Kulturnega doma Straža organizirala kontrolne meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola. Udeležba je bila nad pričakovanji, zato smo morali v Lekarni Straža nabaviti dodatni merilec in testne li-
stiče, da smo lahko meritve izvedli v predvidenem času. Medicinske sestre Stanka Bobnar, Darja Bukovec in Andreja 
Radešček so opravile 101 meritev, dr. Franci Kokalj pa je imel predavanje na temo Holesterol in zdrava prehrana.

Andreja Radešček, predsednica KORK Straža
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Meritve KORK Dolenjske Toplice
Ob občinskem prazniku je KORK Dolenjske 
Toplice organizirala preventivne zdravstvene 
meritve, ki se jih je udeležilo preko 100 obča-
nov. Holesterol, sladkor in krvni tlak so merile 
prostovoljke iz zdravstvene stroke, ki jih je za to 
akcijo nagovorila Vida Novinec, predavateljica 
prve pomoči pri RK in profesorica zdravstvene 
nege. Zaradi velike udeležbe bodo akcijo po-
novili in ob tem pripravili tudi učno delavnico 
uporabe AED (avtomatski zunanji defibrilator) 
pri oživljanju; ta pa bi bil zelo dobrodošel tudi v 
Kongresno kulturnem centru Dolenjske Topli-
ce, kjer se ob različnih priložnostih zbira veliko 
ljudi. Mnogi so si želeli preveriti svoje zdravstveno stanje.

Praznik občine Žužemberk tudi v znamenju RK
Meritev krvnega tlaka, sladkorja v krvi in hole-
sterola se je udeležilo preko 60 občanov Žu-
žemberka, ki so se jim pridružili tudi nekateri 
obiskovalci prireditve v okviru Trških dni. V 
organizaciji KORK Žužemberk so sodelovale 
prostovoljke Nežka Dular, dr. med, patronaž-
na sestra Andreja in medicinska sestra Katja, 
ki so zainteresiranim dajale tudi koristne na-
svete za izboljšanje njihovega zdravstvenega 
stanja. V okviru programa Svit je ZZV Novo 
mesto predstavil nevarnost obolevnosti zara-
di raka na črevesju. Študentje pa so razložili, 
kako se ubraniti te nevarne bolezni.Sestri Andreja in Katja sta zavzeto opravljali svoje delo.

Pohodništvo z druženjem je ena od aktivnosti, 
ki krepi moči in duha. V jeseni smo povabili 
prostovoljce, zunanje sodelavce, mentorje na 
letovanju in krvodajalce na pohod na Gorjance 
in kostanjev piknik. Zbrali smo se v Šumečem 
potoku v Gabrju, kjer sta zbrane kjer sta po-
zdravila predsednica OZRK Novo mesto mag. 
Mojca Špec Potočar in predsednik Planinske-
ga društva Krka Novo mesto Tone Progar, ki je 
vodil pohod. Odpravili smo se do Gospodične 
in nato še do Trdinovega vrha. Pri Gospodič-
ni je vseh 53 pohodnikov čakal topel čaj, ki se je prilegel 
v zalo mrzlem dnevu. Po okrepčilu smo pot nadaljevali 
do vrha in se spustili do koče Lovskega društva Trdinov 

vrh. Tam nas je čakala ekipa s kuharico Ivanko Kristan in 
nas postregla z dvema vrstama izredne malice in dišečim 
kostanjem. Naši Anica in Slavka sta nam zaigrali in kljub 
mrazu uspeli izvabiti pesem vseh udeležencev pohoda.

Prostovoljci so znova osvojili Trdinov vrh. 

Pohod in piknik 
na Gorjancih
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OZRK Novo mesto je bilo organizator šestnajstega sre-
čanja s pobratenim OZRK iz Gornje Radgone. Letos smo 
prijatelje gostili v občini Šmarješke Toplice, čigar zname-

nitosti so si z navdušenjem ogledali. S turističnim vlakcem 
so se popeljali od izvira v Klevevžu do Bele Cerkve, kjer so 
prisostvovali podelitvi certifikatov za spominke Dolenjske 
in Bele krajine, pot pa so zaključili v Šmarjeških Toplicah. 
Sledila je kulturna prireditev in prijetno druženje v lepem 

ambientu term. Prostovoljcem, skupaj se jih je zbralo kar 
140, so se pridružili tudi generalni sekretar RKS Janez Pe-
zelj, predsednica OZRK Gornja Radgona Silva Vračko in 

sekretarka Davorka Makovec, župan občine Apače Franc 
Pižmoh, župan občine Mirna Peč Zvone Lah, župan ob-
čine Škocjan Jože Kapler ter predstavniki OZRK Gornja 
Radgona in Novo mesto.

Za uspešno srečanje z aktivisti iz Gornje Radgone gre zasluga 
tudi prijazni gostiteljici, županji Bernardki Krnc.

Srečanje s pobratimi iz OZRK Gornja Radgona

SREČANJA

Marija Ravbar je za dolgoletno delo v KORK Žabja vas prejela 
bronasti znak RK. Podelil ji ga je takratni generalni sekretar RKS 
Janez Pezelj, čestitala pa predsednica OZRK Novo mesto mag. 
Mojca Špec Potočar.

V mesecu oktobru in novembru 2011 so v romskem na-
selju v Dobruški vasi, v občini Škocjan, potekale delavni-
ce o higieni ter skrbi za gospodinjstvo. Delavnice so bile 
namenjene  vsem tamkajšnjem prebivalstvu, od otrok do 
najstarejših.  
Izobraževanja za odrasle so imela za cilj učenje boljšega 
gospodarjenja z denarjem, ki ga namenjajo za gospodinj-
ske izdatke, pridobivanje izkušenj pri pripravi zdravih in 
hranljivih obrokov, osveščanje na področju navad za bolj 
zdravo življenje ter kontrole rojstev.
Predšolski in šolski otroci so se udeležili aktivnosti, ki so 
imele poudarek na učenju slovenskega jezika skozi igro 
in ustvarjalne delavnice. Otroci so na zabaven način spo-
znavali pomen medsebojne komunikacije, strpnosti in 
vztrajnosti. Vsakodnevna pomoč pri učenju je šolarjem 
pomagala pri lažjem razumevanju snovi in navajanju na 
sprotno delo za šolo.
Projekt je pripravila Komisija za reševanje romske tema-
tike v občini Škocjan, financiralo pa ga je Ministrstvo za 
zdravje RS preko OZRK Novo mesto. Pri izvedbi projekta 
so sodelovali: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, 
Ministrstvo za notranje zadeve RS (Policijska akademija 
Tacen in Policijska uprava Novo mesto), Zdravstveni dom 
Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto in Center za 
socialno delo Novo mesto. Delavnice za otroke je izvedlo 
Društvo za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto v so-

delovanju z učitelji Osnovne šole Frana Metelka Škocjan. 
»V Komisiji za reševanje romske tematike smo ponosni 
tudi na romske pomočnike, ki so vsakodnevno pomagali 
tako pri vodenju delavnic kot tudi pri prevajanju vsebine. 
Najpomembnejše je, da so ti posamezniki prevzeli aktivno 
vlogo v spreminjanju splošnega razmišljanja škocjanskih 
Romov, saj s svojim zgledom skrbijo za pozitiven razvoj 
celotnega naselja. Če se bodo našla sredstva tudi v pri-
hodnje, bi bilo dobro z delom v tem naselju nadaljevati,« 
je na zaključni prireditvi poudarila Janja Lunka, vodja de-
lavnic za Rome.

Otroci so se radi udeleževali zanimivih delavnic, na katerih so se 
učili skupaj z učiteljicami Osnovne šole Frana Metelka Škocjan.

Delavnice za Rome v Dobruški vasi
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Tečaj Predelava in popravilo 
oblačil
V februarju smo na OZRK Novo mesto pričeli z dvomeseč-
nim tečajem Predelava in popravila oblačil. Nanj smo po-
vabili posameznike iz socialno ogroženih družin, ki so naši 
prejemniki pomoči. Veseli smo, da se je vabilu odzvalo kar 
deset zainteresiranih žensk, ki sedaj z navdušenjem dvakrat 
tedensko krojijo oblačila in se učijo šiviljskih spretnosti. Te-
čaj vodi Marija Udovč, ki ima na tem področju že veliko iz-
kušenj. Z udeleženkami se dogovarjamo, da bi v prihodno-
sti organizirali še tečaj kvačkanja ali pletenja. Menimo, da 
so tečaji zelo dobra priložnost tako za pridobivanje novega 
uporabnega znanja kot tudi za druženje.

Tudi OZRK Kranj 
si želi humanitarni 
center
Območni odbor OZRK Kranj je lani novembra obiskal 
naš humanitarni center in se seznanil s programi, ki 
potekajo v njem in na terenu. V delegaciji, ki jo je vodil 
predsednik Marjan Gantar, je bil tudi tamkajšnji pod-
župan in podpredsednik OZRK Janez Frelih.
Gostje so bili navdušeni nad pestrostjo dela, nekaj 
idej pa bodo poskušali prenesti v svoje okolje. Skozi 
pogovor smo ugotovili marsikatero podobnost med 
območnima združenjema, saj imamo približno enako 
število občin in KORK ter podobne cilje, ki stremijo 
kvalitetnejši pomoči ljudem. Izmenjave dobrih praks 
so vedno dobrodošle in krepijo mrežo RK ter nadgra-
jujejo sodelovanje in povezovanje v okviru RKS, zato 
smo bili veseli, da se je OZRK Kranj prvo odzvalo na 
povabilo, da obišče našo novo pridobitev.

Barbara Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto

Skupna fotografija gostov in gostiteljev pred skladiščem
humanitarne pomoči, ki je sestavni del Humanitarnega centra 
OZRK Novo mesto.

17. regijsko in državno preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
OZRK Novo mesto in Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava Novo 
mesto, sta v sodelovanju z Občino Dolenjske Toplice pripravili 17. regij-
sko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK. V konkurenci je sodelovalo 
deset ekip: Občine Šentjernej, Občine Mirna Peč, Občine Semič, Ob-
čine Črnomelj, Revoza, OZRK Trebnje, OZRK Novo mesto, OZRK Me-
tlika (2 ekipi), OZRK Črnomelj, ter tri izven konkurence: OZRK Slovenj 
Gradec, OZRK Sevnica in OZRK Kranj.
Pomerile so se na treh delovnih točkah, na vsaki od njih so oskrbovale 
tri težje poškodovane osebe. Sodniki so ocenjevali pravilnost oskrbe po-
škodovanih ob prometni nesreči, delovni nesreči v gozdu in nesreči na 
športni prireditvi. Od vseh ekip je največ znanja pokazala ekipa prve po-
moči Občine Šentjernej, ki se je uvrstila na državno preverjanje, drugo 
mesto je zasedla ekipa OZRK Metlika 1, tretje pa ekipa OZRK Trebnje.

Ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto z učiteljem 
Alešem Jakšetom se je že na prvem regijskem pre-
verjanju odlično izkazala. 

Poziv dijakom in študentom 
za delo vzgojitelja in 
pomočnika na letovanju 
otrok na Debelem rtiču 
2012
Vabljeni vsi dijaki in študentje, ki imate veselje in željo za 
delo z otroki, vodenje skupin, organiziranje aktivnosti ter 
pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, da se nam pridru-
žite na letovanju otrok v letošnjem poletju.
Tisti, ki ste že bili vzgojitelji in pomočniki prejšnja leta, se 
prijavite tako, da se javite na elektronski naslov. Vsi, ki se 
boste letovanja udeležili prvič, pošljite še življenjepis s po-
udarkom na vaših dosedanjih izkušnjah pri delu z otroki ali 
skupino.
Študent/-ka se prijavi kot vzgojitelj in ima svojo skupino, di-
jak/-inja pa kot pomočnik, ki pomaga vsem in nima svoje 
skupine.
Prijavo pošljite najkasneje do konca aprila na e-mail: novo-
mesto.OZRK@ozrks.si. ali po pošti na naslov: Območno 
združenje RK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo 
mesto.

mailto:novo-mesto.OZRK@ozrks.si
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ODDAMO:
-  jogi 200 x 180
- pomivalno korito širine 80 cm 

(dvojno)
- pohištvo za spalnico
- pohištvo za otroško sobo
- fotelj
- pograd z jogijema
- lončeno peč (višina 150 cm, širina 

60 cm)

POTREBUJEMO:
-  štedilnik (2 x plin, 2 x elektrika)
-  štedilnik (3 x elektrika, 1 x plin)
-  štedilnik na drva 
-  sesalec
-  manjšo peč na drva
-  procesor oziroma računalnik

- šivalni stroj
-  pralni stroj
-  hladilnik
-  vrtljivi stol
-  namizno svetilko
-  manjšo omaro – regal
-  kolo za najstnika

Pokličite OZRK Novo mesto, 
tel.: 07/ 39 33 120.

Prosimo za pomoč pri prevozu po-
hištva med ponudnikom in prosil-
cem. 

Prevozniki se nam javite na tele-
fonsko številko: 07/39 33 121 ali 
elektronski naslov: novo-mesto.
ozrk@ozrks.si.

so od aprila 2011 do februarja 2012 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., Hypo leasing, d. o. o., Cerod, d. o. o., Pušnik-Novljan, d. o. o., 

Občina Žužemberk, Šiško steklarstvo, d. o. o., Finvest, d. o. o., Eventus, d. o. o., Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 
Odvetnik Mirko Bilbija, Petrol, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d.

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, Jože Podgoršek, Tone Hrovat, Vida Hlebec, Janez Bratkovič, Marjana Kos, Martina 
Kralj, Helena Rogelj Jurše, Jože Avsec, Marko Glušič, Marija Černe Starič, Rafko Križman, Suzana Simič, Dušan Plut, Ivanka 

Ravnikar Plut, Slavica Vukalovič, Andreja Šugman, Rajmund Gorenc, Betka in Ciril Jarnovič, Andrej Sedlar, Meliha Dizdarević, 
Vera Kunstek, Dejvi Kadivnik, Alenka Jerman, Ljubomirka Mesarič, Suzana Potrč, Aleš Dežan, Brigita Jaklič, Igor Kulovec, Jernej 

Dežman, Rok Mohorič, Darinka Koron, Gregor Butala, Alenka Salamon, Andreja Mavsar, Mateja Zupančič, Marko Kocman, Marjan 
Franc Levstek, Jana Bezjak, Vilma Manček, Luka Pen, Peter Hančič, Sanel Mesić, Sonja Košorog Filipovič, Valeriya Jenič, Bogdan 

Kronovšek, Andreja Retelj 
Ob smrti Irene Šenica: Marjan Smrke, Zdenka Hribar, Eva Pogačar, Nataša Umbreht, Aleš Gabrič, Jožica Težak, Tatjana Herlander, 

KUD Vesel Teater, Alenka Zidarič Sila, Nataša Kuhelj Rožec, Vladimir Jurekovič, Ivan Radež, Vinko Rukše, Sindikat vzgoje in 
izobraževanja Osnovne šole Brusnice, Karmen Blatnik, Igor Kotar

KORK
Bršljin, Škocjan, Birčna vas

Šolske potrebščine:
Novoline, d. o. o., Občina Straža, Rotary klub Novo mesto, Probanka, d. d., KORK Straža, Orehovica, Žabja vas, Mirna Peč, 

Dolenjske Toplice, Bršljin, Drska
Za občanko z multiplo sklerozo:

FS, d. o. o., Komunala Novo mesto, d. o. o., Prostovoljno gasilsko društvo Brusnice, Sameks, d. o. o., Hypo leasing, d. o. o., 
KS Brusnice, Roletarstvo Bayer, d. o. o., KORK Dolenjske Toplice, Brusnice, Stopiče, Mirna Peč, Mestne njive, 

Bela Cerkev, Straža, Bršljin

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 2000 izvodov.

Sklad za pomoč ljudem v stiski

 TRR: 
0297 0025 9477 202

CZ - Civilna zaščita
DARS     -  Družba za avtoceste RS
KORK    -  Krajevna organizacija 
  Rdečega križa
LD - Lovsko društvo 
MO - Mestna občina
OPN       - Občinski prostorski načrt
OŠ          - Osnovna šola
OZRK - Območno združenje Rdečega  
  križa
PGD - Prostovoljno gasilsko društvo
PP - Prva pomoč
RK - Rdeči križ
RKS - Rdeči križ Slovenije
RS - Republika Slovenija
SCT - Slovenije ceste tehnika
ZD - Zdravstveni dom
ZZV - Zavod za zdravstveno varstvo

Kratice

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 

DAJ – DAM

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