Z ROKO
V R KI

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto / letnik XVIII / številka 46 / maj 2013

Stopetdeset let mednarodnega odbora Rdečega križa

Henry Dunant
1828 -1910

Z ROKO
V R KI

POROČILO

Uvodnik
Letos RK zaznamujejo dve pomembni obletnici, 150 let od
ustanovitve mednarodnega odbora RK in 60 let krvodajalstva.
Začetki mednarodne organizacije segajo v leto 1859, ko se
je švicarski poslovnež Henry Dunant na poslovni poti znašel
v bližini prizorišča bitke v Solferinu, kjer se je pod vodstvom
Napoleona III. in Franca Jožefa bojevalo 270.000 francoskih
in avstrijskih vojakov. Žrtev med vojaki je bilo na obeh straneh ogromno, Dunant pa je pomagal ranjenim. Po tem dogodku je Dunant napisal knjigo Spomini na Solferino, ki je
bila poziv proti nečloveškosti in trpljenju, ki mu je bil priča.
Rdeči križ kot širša mednarodna humanitarna organizacija
deluje od leta 1863, združuje 186 nacionalnih združenj, letno
pa pomaga več kot 100 milijonom ljudem.
Ustanovitev organizirane pomoči ranjencem, ali kot jo danes
imenujemo prva pomoč, je bila ideja, iz katere se je razvilo
gibanje RK. In tako je še danes, hiter in učinkovit odziv na humanitarne potrebe ljudi, ki jih prizadeva vojna, elementarne
nesreče ali socialna stiska.
Krvodajalstvo se je začelo leta 1953 s prvo organizirano krvodajalsko akcijo na pobudo Glavnega odbora RKS in RK Zagorje v Zagorju. Postavili so pravila, na katerih temelji krvo-

dajalstvo še danes: brezplačnost,
prostovoljnost in anonimnost. RKS
je prevzel nalogo organizatorja
krvodajalskih akcij v tesnem sodelovanju s takratno transfuzijsko
službo, ustanovili so mobilno transfuzijsko ekipo, ki obiskuje skoraj
vse kraje po Sloveniji in omogoča krvodajalcem, da blizu doma
darujejo kri. Več kot 100.000 odvzemov vsako leto dokazuje, da
je krvodajalska dejavnost ena od
najbolj ukoreninjenih solidarnostnih aktivnosti; več kot 5 %
populacije vseh Slovencev redno daruje kri.
Obe obletnici bomo obeležili tudi v OZRK Novo mesto. Za
prostovoljce bomo v soboto, 25. maja, na jasi v Dolenjskih
Toplicah organizirali srečanje s pobratenim OZRK Gornja
Radgona, v soboto, 1. junija, v Prilozju v Beli krajini pa druženje krvodajalcev Dolenjske in Bele krajine. Vljudno vabljeni,
da se nam pridružite.
Mag. Mojca Špec Potočar,
predsednica OZRK Novo mesto

Iz poročila o delu 2012
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Evropsko leto aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti

našega pilotnega projekta bo vodilo za prostovoljno delo
s starejšimi v bodoče.

V evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti smo izvajali medgeneracijski projekt Mladi
za mlade po srcu, ki je bil osrednja dejavnost preteklega
leta. Rezultati projekta so ustanovitev medgeneracijskega
središča v Humanitarnem centru v Novem mestu, ki sledi
sodobnim programom pomoči najranljivejšim skupinam
prebivalstva, ter dva medgeneracijska centra s skupinama
za samopomoč starejših v Stopičah in Mirni Peči. Pridobili
smo nove prostovoljce, jih izobraževali za delo s starejšimi
na domu, jih spoznali z uporabniki in s pomočjo strokovne
delavke spremljali njihovo prostovoljno delo. Cel koncept

Prostovoljci in člani RK

Medgeneracijsko sodelovanje

Graf 1: Število prostovoljcev

V 35 KORK je v preteklem letu prostovoljno delovalo 467
prostovoljcev in 175 mladih članov, ki so se vključevali v
naše programe. Prostovoljce smo seznanili z etičnim kodeksom ravnanja prostovoljcev ter z njmi sklenili pisne dogovore o prostovoljskem delu. Po KORK se je zamenjalo
več predsednikov, pridobili pa smo prostovoljce srednje
generacije, ki prinašajo nov zagon za delo.
Ena od pomembnih naših nalog je krepitev članstva, zato
se trudimo, da ponudimo svoje dejavnosti čim večjemu
krogu krajanov. V letu 2012 nas je podpiralo 13.120 čla-
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Graf 2: Število članov

Graf 4. Gibanje pomoči 1

nov, ki so prispevali članarino, kar je 15 % manj članov kot
leta 2011, predvsem zaradi dviga članarine s 3 na 5 evrov.
Mreža KORK (v vsaki bivši KS) predstavlja socialno mrežo
za ljudi, ki so bolj ranljivi − starejši, revni, bolni, invalidi in
otroci. Tem ljudem v domačem kraju omogočamo reševanje socialnih stisk in problemov. Ob novem letu so prostovoljci s simboličnimi darili obiskali 6533 starejših, bolnih,
invalidov in otrok. Z obiski in skromnimi darili so se spomnili tudi 398 krajanov, ko so praznovali življenjske jubileje
(80 let, 90 let in več).

Graf 5: Gibanje pomoči 2

posamezniki smo vodili tudi posebne akcije pomoči, na
katere so se donatorji zelo dobro odzvali.
Tudi lansko leto je bila pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem
v stiski Krka, d. d., Novo mesto. Kartuzija Pleterje je donirala vsak mesec eno tono krompirja, ki smo ga razdelili
socialno šibkim družinam.

Sodelovanje
z Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto
Graf 3: Število starejših

V 34 krajih se je na srečanja starejših občanov odzvalo
3210 oseb, ki so si ogledali tudi kulturni program učencev
tamkajšnjih osnovnih šol.
Prostovoljci zlasti pred novim letom obiščejo tudi svoje
krajane v domovih starejših občanov in drugih zavodih.

V začetku leta 2012 smo z Visoko šolo za zdravstvo Novo
mesto podpisali listino o medsebojnem sodelovanju, ki
ga zelo dobro udejanjamo na več področjih. Študentje se
vključujejo v prostovoljno delo, pomagajo starejšim s svo-

Socialna stiska ljudi
Gospodarska in ekonomska kriza je še bolj pokazala svoje
zobe, saj je na OZRK Novo mesto v preteklem letu iskalo
pomoč več ljudi kot vsa leta do sedaj. Razdelili smo več
materialne pomoči v obliki paketov in finančnih pomoči
ter nudili svetovanje in informiranje številnim uporabnikom. Pomagali smo otrokom iz socialno šibkih družin ob
začetku šolskega leta in pridobili donatorje za štipendiranje 27 dijakov skozi celo leto. Zneske pomoči posameznikom in družinam smo znižali zaradi manj donacij v Sklad
za pomoč ljudem v stiski. Skupaj s KORK in prizadevnimi

Doc. dr. Bojana Filej, dekanica Visoke šole za zdravstvo Novo
mesto, in mag. Mojca Špec Potočar, predsednica OZRK Novo mesto,
ob podpisu listine o sodelovanju
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jimi obiski, sodelujejo na preventivno zdravstvenih akcijah
in pridobivajo srednješolce med krvodajalce s predavanji,
ki jih imajo po srednjih šolah. Študentke in študentje te
šole tako pridobivajo dragocene izkušnje za svoje bodoče
delo.

Krvodajalstvo nas razveseljuje
Vsako leto se veča število darovanj krvi; lani smo beležili
0,7 % krvodajalcev od aktivnega prebivalstva, kar je bilo
najvišje povprečje v Sloveniji. Veseli smo novih 322 mladih
krvodajalcev, ki so prvikrat darovali kri. Dobro sodelujemo
z vsemi srednjimi in visokimi šolami, za njih pripravljamo
predavanja in organiziramo krvodajalske akcije. Posebej
smo pozorni na krvodajalce, ki jubilejno darujejo kri. Lani
jih je bilo pet, ki so 100-krat darovali kri, ter sedem, ki so
jo darovali 110-krat in več- Vsem smo se zahvalili za dolgoletno redno darovanje krvi.

se vključile v akcijo Drobtinica RK in s peko kruha zbirale
sredstva za kritje stroškov kosil in malic za otroke.
Na enajstih osnovnih šolah so mentorji usposabljali ekipe
prve pomoči, ki se vsako leto udeležujejo našega tekmovanja ekip prve pomoči in dosegajo odlične rezultate. Lani
je na državnem tekmovanju zmagala ekipa OŠ Center.
Srednješolci so sodelovali na enotedenskem humanitarnem taboru za pomoč starejšim v Mirni Peči, kjer so jih
obiskovali na domu, se z njimi družili in jim pomagali.

Akcije z mladimi
V osmih osnovnih šolah enkrat tedensko delujejo krožki RK, v katerih sodeluje 113 učencev. Humanitarne cilje
učenci radi uresničujejo z organizacijo posebnih akcij za
celotno šolo. Šole so organizirale zbiranje prehrambenih artiklov v Košarico RK za socialno šibke družine ter

Tabor mladih v Mirni Peči

Medgeneracijsko
središče ponuja pester program različnih
aktivnosti
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Glede na izkušnje našega dela s starejšimi in njihove potrebe od februarja 2013 v Humanitarnem centru RK deluje
medgeneracijsko središče, ki nudi:
- dnevno varstvo za starejše,
- prostovoljno delo za pomoč starejšim na domu,
- vsakodnevne aktivnosti za starejše, s poudarkom na sodelovanju med mladimi in starejšimi,
- informiranje, svetovanje in izobraževanje starejših.

štrukeljce pod mentorstvom Jožice Kastelic, predstavnice
Društva kmečkih žena Orehovica.
Tečaj ročnih del pod vodstvom mentorice Dušanke Bevk
je bil dobro sprejet, tako da sta oblikovani dve skupini, in
sicer ob torkih začetni tečaj kvačkanja, ob četrtkih pa vezenja, kar pa je tudi eden od načinov druženja.
Udeleženke ustvarjalnih delavnic so ob 8. marcu pod mentorstvom Helene Kitek izdelovale rože iz krep papirja, ob

Uporabnikom središča je namenjena posebna spletna
stran www.pomoc-starejsim.si in brezplačna telefonska
številka 080 99 80.
Enkrat mesečno izvajamo tudi zdravstveno preventivna
predavanja z namenom prepoznavanja in preprečevanja
bolezni, meritve dejavnikov zdravja in posvet z zdravnikom. Gabrijela Humar, zdravnica v pokoju, kot prostovoljka uporabnikom daje nasvete za bolj kakovostno življenje
in izključitev zdravstvenih tveganj. Organizirali smo tudi
predavanja o sladkorni bolezni in skrbi za noge, zdravem
prehranjevanju ter demenci.
Na kuharskih delavnicah o zdravi hrani mladi in starejši v
mešanih skupinah pripravljajo razne jedi. Te so bile organizirane tudi v KORK Šmarjeta, Šentjernej in Mirna Peč. Pod
mentorstvom Suzane Plut, zagovornice zdrave prehrane,
smo kuhali neobičajne enolončnice, zdrave glavne jedi in
jedi iz špargljev. Ob veliki noči pa smo spekli velikonočne

Pokušina pripravljenih jedi na medgeneracijski kuharski delavnici
v Mirni Peči
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Izdelovanje rož iz krep papirja

Druženje z gostjo Ivanko Mestnik

veliki noči pa okraske in podstavke za pirhe, ki so jih lahko
uporabile tudi doma za praznično dekoracijo.
Ob kulturnem prazniku smo imeli otvoritev Modre police
z njenim pobudnikom Tonijem Gašperičem. Njegova zamisel je bila, da na čim več javnih mestih postavimo modre
police, kjer si lahko vsak knjigo sposodi, jo vrne nazaj ali
ne, lahko pa jo tudi podari. Modra polica na hodniku Humanitarnega centra je dostopna vsem ljudem. Druženje
ob Modri polici enkrat mesečno organizira Anica Bukovec, ki se pogovarja z različnimi gosti o izbranih knjižnih
delih in drugih aktualnih temah. Do sedaj smo gostili Ivanko Mestnik, ki je predstavila knjigo Moj prijatelj Pavle, in
Marto Račečič, ki je obujala spomine na zgodovino Broda, Barbara Ozimek pa je predstavila 150 let mednarodne
organizacije RK. V juniju bo druženje ob Modri polici namenjeno obujanju starih družabnih iger.
Za splošno informiranje starejših o prometni varnosti smo
povabili na predavanje policista, ki je udeležence seznanil

z novostmi v prometnih predpisih.
Prijetno je bilo tudi druženje na čajanki ob 8. marcu z
gostjo Marijo Jerele, ki je s svojim prelepim glasom zapela
nekaj ljudskih pesmi in privabila udeleženke, da se ji pridružijo. Zanimivo je bilo tudi predavanje Natalije Pelko iz
KGZS Novo mesto o pridelovanju lastne zdrave hrane, saj
smo zaradi dolge zime komaj čakal, da bi lahko začeli z
delom na vrtu. Spomladanski pohod v prelepem sončnem
vremenu in obisk Vojaškega muzeja v Vojašnici Franca Uršiča je udeležencem priklical spomine na čase JLA in TO.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali v našem medgeneracijskem središču, prostovoljcem za podajanje svoje ga
znanja in izkušenj udeležencem delavnic, predavateljem
za strokovna predavanja in izobraževanja ter vsem, ki so
z veseljem obiskovali organizirane dejavnosti. Vabljeni na
medgeneracijske aktivnosti tudi v bodoče.
Helena Kitek,
OZRK Novo mesto

Prostovoljno delo s starejšimi
Vedno več je starejših ljudi, ki potrebujejo pomoč. Program medgeneracijskega sodelovanja, ki ga izvajamo na
OZRK Novo mesto od lani, je namenjen starejšim ljudem,
ki so osamljeni in socialno izključeni, a hkrati zainteresirani, da izboljšajo svojo kvaliteto življenja.
K sodelovanju želimo pridobiti čim več prostovoljcev za
pomoč starejšim ljudem, zato organiziramo predavanja
na različnih fakultetah v Novem mestu in sodelujemo z
Zavodom za zaposlovanje RS – enota Novo mesto. Našim laičnim sodelavcem nudimo usposabljanje, kjer predstavimo zgodovino RK in njegovo pestro dejavnost ter
etični kodeks, ki ga morajo upoštevati pri svojem delu.
Lahko pa se udeležujejo tudi medgeneracijskih delavnic
in strokovnih ekskurzij. Prostovoljec pri svojem delu ni
prepuščen sam sebi, saj je vseskozi deležen mentorstva
pri delu s starejšimi.
Starejšim nudimo druženje s prostovoljci, pomoč pri vsakodnevnih opravilih in prevoze k zdravniku, na pošto, v
trgovino. Običajno se na začetku njunega sodelovanja
dogovorita, kdaj bo prostovoljec prihajal in na kakšen način bodo obiski potekali.

Trenutno z nami uspešno sodeluje 13 prostovoljcev in 15
starejših.

Obisk prostovoljcev pri starejši gospe

Vabimo nove prostovoljce, da se nam pridružijo pri našem delu, ter starejše, ki se počutijo osamljeni ali potrebujejo kakršno koli pomoč.
Barbara Kastelic, OZRK Novo mesto
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Jubilejno darovali kri
100-krat darovali kri
Novembra 2012 je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Franc
Kovšca iz Novega mesta 100-krat daroval kri. Zaposlen je pri Slovenskih
železnicah, kjer še priznavajo dva pro-

Konec preteklega leta je Silvester Novak z Otočca 110-ič daroval kri. Dela
v Krka, d. d., na kar je ponosen. Ob
jubileju, ki ga je praznoval v tretjem
nadstropju interne bolnišnice, kamor
se je transfuzija preselila za čas ob-

Franc Kovšca

Silvester Novak

sta dneva krvodajalcem za odvzem.
Njegovemu krvodajalskemu zgledu
sledi tudi sin. Kri bo daroval, dokler
mu bo to zdravje omogočalo, saj se
zaveda, da s tem pomaga bolnim in
poškodovanim.

nove oddelka, sta mu čestitala sekretarka OZRK Novo mesto Barbara
Ozimek in predstavnik KORK Otočec
Bojan Florjančič.

110-krat darovali kri
Jeseni 2012 je Branko Košir iz Straže
že 110-ič daroval kri. Povedal je, da si
želi, da bi mu zdravje dopuščalo, da
bi hodil na krvodajalske akcije tudi v
prihodnje. S krvodajalstvom je začel
na delovni brigadi v Suhi krajini leta
1975, od takrat pa redno daruje kri.
Ob jubilejnem darovanju sta Brankotu čestitali sekretarka OZRK Novo
mesto Barbara Ozimek in predsednica KORK Straža Andreja Radešček.

Zlatko Krupić in mladi krvodajalci srednje
strojne šole

ruje kri. Takrat je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto bila tudi
velika skupina dijakov iz Srednje strojne šole Novo mesto, ki jim je Zlatko
lahko postal vzor za sodelovanje pri
tej humani dejavnosti.

to postala že rutina in bo vztrajal, dokler mu bo zdravje dopuščalo. Vesel
je, da so vsi njegovi družinski člani krvodajalci.
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Sredi marca je Zlatko Krupić iz KORK
Podgrad že 110-ič daroval kri. S tem
humanim dejanjem je začel že v prvem letniku srednje šole in od takrat
redno vsake tri mesece daruje kri.
Povedal nam je, da je h krvodajalstvu
pritegnil kar nekaj svojih prijateljev in
znancev. Ob jubilejnem darovanju ga
je pričakala predsednica KORK Podgrad Stanislava Turk, ki se je odločila,
da ta dan dela družbo jubilantu in da-

Dušan Gorenc iz Dolenjskih Toplic
je v začetku leta 110-ič daroval kri.
Kot nam je zaupal, je prvič daroval kri
malo iz radovednosti, z leti pa mu je

Ivana Pelko in Dušan Gorenc

Branko Košir in Barbara Ozimek

je zahvalila tudi predsednica KORK
Dolenjske Toplice, sicer pa Dušanova
sestra, s katero zelo dobro sodelujeta
pri dobrodelnih akcijah.

Dušan je dejaven na več področjih
humanitarnega dela, kar so opazili
tudi pri njegovem delodajalcu, Krki
d. d., kjer so mu lansko leto podelili
priznanje za prostovoljca leta. Je tudi
član območnega odbora RK Novo
mesto, gasilec in aktiven športnik.
Za plemenito darovanje krvi se mu

Zoran Rifelj je v okviru letošnjega
tedna dobrodelnosti in prostovoljstva

Zoran Rifelj in mag. Mojca Špec Potočar
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v Krki, d. d., na krvodajalski akciji kri
daroval že 110-ič. V imenu OZRK
Novo mesto se mu je zahvalila in izročila priložnostno darilo predsednica
mag. Mojca Špec Potočar.

60 Let prostovoljnega
krvodajalstva v Sloveniji

120-darovali kri
Miroslav Ograjšek iz Bele Cerkve se
veseli življenja in ga z rednim darovanjem krvi, konec lanskega leta že 120ič, želi ohranjati tudi drugim. Delal je
v gradbeništvu, a je ostal brez zaposlitve in zdaj čaka na borzi do upokojitve. Rad se druži s prijatelji, odkar pa

Krvodajalci in predstavniki OZRK Novo mesto v Zagorju

Miroslav Ograjšek z novinarko Dolenjskega lista Lidijo Markelj

se je preselil v vinske gorice, je priložnosti za to še več kot prej. Želi si, da
bi mu zdravje služilo, da bi lahko tudi
v prihodnje redno daroval kri.

Letos mineva 60 let prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji, ko je bila 9.
3. 1953 na pobudo Glavnega Odbora RKS, RK Zagorje, Občine Zagorje
in sindikatov organizirana prva krvodajalska akcija RK, ki se jo je udeležilo
devet rudarjev. V spomin na ta dogodek so v Zagorju pripravili posebno
proslavo. Na njej so podelili priznanja prvim trem krvodajalcem in tistim,
ki imajo velike zasluge, da to humano dejanje ostaja pomembna dejavnost
RK.
Proslave smo se udeležili tudi predstavniki OZRK Novo mesto s krvodajalci,
ki so na našem področju najbolj aktivni.

Krvodajalci na izletu v Beli krajini
Pred koncem lanskega leta je OZRK
Novo mesto povabilo krvodajalce na
izlet v Belo krajino. V popoldanskih
urah smo se preko Gorjancev odpeljal proti Metliki, kjer nas je z belokranjsko pogačo pričakala Mojca

Izletniki pred Gasilskim muzejem v Metliki

iz Hiše dobrega kruha. Pridružila se
nam je tudi vodička Milena Pavlovič,
ki nas je popeljala na grad na ogled
filma o Beli krajini. Po ogledu smo se
odpeljali k Trem faram v Rosalnice,
kjer nam je župnik predstavil zgodo-

vino cerkve in njeno delovanje danes. Vsi skupaj pa smo zapeli v zelo
akustični cerkvi. Nato smo obiskali
družino Pečarič, ki se ukvarja s kmetijstvom, glavna panoga je vinarstvo.
Poleg predstavitve kulture pitja vina
in priprave belokranjske pogače
smo poizkusili štiri vrste najboljših
vin; nekatera od njih so že bila nagrajena in proglašena za najboljša v
Sloveniji. Pot smo zaključili z večerjo
na kmetiji Jakljevič, kjer je gospodar
pozdravil krvodajalce in opisal, s čim
se ukvarjajo. Na koncu se je krvodajalcem zahvalila tudi predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca
Špec Potočar in poudarila, da so
taka druženja možnost, da se bolj
spoznamo in še naprej sodelujemo
v okviru krvodajalstva.
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Krvodajalska akcija v
Šentjerneju
Ob začetku leta v
sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino
organiziramo v
Šentjerneju terensko krvodajalsko
akcijo. Kot je že
v navadi, so nas
Krvodajalci na odvzemu
spet sprejeli in
gostili v OŠ Šentjernej, kjer vedno pripravijo prostore za
krvodajalce, prostovoljke KORK Šentjernej pa poskrbijo,
da prav vsi dobijo svoj obrok. Na akcijo smo jih tudi tokrat
pozvali z letaki za gospodinjstva in sporočili po mobitelih.
Veseli smo, ker se je odzvalo 146 krvodajalcev, od tega jih
je 11 darovalo kri prvič.
Vabljeni na naslednjo akcijo, ki bo v Šentjerneju 12. junija
2013, od 7.00 do 13.00.

Podelitev priznanj in nagrad
Letos je nagrado MO Novo mesto prejela Avguština Lah, zadnjih dvajset let predana prostovoljka, dolgoletna predsednica KORK Majde Šilc, vsa ta leta pa tudi članica organov OZRK
Novo mesto. Vedno si je prizadevala, da bi humanitarno delo
in prostovoljstvo dobila pravi pomen in družbeno veljavo v
naši skupnosti. V to dejavnost se je vključila kot dolgoletna
pedagoška delavka, organizirala in vodila je predavanja, skozi
katera je šlo na desetine prostovoljcev. Avguština Lah nosi v
sebi enostavne, a pomembne človeške lastnosti: poštenost,
voljo, delavnost in odprtost, ki gredo z roko v roki z načeli
RK.
Več kot štirideset let je delovala v društvu Sožitje in bila nekaj
let tudi njegova predsednica z izjemnim čutom za drugačne
ljudi.
Ob 60-letnici krvodajalstva je dobil grb MO Novo mesto
Matjaž Šinkovc, ki je kri daroval že 160-krat. Na odvzemu je
bil prvič junija 1973 v Ljubljani, ko je obiskoval zadnji letnik

Krvodajalska akcija
Srednje strojne šole
Novo mesto
Na februarskih predavanjih o pomenu krvodajalstva na
Srednji strojni šoli, ki se jih je udeležilo 98 dijakov, smo
se dogovorili tudi o organizirani krvodajalski akciji za dijake in zaposlene na šoli. Sredi marca smo jo po treh dneh
uspešno zaključili. Udeležilo se jo je 76 dijakov in štirje
profesorji, kar je res svojevrsten rekord pri organiziranih
skupinah. Zavedamo se, da je velikega pomena, kako se
mlade krvodajalce motivira in pripravi na darovanje krvi.
Pohvaliti moramo tudi profesorje, ki so se pridružili dijakom in jim s tem dali dodatno vzpodbudo, da postanejo
krvodajalci. Veseli pa nas, da se skupine učencev, ki so že
zaključile šolanje na tej šoli, vračajo in nadaljujejo s tem
humanim dejanjem.
Mateja Šlajkovec, OZRK Novo mesto
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Dijaki, ki so zbrali pogum in prvič darovali kri.

Nastop učencev OŠ Šmarjeta na odprtju postaje RK

Odprtje postaje RK v
KORK Šmarjeta
Prvega marca smo v društvenih prostorih Kulturnega
doma v Šmarjeti odprli Postajo RK Šmarjeta, v kateri vsako
prvo nedeljo v mesecu, od 8.00 do 10.00, potekajo zdravstveno-preventivne meritve holesterola, sladkorja v krvi in
krvnega tlaka. Meritve izvajajo prostovoljke, zdravstvene
delavke Anica Gomizelj, Anica Beretič, Darja Glavan in Lili
Kvas.
Ob odprtju so učenci OŠ Šmarjeta, pod mentorstvom
Irene Zupančič, predstavili kulturni program s pevskimi in
glasbenimi točkami. Mladi člani ekipe prve pomoči pa so
vsem navzočim pokazali postopek prve pomoči pri nezavestnemu človeku. Županja Bernardka Krnc se je v svojem
nagovoru zahvalila požrtvovalnim prostovoljcem in predsedniku KORK Janezu Turku ter poudarila pomen prostovoljnega in humanitarnega dela RK. Predsednik KORK
Šmarjeta je za postajo RK prejel merilec tlaka, ki mu ga je
predala sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek.
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d Mestne občine Novo mesto
poklicne šole. DruNagrado MO Novo mesto
gič se je zgodilo, ko
za delo na humanitarnem
je bil že zaposlen v
področju je prejela Rozaliinvalidskem podjetju
ja Rkman. Leta 1972 se je
Rog v Novem mestu.
preselila v Birčno vas in se
Podpira načela sloaktivno vključila v političvenskega krvodajalno in družbeno življenje.
stva: prostovoljnost,
V letu 1982 so jo izvolili za
anonimnost in breztajnico KS Birčna vas, isteplačnost. Na odvzega leta tudi za predsednime odhaja vsake tri
co KORK, v katerem svojo
Avguština Lah
Matjaž Šinkovc
Rozalija Rkman
mesece po lastni odfunkcijo opravlja še danes.
ločitvi ali pa se odzove povabilu bolnišnice, če potrebu- Deluje v društvu izgnancev, finančnih delavcev, invalidov in
jejo njegovo krvno skupino. Nikoli ni bil odklonjen zaradi upokojencev ter Zvezi borcev za vrednote NOV.
slabega počutja. Matjaž Šinkovc je prijazen in skromen Krajani jo poznajo po požrtvovalnem delovanju, predvsem na
človek, s plemenitim in toplim srcem, vreden velikega področju pomoči socialno ogroženim družinam, starejšim in
spoštovanja.
onemoglim ter urejanju romskega naselja Ruperč Vrh.

V Straži postaja RK ponovno deluje
V sklopu občinskega praznika Straže smo se v KORK odločili, da v mesecu aprilu ponovno odpremo postajo RK. Postaja
deluje vsako drugo sredo v mesecu, med 17. in 18. uro, v
občinskih prostorih.
Ljudje se zavedajo, da se mreža socialno šibkih družin in posameznikov veča, tako v naši občini kot tudi drugje. Marsikdo bi rad daroval stvari, ki jih ne potrebuje več, vendar
ne more priti do humanitarnega centra v Novem mestu,
zato smo jim pristopili naproti in jim olajšali ta korak. Na-

Učenci so v programu prikazali celotno zgodovino RK.

men postaje je predvsem zbiranje oblačil, obutve, igrač in
kar koli, kar lahko pride ljudem prav za ponovno uporabo.
Prostovoljke KORK Straža bomo na voljo tudi za pogovor
in informiranje o možnosti prejemanja pomoči RK. Izvajali
bomo tudi meritve krvnega tlaka in popoldanskega krvnega
sladkorja. Občasno bomo pripravili tudi kakšno ustvarjalno

delavnico o medgeneracijskih odnosih ter druženje ob raznih aktivnostih.
Otvoritveni program so popestrili učenci OŠ Vavta vas, pod
vodstvom Roberta Ogulina. Predstavili so, kaj je bistvo gibanja RK, člani krožka RK pa so prikazali nekaj znanja iz prve
pomoči, ki so ga morali pokazati tudi na območnem tekmovanju RKS iz prve pomoči, kjer so zasedli drugo mesto. Glasbene točke so izvajali Rok Zupančič na klarinetu, Filip Markovič
na klavirski harmoniki in Mateja Kopina na violini. Sočasno
ob otvoritvi je
potekala tudi
ustvarjalna
delavnica Origami za začetnike. Ročne
spretnosti so
pokazali predvsem mlajši
udeleženci,
starejši pa so
jih bolj opazovali.
Pozitivno nas
Predsednica KORK Straža Andreja Radešček
je presenetila
in župan Alojz Knafelj
izredno številčna obiskanost. Vesela sem, da je bil odziv na otvoritev
postaje dober in prepričana sem, da bo postaja RK koristila
občanom občine Straža. Zahvaljujem se tudi predstavnikom
drugih krajevnih organizacij RK za udeležbo in podporo na
prireditvi ter straškemu županu Alojzu Knaflju za spodbudne
besede.
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DOBRODELNOST

Razstava fotograﬁj in
dobrodelna dražba

Poizkusili smo vse, kar smo skuhali.

Medgeneracijska
kuharska delavnica v
Šmarjeti
V okviru medgeneracijskega središča smo v februarju v
OŠ Šmarjeta organizirali kuharsko delavnico Neobičajne
enolončnice, ki so se jo udeležili učenci 8. razreda in starejši, ki so se prijavili preko KORK Šmarjeta in Bela Cerkev.
Pod mentorstvom Suzane Plut, zagovornice zdrave hrane,
smo pripravljali enolončnice, ki so vsebovale veliko neobičajnih, a zdravih sestavin, kot so: pira, čičerka, soja, ajdova
kaša, azuki fižol, bob, ingver, kurkuma, tamari in mis. Vseh
šest enolončnic smo zaužili s slastjo. Mlajši udeleženci, ki
imajo raje drugačno hrano, so bili nad nekaterimi jedmi
prav navdušeni.

13. aprila je na vrhu novomeškega Marofa potekala razstava fotografij Dušana J. Smodeja z naslovom "Moje
marginalne osebnosti". Razstavo je avtor ob 19. uri zaprl z zaključnim performansom, nekaj dni kasneje pa
je v LokalPatriotu potekala dobrodelna dražba pepela
slik. Izkupiček dobrodelne dražbe je namenil študentki
visoke šole za zdravstvo, ki je morala plačevati šolnino,
ker ni imela
dovoljenja
za stalno bivanje. Družina, iz katere izhaja,
pa je v socialni stiski
zaradi bolezni obeh
staršev. Z
zbranimi
sredstvi od
dobrodelne
Pobudnik akcije in prejemnica donacije
dražbe, ki
so jih prispevali Krka, d. d., in posamezniki, je plačan
del študentkine šolnine.
Želeli bi si še več takih akcij, ki prispevajo k večji strpnosti do tujcev, ki živijo med nami.

Ivana Pelko nagrajena v akciji Ljudje odprtih rok
Predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko je na
svečani prireditvi, ki jo je v Narodni galeriji v Ljubljani v
sklopu akcije Ljudje odprtih rok organizirala revija Naša
žena, prejela zahvalno listino za dobroto, plemenitost in
človekoljubna dela.
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Ivana s svojo širšo družino

Ivana Pelko iz Škril pri Dolenjskih Toplicah je RK zvesta
že skoraj vse življenje, zadnjih deset let pa je predsednica KORK. Po poklicu je učiteljica razrednega pouka, za
katedrom je stala kar 43 let. Takoj ko je postala učiteljica, je prevzela tudi šolski RK. Že tedaj so zbirali denar za
revne otroke, da so lahko brezplačno jedli v šoli. »Dobro
je, da se otroci že v osnovni šoli naučijo pomagati drug
drugemu, potem imajo toplo srce in odprte roke tudi, ko
odrastejo,« pravi nagrajenka. Ivana je tudi mentorica novih
prostovoljcev RK, obiskuje starejše občane, vsem pomaga
pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic in organizira
zdravstveno preventivne akcije. Ni ji težko delati brezplačno in vsi lahko vedno računajo nanjo.
Tudi Robert Erjavec je prejel zahvalno listino za dobroto,
plemenitost in človekoljubna dela. Robi je pobudnik številnih dobrodelnih akcij in se vključuje v reševanje stisk ljudi,
kjer koli vidi, da je to potrebno. Tudi RK Novo mesto je
že večkrat pomagal pri vodenju humanitarnih prireditev in
speljal več akcij z nami.
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Krajani Gotne vasi
zbirali za invalidski
voziček

Vesna pred svojo obnovljeno zidanico

Akcija za Vesno
Lani se je na nas obrnila Vesna in nam predstavila svojo stisko zaradi neurejenih bivalnih razmer. Bala se je
prihajajoče zime, saj je bila njena zidanica stara in že
dotrajana, brez sanitarij, z elektriko in vodo samo v
kletnih prostorih. Zidanice ne bi mogla obnoviti sama,
zato smo se odločili, da gremo v skupno akcijo s KORK
Mali Slatnik.
Akcija je bila uspešna, saj je bilo zbranih 10.449 evrov,
ki so jih prispevala podjetja, društva, posameznik, krajani in KORK. Poleg teh se je v akcijo vključilo veliko
dobrih ljudi, ki so pomagali v materialu ter z nesebičnim darovanjem svojega prostega časa Vesni pomagali
ustvariti prijeten dom. Zidanica je dobila novo streho,
fasado, prenovljeno klet in urejen bivalni prostor v zgornjem nadstropju, do katerega smo obnovili še stopnice
in ograjo. Vesna ima tako po dolgih letih spet svojo
sobo, kuhinjo in kopalnico. Vsi, ki so v akciji pomagali,
so dokazali, da stiska ljudi vzbudi v njih solidarnost in
humanost.

Lani se je v imenu iniciativnega odbora na nas obrnil krajan
Gotne vasi z idejo in načrtom zbiranja sredstev za pomoč
sosedu, ki mu je mišično obolenje onemogočilo gibanje.
Območno združenje RK se je takoj odzvalo k sodelovanju in akcija je stekla. Sredstva so se zbirala na podlagi
predračuna za primeren električni invalidski voziček, ki je
znašal dobrih 5.900 evrov. Na poseben račun se je zbralo
6.450 evrov, ki jih je prispevalo sedem podjetij, KORK in

Lažje je, če veš, da je s tabo toliko ljudi.

KS Gotna vas, osem posameznikov in bivši sodelavci obolelega. Razliko zbranih sredstev od stroška za voziček se
je nakazalo družini, saj se bodo zaradi bolezni potrebe po
ustreznih pripomočkih še povečevale.
Tudi s to dobrodelno akcijo smo pokazali, da nam ni vseeno za ljudi, ki se znajdejo v stiski.

Vabilo na tabor moč humanosti
Letos se bo odvijal že osmi tabor za prostovoljce. Vljudno
vabljeni dijaki, ki ste na taboru že bili in ste že naši prostovoljci ter vsi novi, ki ste željni druženja, novih znanj ter ste
pripravljeni svoj čas nameniti tudi pomoči starejšim.
Tabor bo potekal od 1. do 6. julija 2013 v Škocjanu. Udeležijo se ga lahko srednješolci in učenci 9. razreda osnovne šole.
Na taboru je 20 dijakov ter štirje mentorji, ki bivajo na šoli,
kjer je poskrbljeno tudi za prehrano. V dopoldanskem
času se odvija terensko delo, kjer se manjše skupine odpravijo do starostnikov in z njimi preživijo čas po njihovi
želji. V popoldanskem času potekaj različne socialne delavnice, predavanja na zanimive teme, igre, šport, izleti,
tematski večeri in podobno. Dogajanje skušamo čimbolj
prilagoditi prostovoljcem. Za več informacij pokličite na
tel. št. 07 39 33 128 ali pa nam pišite na email: novo-mesto.ozrk@ozrks.si

Prijavite se lahko tudi pri svetovalnih delavkah na šoli. Tabor je za udeležence brezplačen.

Prostovoljke na lanskem taboru

11

Z ROKO
V R KI

MLADI

Drugi teden humanosti in prostovoljstva v Krki
V družbi Krka so že drugo leto zapored organizirali družbeno odgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je potekala v aprilu pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas. Različnih dobrodelnih dejavnosti se je
udeležilo več kot 700 krkašev. Od tega jih je kar 220 v
Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru darovalo kri.
Nekateri prostovoljci so se odločili, da bodo k akciji
prispevali s pakiranjem živilskih paketov in sortiranjem
zbranih oblačil na RK in Karitasu. V letošnji akciji so
zbrali za dve toni oblačil in obutve, živil, igrač, knjig in
šolskih potrebščin, ki so jih podarili RK in Karistasu za

delovnih centrov. Dobrodelni teden so v sodelovanju z
Zvezo prijateljev mladine Slovenije na osrednji lokaciji
v Ločni zaključili z obiskom skoraj 1000 otrok iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije, ki so jim skupaj z
Olimpijskim komitejem Slovenije in športniki klubov in
društev, ki nosijo Krkino ime, organizirali mini olimpijado. Goste so razveseljevali čarodej in lutka Sapramiška
– glasnica projekta Botrstvo, uživali pa so tudi v poslikavi obraza, glasbenem programu in drugih aktivnostih.
Ob odhodu so jim podarili nahrbtnik z nekaj uporabnimi potrebščinami.

Skupina 17 prostovoljcev je na OZRK Novo mesto oblikovala
480 živilskih paketov (2.880 kilogramov) in pripravila oblačila, ki
so bila v Krki zbrana do takrat, za razdelitev socialno ogroženim
posameznikom in družinam.

Predsednik uprave Krke, d. d., Novo mesto, Jože Colarič se vedno pridruži sodelavcem na tednu humanosti in prostovoljstva.

socialno šibke posameznike in družine, ter 540 kilogramov hrane za živali v zavetiščih. Krkaši so s prostovoljci
RK obiskali tudi starejše ljudi, ki živijo sami, in se družili
s stanovalci domov za starejše in varovanci varstveno

Med zaposlenimi družbe Krka je veliko ljudi, ki se dejavno ukvarjajo s prostovoljstvom skozi vse leto. Tako so
lani ob dnevu prostovoljstva, 5. decembra, za predano
delo v skupnosti prvič nagradili svoje najbolj prizadevne
in prepoznavne prostovoljce.

V humanitarnem centru razstavljal Janko Orač
Konec januarja smo odprli razstavo novomeškega slikarja Janka Orača, ki je iz svojega zelo raznolikega opusa
izbral za naše prostore svetle slike, s prijetnimi motivi narave, predvsem morja. Avtor je na odprtju poudaril, da
črpa navdih za svoja dela iz svojih čustev.
V kulturnem programu, ki ga je povezovala voditeljica
Mojca Kren, je zaigrala na klavir Ula Fink, ki obiskuje
Glasbeno šolo Lipičnik.
Razstava se je zaključila 22. maja, ko smo odprli razstavo
likovnika Alojza Konca iz Sevnice.
Vsi avtorji, ki razstavljajo v naših prostorih, podarijo eno
izmed svojih del za dražbo, s pomočjo katere bomo konec leta zbirali sredstva v Sklad za pomoč ljudem v stiski.
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Slikar Janko Orač in voditeljica Mojca Kren
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Tekmovanje ekip prve
pomoči osnovnih šol

Ekipa prve pomoči OŠ Vavta vas

Zmagovalna ekipa OŠ Šmarjeta z mentorico Ireno Zupančič in učiteljem prve pomoči Petrom Černetom

V okviru 7. državnega tekmovanja RKS ekip prve pomoči osnovnih šol je na OŠ Drska bilo organizirano
območno tekmovanje ekip prve pomoči. Pomerilo se
je 13 ekip iz osnovnih šol: Bršljin, Brusnice, Center, Drska, Grm, Mirna Peč, Otočec, Prevole, Škocjan, Šmihel,
Šmarjeta, Šentjernej in Vavta vas, in sicer v teoretičnem znanju iz zgodovine gibanja RK in prve pomoči
ter praktičnem znanju iz prve pomoči, ko so pomagale
poškodovanim. Tekmovalci so se pripravljali celo šolsko
leto pod vodstvom mentorjev na šolah, pomagala pa sta
jim tudi predavatelja prve pomoči Peter Černe in Aleš
Jakše. Prvo mesto je zasedla ekipa OŠ Šmarjeta, ki je
imela enako število točk kot druga ekipa OŠ Vavta vas,
vendar so na koncu odločale dosežene točke v praktičnem delu tekmovanja. Tretje mesto je dosegla ekipa OŠ
Otočec. Vse ostale ekipe so zasedle četrto mesto.
Regijsko tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol
smo organizirali v dvorani Leona Štuklja. Udeležile so se
ga štiri ekipe iz osnovnih šol: Pavla Lunačka Šentrupert,
Metlika, Belokranjskega odreda Semič in Šmarjeta. Ekipe prve pomoči so se pomerile v teoretičnem znanju iz
prve pomoči in poznavanja gibanja RK ter praktičnem
znanju na štirih situacijah nesreč, kjer sta bila na vsaki
nesreči po dva poškodovana, ki so jih člani ekip reševali. Najboljša je bila ekipa OŠ Šmarjeta, ki se je 11. maja
na Debelem rtiču udeležila 7. državnega tekmovanja in
zasedla prvo mesto.

AED − avtomatski zunanji deﬁbrilator na
Visokošolskem središču Novo mesto
Ena od naših pomembnih dejavnosti je prva pomoč, v
okviru le-te pa usposabljanja za različne ciljne skupine.
Namen nudenja prve pomoči je, da poškodovanec ali
bolnik lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do
strokovne medicinske pomoči. Usoda ponesrečencev
ali nenadno obolelih je zelo odvisna od ukrepanja ljudi,
ki se znajdejo na kraju nesreče. Za učinkovito pomoč je
potrebno znanje, ki ga je treba pridobiti in tudi obnavljati. Za prvo pomoč uporabljamo tudi pripomočke, eden
od njih je AED − avtomatski zunanji defibrilator.
Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar je predala dr. Marjanu Blažiču, direktorju Visokošolskega središča Novo mesto, v uporabo AED. Po predaji je pod vodstvom profesorice Mojce Saje iz Visoke
šole za zdravstvo sledil prikaz njegove uporabe. AED je
nameščen pred vhodom v stavbo in je namenjen širši
uporabi; služil bo tudi uporabnikom športnih objektov v
neposredni okolici.

OZRK Novo mesto organizira vsak drugi torek v mesecu
ob 16. uri v Humanitarnem centru RK na Drski brezplačne delavnice uporabe AED.

Dr. Marjan Blažič in mag. Mojca Špec Potočar ob avtomatskem
zunanjem deﬁbrilatorju

13

Z ROKO
V R KI

PRVA POMOČ

Sodelujoči na predstavitvi dela RK

»Naj se ne zgodi«
Že tretje leto smo sodelovali v akciji Naj se ne zgodi, ki jo
organizira Svet za preventivo v cestnem prometu pri MO
Novo mesto. Na Novem trgu smo v sodelovanju z Lekarno
Novak izvajali meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, ki
se jih je udeležilo 76 oseb. Obiskovalci so na naši stojnici lahko odgovarjali na nagradna vprašanja ali pa na lutki
prikazali oživljanje, s tem so si prislužili žig na zbirni kartonček, ki so ga oddali v skrinjico za žreb. Odziv na akcijo
je bil kljub slabemu vremenu dober; množično so se je
udeležili tudi dijaki, ki so to soboto imeli pouk.

Učenci v Klicnem centru 112

Obeležitev številke 112
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Vsako leto 11. februarja obeležujemo mednarodni dan številke 112. V okviru predstavitve Klicnega centra Uprave za
zaščito RS – izpostava Novo mesto smo učencem tretje
triade OŠ Center pripravili delavnice temeljnih postopkov
oživljanja z AED. V postopku, ko rešujemo poškodovanega ali nenadno obolelega človeka, je pomembno, da ga
najprej pregledamo. Če je človek v nezavesti, takoj pokličemo številko 112 ali sporočimo očividcem, naj to nemudoma storijo. Sami ali s pomočniki pa začnemo z oživljanjem. Namen skupne akcije Uprave za zaščito in reševanje
RS in RKS je bil dosežen, saj so bili udeleženci motivirani
za sprejemanje novega znanja, ki jim bo koristilo, ko bodo
v situaciji, ko bo potrebno poklicati številko 112.

Za vso pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodka se zahvaljujemo
prizadevnim dijakom Gimnazije Novo mesto, njihovim profesorjem in
svetovalni delavki Anici Kastelic.

Dan za spremembe
V petek in soboto, 5. in 6. aprila, je potekala vseslovenska
prostovoljska akcija Dan za spremembe. Skupaj z Gimnazijo Novo mesto smo organizirali dobrodelni bazar »Iz
mojih rok v tvoje. Za najin nasmeh«. Dvajset dijakov je
dva tedna pred bazarjem zbiralo oblačila, obutev, športne
pripomočke, gospodinjske aparate, šolske potrebščine in
družabne igre, ki so jih nato ponujali v zameno za prostovoljne prispevke. Zbrali so 224 evrov, ki bodo namenjeni
gimnazijskemu skladu Za boljše možnosti. S sredstvi omenjenega sklada pomagajo dijakom iz socialno šibkejših
družin. Tudi v bodoče si želimo še takih skupnih akcij.

Aktivnosti za
uporabnike
medgeneracijskega
središča:
-

vsak torek ob 9.00: tečaj ročnih del – kvačkanje
vsak četrtek ob 9.00: tečaj ročnih del – vezenje,
vsak četrtek ob 8.00: telovadba za starejše,
vsak petek ob 10.00: družabne igre,
vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 9.00: kuharska
delavnica,
vsak drugi torek v mesecu ob 16.00: predstavitev
AED,
vsak tretji torek v mesecu ob 10.00: zdravstveno preventivno predavanje,
vsak četrti torek v mesecu od 10.00 do 12.00: meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola ter posvet z
zdravnico Gabrijelo Humar, dr. Med.,
vsako drugo sredo v mesecu ob 10.00: druženje ob
Modri polici.

številka 46 / maj 2013

Razpis
za letovanje
otrok na
Debelem
rtiču

TEK_pride
117x146 mm

Prvi termin: 1. 7. do 8. 7. 2013
Drugi termin: 8. 7. do 15. 7. 2013
Tretji termin: 15. 7. do 22. 7. 2013
Četrti termin: 22. 7. do 29. 7. 2013
Letovanja se lahko udeležijo otroci
stari od 7 do 13 let.
Prijave oddate pri svetovalnem delavcu na osnovni šoli do 7. junija
2013.
Prispevek staršev za letovanje se
določi glede na višino dohodkov v
družini in znaša 60 evrov, 90 evrov
ali 140 evrov.
Letovanje na Debelem rtiču omogoča otrokom ustvarjalne in aktivne počitnice.

DAJ – DAM
ODDAMO:
- vgradno kuhalno ploščo (2x plin,
2x keramična plošča)
- vgradno pečico
- posteljo (160 x 200 cm)
- dve postelji (190 x 90 cm)
- posteljni okvir (širina 150 cm)
- 3 x jogi (190 x 90 cm)
- 2 x jogi (200 x 200 cm)
- jogi (200 x 160 cm)
- jogi (190 x 160 cm)
- omaro (višina 235 cm,
širina 224 cm)
- pohištvo za otroško sobo (omara,
most in postelja, širina 340 cm)
- pisalno mizo
- šivalni stroj Bagat v omarici

POTREBUJEMO:
- otroški avtosedež
- otroški voziček za dvojčka
- otroško kolo (za starost 4 in 7 let)
- žensko kolo (na prestave)
- kuhinjske omarice
- kuhinjski jedilni kot
- jedilno mizo (klasično)
- štedilnik (3x plin, 1x elektrika)
- hladilnik
- zamrzovalno omaro
- pralni stroj
- sesalec
- digitalni sprejemnik
- kosilnico
- televizor

Pokličite OZRK Novo mesto,
tel.: 07/ 39 33 121.
Območno združenje RK Novo mesto
ima razdelilnico hrane, kjer socialno
šibki dobite topli obrok vsak delovni
dan ob 12. uri, in kopalnico, kjer se
lahko stuširate in operete oblačila.
Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13.00
do 16.00. Prevzem oblačil obvezno
z osebno kartico uporabnika, ki jo
dvignete na Centru za socialno delo
v Novem mestu.

BILTEN Z roko v roki izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga naslednji uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Mojca
Špec Potočar, Anica Bukovec. 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 1700 izvodov.
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V Sklad za pomoč ljudem v stiski
so od oktobra 2012 do aprila 2013 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe:
Krka, d. d., Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež, Lekarna Novak, d. o. o., dr. Franc Kokalj, Tiskarna Vesel, d. o. o.,
Roletarstvo Medle, d. o. o., PBS Slovenije, d. d., Zavarovalnica Tilia, OŠ Otočec, Območno obrtna podjetniška
zbornica Novo mesto, Telekom Slovenije, d. d., Lions klub Novo mesto, RKS, Alto, d. o. o.
Posamezniki:
Miloš Recelj, Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna in Dušan Dular, mag. Mojca Špec Potočar, Pavlina Avbar,
Jože Podgoršek, Tone Hrovat, Vida Hlebec, Janez Bratkovič, Marjana Kos, Martina Kralj, Helena Rogelj Jurše,
Jože Avsec, Marko Glušič, Rafko Križman, Dušan Plut, Ivanka Ravnikar Plut, Zofija Kotar, Gorazd Kulovec,
Anton Škerlj, Rajmund Gorenc, Marija Božič, Anica Bukovec, Jožefa Auersperger, Zora Trebar, Mojca Rataj,
Tomaž Bregar, Jelka Somrak, Jernej Dežman, Stojan Šoba, Jernej Vanček
KORK:
Drska, Dolenjske Toplice, Žabja vas, Regrča vas, Birčna vas, Podgrad, Šentjernej, Bršljin, Šmihel, Prečna, Bučna vas,
Škocjan, Majde Šilc, Stopiče, Šmarjeta, Šmihel Žužemberk, Otočec, Dvor, Mestne njive
V materialu in storitvah:
Kartuzija Pleterje, Šentjernej, Mitja Fabjan, Košarkarski klub KRKA, Alva, d. o. o., Šentlovrenc, Prestiž, d. o. o.,
CGP, d. o. o, Mitja Fabjan
Za Zalo
Pravne osebe:
Asp, d. o. o., Cemetni izdelki Gorec, Frančiška Gorec, s. p., Firsk, d. o. o., Gabrijel Marjeta, s. p.,
Strešniki Golob, d. o. o., Brikplastika, d. o. o., Factory Store, d. o. o., URA-TRA, Jože Uranar, s. p., MEJ MFM Blezer,
GPI Tehnika, d. o. o., Občina Mirna Peč, Kvadrat nepremičnine, d. o. o., Petrol, d. d., Franc Škof, s. p., KORK Mirna Peč
Posamezniki:
Jože Krevs, Danica Luzar, Silva Vovko, Renata Progar Zupan, Stanko Žagar, Jože Drenik, Mojca Tomšič,
Aleš Kupljenik, Tomaž Osterman, Rok Turk, Mojca Novak, Zdenka Mežan, Jožefa Marija Glojnarič, Blaž Jarc,
Jana Marn, Anton Kregel, Darja Zupančič, Ivana Sluga, Eli Zupan, Mateja Gabrijel, Michel Cindro, Bojan Barle
Za Vesno
Pravne osebe:
SE-MA, d. o. o., Tabakum, d. o. o., Komunala Novo mesto, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., RIC Novo mesto,
Pušnik-Novljan, d. o. o., Berus, d. o. o., Krka, d. d., Lions klub Novo mesto, Društvo Julija, RKS
Posamezniki:
prostovoljni prispevki krajanov, Meri Munih
KORK:
Šmihel, Regrča vas, Dolenjske Toplice, Uršna sela, Drska, Prečna, Straža, Gotna vas, Mali Slatnik, Dvor, Stopiče
V materialu in storitvah:
Keragrad, d. o. o., Ursa Slovenija, d. o. o., Kalcer, d. o. o., Ensi, d. o. o., Franci Bučar, Metod Jerman,
Steklarstvo Šiško, d. o. o., Trgoinox, d. o. o., Slikopleskarstvo Marjan Tomazin, s. p.,
Slikopleskarstvo Srečko Nagelj, s. p., Stavbno krovstvo-kleparstvo žlebiček, Goran Divjak, s. p., Šentjernej,
Robert Vovko, Boštjan Blažič, Irena Judež, Tine Vide, Jože Vrščaj, Tone Hren, Eventus, d. o. o.,
Krajevna skupnost Mali Slatnik, Tomaž Smolič, Franc Radež, Andrej in Primož Pavčnik,
Gostilna Štefan, Srebrnjak Štefan, s. p.,
Gostilna Pr’ leseni žlici, Marija Novak, s. p., Zoran Špoljar, Marija in Franci Dragan, Ludvik in Slavka Barbo,
Ivan Hrastar,
Miha Peče, Anton Derganc, Vinko Bajec, Jože Vidic, Rotary klub Dolenjske Toplice, Jožica Mohar, Jani Rolih,
Rudi in Alenka Papež, Franc Kestner
Za Marjana
Pravne osebe:
Marijan Bartolj, s. p., Armat, d. o. o., Remos, d. o. o., Ermo, d. o. o., Jože Luzar, s. p., RKS, KS Gotna vas
Posamezniki:
Jože Repše, Jože Novak Krajšek, Dušan Kastelic
KORK
Gotna vas

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

