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Z ROKOV R KI DOBRODELNOST

Dobrodelnost
V letošnjem letu smo imeli kar nekaj 
dobrodelnih akcij, na katere se je od-
zvalo veliko ljudi. Posebej pa čutimo, 
da se različna interesna združenja, 
šole, društva, organizacije in pod-
jetja organizirajo v dobrodelnost, če 
spoznajo, da jim je namen akcije bli-
zu. To nas res veseli, ker imamo vse 

manj donatorjev med podjetji, ki darujejo znatne zneske, 
zato je odziv vseh še toliko bolj dobrodošel. Ljudje želijo 
izvedeti, za koga darujejo, zato jih želimo prepričati, da se 
socialno šibki težko izpostavijo, vendar so lahko sigurni, 
da bomo izbrali res tiste, ki potrebujejo pomoč. Lep pri-
mer dobrodelnosti je sodelovanje s Petrom Štangljem, ki 
je letos pripravil dve odmevni dobrodelni akciji, kolesarki 
izlet Podgurje tour in prireditev Manj je lahko več. Namen 
zbiranja sredstev je bil za šolske potrebščine in tri socialno 
šibke družine, za šolanje njihovih otrok. 
V vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe smo 
z Gimnazijo Novo mesto organizirali dobrodelni bazar Iz 
mojih rok v tvoje. Za najin nasmeh. Dijaki so zbirali ob-
lačila, obutev, športne pripomočke, gospodinjske aparate, 
šolske potrebščine in družabne igre, ki so jih nato ponujali 
v zameno za prostovoljne prispevke, ki so jih namenili gim-
nazijskemu skladu za socialno šibke dijake. Z dobrodelno 
dražbo fotografa Dušana J. Smodeja z naslovom Moje 
marginalne osebnosti so se zbirala sredstva za študentko 
Visoke šole za zdravstvo, ki mora zaradi statusa začasnega 
bivanja plačevati šolnino. Skupaj z Rotary in Lions klubom 
Novo mesto smo organizirali akcijo zbiranja rabljenih in 
novih šolskih potrebščin pred Intersparom v Qlandii in v 
avli Planeta Tuš. Šolske potrebščine so zbirali in nam jih 
predali tudi člani ZZD Novo mesto in zaposleni v podjetih 
Hyb, d. o. o., in IN.Medica, d. o. o., Šentjernej. Ves po-
darjeni material smo razdelili po osnovnih šolah na našem 
območju. Že peto leto zapored smo v sodelovanju s Sred-

njo gradbeno in lesarsko šolo Novo mesto obdarili social-
no ogrožene družine. Dijaki programa lesarski tehnik so 
izdelali štiri komplete pohištva (pisalna miza, predalčnik in 
stol), ki smo jih izročili štirim družinam s šolajočimi otroki. 
Tudi v tem šolskem letu smo pridobili 22 donatorjev za hu-
manitarno pomoč, ki mesečno nakazujejo štipendijo 25 
dijakom iz sedmih srednjih šol. 
Zelo je težko priti prosit, pravijo naši uporabniki, ko prine-
sejo kup zapadlih položnic, in potarnajo, da ne vedo, kaj 
bodo jutri skuhali svoji družini. Le malo ljudi naša komisija 
zavrne, saj prinesejo dokazila o dohodkih, ki ponavadi ne 
presegajo 200 evrov na družinskega člana. Skupno smo 
letos obravnavali 150 prošenj, od tega smo odobrili po-
moč 112 družinam, in za položnice namenili 28.953,97 
evrov. V drugi polovici avgusta smo razdeljevali bone za 
nakup šolskih potrebščin ter s tem pomagali 205 otrokom 
iz osnovnih šol na našem območju.
Če želimo pomagati, moramo tudi zbrati. Zato naj pohva-
limo Krko, d. d., ki je pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem 
v stiski in ohranja znaten delež nakazila vsako leto. Hvala 
tudi pobudnikom vseh akcij in donatorjem, saj če bi vsak, 
ki lahko, daroval samo malo, bi bilo za vse dovolj.

Mag. Mojca Špec Potočar, predsednica OZRK Novo mesto

Zaposleni v podjetjih Hyb in IN.Medica so predali zbrane šolske 
potrebščine.

Zdravljenje s presajanjem organov in tkiv je po svetu ved-
no bolj uveljavljena metoda zdravljenja najhujših bolezni. 
Opredelitev za njihovo darovanje je najvišja oblika solidar-

nosti s sočlovekom. V času življenja lahko posameznik po-
stane darovalec organov in tkiv po smrti. 
V začetku junija smo v Humanitarnem centru organizirali 
predavanje o darovanju organov po smrti. Predavatelj Go-
razd Čebulc iz Slovenije Transplant je predstavil pomen 
odločitve vsakega posameznika za darovanje organov po 
smrti, ker tako lahko drugemu rešimo življenje. Po preda-
vanju sta nam svoje izkušnje s transplantacijo predstavila 
Toni Gašperič, ki ima transplantirano ledvico, in Barbara 
Gorišek, ki je mama hčere s presajenimi jetri. Predstavljeni 
življenjski zgodbi sta ganili vse udeležence in spodbudili 
njihov razmislek in lažjo odločitev za podpis izjave o da-
rovanju organov po smrti. Podpisovanje izjav je možno 
na OZRK Novo mesto, kjer smo vam na voljo tudi za vsa 
vprašanja o tej temi, ki je še vedno za mnoge tudi tabu.

Najbolj prepričljivi motivatorji za darovalce so tisti, ki so jim 
darovani organi vrnili življenje.

Predavanje o darovanju organov po smrti



3

številka 47 / december 2013

Manj je lahko več
Bivši aktivni kolesar Peter Štangelj ostaja med kolesi in jih 
vrti ne le za lastno veselje in preživetje (ima kolesarski ser-
vis in trgovino), ampak z njimi vrti tudi kolo dobrodelno-
sti. Pravi, da ga je šport oblikoval, mu privzgojil vztrajnost,  
disciplino in tovarištvo, pa tudi skromnost in razumevanje 
drugih. Naučil ga je sprejemati tako vzpone in zmage kot 
tudi padce in poraze. 

S humanitarnimi prireditvami želi pomagati socialno šib-
kim, ki jih predlaga OZRK Novo mesto. Njegovo mnenje 
je, da dobrodelne prireditvene ne more organizirati en 
sam človek, ampak jih mora sodelovati več. Prava dobro-
delnost je anonimna in tiha; v tem duhu so tudi njegove 
prireditve, od katerih izpostavljamo dve, ki ju je organiziral 
v sodelovanju z OZRK Novo mesto.  

Kako je prišlo do sodelovanja z OZRK Novo mesto? 
»Družini, ki ima bolnega otroka, sem želel pomagati; v 
mislih sem imel kolesarski izlet, na katerem bi spoznavali 
lepote našega Podgurja, njegove zgodovinske poudarke 
in naravne znamenitosti. Prispevek za izlet naj bi udele-
ženci prispevali za humanitarni namen. Toda za zbiranje 
denarja je potrebno sodelovanje z organizacijo, ki je re-
gistrirana za dobrodelnost. Ob prvem poizkusu navezave 
stika z eno od takih organizacij sem bil razočaran, saj sem 
najprej slišal pomislek, češ, da je ta družina že dobila nekaj 
pomoči. Ker sem bil že sredi priprav, sem se po razmisleku 
obrnil na OZRK Novo mesto, kjer sem v kolektivu zaznal 
pozitivno energijo. V vmesnem času pa je tudi družina, ki 
je že imela slabe izkušnje s pripombami na račun humani-
tarne pomoči, to pomoč zavrnila. Tako smo v akciji zbran 
denar namenili OZRK, ki ga je podelilo za nakup šolskih 
potrebščin. Prepričan sem, da je naša, sicer skromna po-
moč, prišla do družin, ki so jo resnično potrebovale,« pravi 
Peter. Pri tem sicer poudari, da raje deluje za znan namen, 
za konkretno družino ali posameznike.

Odmevna prireditev 
Denar, zbran na drugi prireditvi, ki jo je Peter poimenoval 
Manj je lahko več, je bil namenjen trem družinam v so-
cialni stiski, za pomoč pri šolanju njihovih otrok. Manj je 
lahko več je sporočilo, ki je namenjeno tako športu kot 
dobrodelnosti, saj preobsežen in pretežaven trening lahko 
športniku škoduje, tako kot preglasna dobrodelna dejanja 
lahko škodujejo osnovnemu namenu, pomagati pomoči 
potrebnim. 
Na prireditvi, ki je bila tudi medijsko dobro podprta, so so-
delovali ugledni športniki: vrhunska kolesarja Marko Kump 
in Blaž Jarc, vzdržljivostni kolesar Sandi Bayer, maratonec 
Primož Kobe in nekdanji smučarski as Matjaž Vrhovnik. 
Pogovor, v katerem sta sodelovala tudi športna psihologi-
nja dr. Tanja Kajtna in priznani kolesarski strokovnjak Mi-
ran Kavšek, je vodil Janko Hrovat. Presenečenje večera je 
bil svetovni kolesarski prvak med mladinci in mlajšimi člani 
Matej Mohorič. Osrednja tema pogovora je bila količina in 

intenzivnost vadbe vzdržljivostnih športnikov; gostje pa so 
s publiko podelili marsikatere izkušnje in modrosti. Priredi-
tev sta s klavirskim in violinskim nastopom polepšali mladi 
glasbenici Eva in Ana Zec. Organizatorji obeh prireditev, 
udeleženci in gostje so se honorarjem odpovedali.

Transparentnost 
Ta odmevna prireditev še ni povsem končana, saj so šport-
niki darovali svoje drese, ki čakajo na dobrodelno avkcijo; 
tako kot slika Upanje, ki jo je med samo prireditvijo nasli-
kal belokranjski umetnik Janez Muhvič. Na prireditvi so z 
donacijami in vstopnicami zbrali 2770 evrov. Znesek je bil 
enakovredno porazdeljen med tri družine, ki jih je pred-
lagalo OZRK Novo mesto. Na izletu Podgurje tour 2013 je 
bilo zbranih 456 evrov.
Sicer pa imajo vsi dogodki, ki jih organizira Peter Štangelj, 
»dodano vrednost«; izlet, na primer, ni bil le kolesarjenje, 
ampak tudi izobraževanje, osveščanje, širjenje pogleda, 
da bi znali in hoteli videti naprej, se zamisliti in delovati v 
pomoč ohranitve narave, v dobro ljudi. Za 24. maj 2014 
pripravlja velik dobrodelni kolesarski izlet Kolo sreče, kar 
je najprej razkril prav nam. 

Iskrenost in sodelovanje 
Peter si želi, da se ne bi šli na tem občutljivem področju 
vrtičkarstva, da bi se povezovali in da bi mu prisluhnili tudi 
tisti, ki imajo moč in vpliv, saj bi skupaj lahko naredili še ve-
liko, veliko več. Ob tem ima tudi jasno stališče: »Za mene 
so dobrodelni junaki ljudje, ki vsakodnevno in neopaženo 
naredijo dobro dejanje in se s tem ne izpostavljajo.«

Lidija Jež

Novomeški gimnastični up Luka Bojanc je osupnil in navdušil z 
akrobatskim vložkom, ko je naredil salto prek dveh koles in presko-
čil tudi Mateja Mohoriča. (foto: Lukšič)
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Humanitarnost, s tem pa tudi vpetost v programe med-
generacijskega sodelovanja, je del življenja in učenja v 
OŠ Drska. Kot je povedala ravnateljica Nevenka Kulo-
vec, negujejo stike s starši in starimi starši, ki jih vabijo in 

vključujejo v razne dejavnosti in dogodke; npr. ob obu-
janju iger, ki so nekoč razveseljevale otroke. Sodelujejo 
tudi s številnimi humanitarnimi društvi in ustanovami. 
Njihov prispevek v široki paleti dejavnosti na področju 
medgeneracijskega sodelovanja je tako prepoznaven, 
da so skupaj z Društvom upokojencev Novo mesto že 
dvakrat nastopili na osrednji državni prireditvi v Cankar-
jevem domu, posvečeni tretjemu življenjskemu obdo-
bju. 

Povezani s Humanitarnim centrom  
Na šoli imajo krožek RK, ki ga vodi mentorica Mojca 
Kadivnik, v posamezne dobrodelne akcije pa se vklju-
čuje cela šola. V medgeneracijskem središču OZRK so 
zelo veseli njihovih nastopov in sodelovanja na različnih 
delavnicah, saj se OŠ Drska odzove, če je to le mogo-

če. Učenci te šole so dali poseben pečat tudi prazno-
vanju Tedna RK. Drugošolci so skozi risanko spoznavali 
sedem temeljnih načel gibanja RK ter spremljali prigode 
Križemkapice. Mladi člani RK pa so si ogledali skladišče 
hrane in oblačil za socialno ogrožene ter izvedeli, kaj 
pomeni zbirati pomoč za sovrstnike, ki živijo v pomanj-
kanju. Učenci OŠ Drska so sodelovali v programu v po-
častitev mednarodnega dne starejših in pri otvoritvi Par-
ka medgeneracijskega sodelovanja. 
OŠ Drska je znana po odprtosti in posluhu za okolje. Ve-
seli so, da so bili uspešni pri akciji Drobtinica, na katero 
so se dobro pripravili. V šoli so spekli piškote in jih opre-
mili z lepimi mislimi, ki so jih za zahvalo poklonili tistim, 
ki so kupili kruh za dober namen. Tako je akcija ostala v 
lepem spominu učencem in kupcem. Vsake humanitar-
ne akcije se lotijo srčno in zelo odgovorno, s posluhom 
za sočloveka v stiski. Tako je bilo tudi pri akciji Košarica, 
ki so jo izpeljali v šoli, kar se je izkazalo kot zelo dobra 
odločitev. Učenci so poskrbeli, da so bile košarice polne 
prehrambenih artiklov, ki so jih darovali pomoči potreb-
nim ljudem. 

Stiske doma in po svetu
Težka situacija v naši družbi se zelo pozna in učitelji hi-
tro zaznajo, kje je stiska velika. Marsikatera družina se 
trudi poravnavati vse šolske stroške, ko pa nikakor ne 
gre več, šola dobi tudi kakšno prošnjo za odlog plačila. 
Vodstvo šole omogoča učencem iz socialno šibkih dru-
žin tudi tiste dejavnosti, ki so sicer plačljive (izleti, eks-
kurzije). V okolju, kjer je posluh za ljudi velik in iskren, je 
pomoč lažje sprejeti. Sicer pa otroci zbirajo še zamaške 
za pomoč invalidom in pomoč za vrstnike v Afriki preko 
Jane Dular. 

 Lidija Jež

Mentorica krožka RK Mojca Kadivnik in ravnateljica Nevenka 
Kulovec

Košarica 
Rdečega križa
Članice Unicefovega krožka smo se že drugo leto 
zapored pridružile akciji Košarica Rdečega križa, ki 
je potekala od 13. do 15. maja na OŠ Dolenjske To-
plice. Na razredni stopnji so učenci dobrine zbirali 
po razredih, na predmetni pa smo izdelke oddajali 
pri pedagoginji. Pri akciji so sodelovali tudi otroci 
vrtca in njihovi starši. Zbrano smo nato razvrstili in 
prešteli. Nabralo se je zelo veliko izdelkov, ki jih je 
predstavnica KORK Dolenjske Toplice prevzela in 
razdelila pomoči potrebnim. Glede na to, da smo 
bili v akciji zelo uspešni, jo bomo drugo leto zago-
tovo ponovili.

 Nika Struna in Nina Nose, OŠ Dolenjske TopliceUčenci so prinesli veliko hrane.

V OŠ Drska dobrodelnost živijo
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Park medgeneracijske 
solidarnosti
V počastitev mednarodnega dne starejših smo pred Hu-
manitarnim centrom odprli Park medgeneracijske solidar-
nosti. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Ljudmila 
Bajc, so se predstavili predstavniki starejših, ki so aktivni 
na različnih področjih: Marjan Maznik, likovnik, Marija Je-
rele, pevka, in Tone Progar, planinec. Učenci OŠ Drska so 
ustvarjali skupaj z gosti in se seznanili z življenjem starejših 
ljudi. Predstavile so se tudi učenke z lastnimi pesmimi, čla-
ni folklornega krožka pa so zaplesali in zapeli. Na koncu 
programa sta predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca 
Špec Potočar in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič za-
sadila drevo japonske češnje, ki bo krasilo park. S počasti-
tvijo 1. oktobra, mednarodnega dne starejših, smo želeli 
simbolično opozoriti na pomembnost medgeneracijskega 

povezovanja, solidarnosti in pomoči starejšim. V medge-
neracijskem središču vsak dan organiziramo brezplačne 
aktivnosti za starejše in mlajše ter ponujamo pomoč sta-
rejšim na domu s pomočjo prostovoljcev.

Tone Progar, predsednik PD Krka, je v razgovoru z voditeljico Ljud-
milo Bajc povedal, da dela veliko različnih stvari, najbolj pa uživa v 
pohodništvu. 

Marjan Maznik je mentor risarske skupine Mavrica, zelo rad pa 
svoje znanje prenaša tudi na svoje vnuke.

Marija Jerele je članica pevske skupine Podgorjanski prijatelji, 
tokrat pa je zapela z učenkami OŠ Drska.

V medgeneracijskem središču izvajamo aktivnosti za sta-
rejše ter organiziramo prostovoljno delo za pomoč sta-
rejšim ljudem na domu. Vsak mesec objavimo program 
dnevnih aktivnosti, ki so prilagojene željam in potrebam 
naših obiskovalcev. Redne tedenske aktivnosti zajemajo 
tečaj ročnih del, telovadbo in družabne igre z nagradno 

tombolo. Zelo dobro so obiskane kuharske delavnice in 
delavnice za aranžiranje cvetja. S prihodom nove sodelav-
ke smo začeli s predavanji v Etnološkem kotičku, kjer smo 
do sedaj obravnavali kulturo vina, pogrebne običaje ter iz-
vor in pomen imen. Vabimo tudi prostovoljce, da ponudijo 
svoje znanje in veščine, ter nove uporabnike, če imajo kak-
šen predlog ali jih posebej kaj zanima, da se nam oglasijo. 
V tovrstno prostovoljno delo je vključenih 20 prostovolj-
cev, ki obiskuje 20 starejših, bolnih in invalidov. Prostovolj-
ci se enkrat mesečno udeležujejo sestanka, na katerem 
si izmenjujejo izkušnje. V organizaciji DRPD so se lahko 
udeležili tudi uvodnega usposabljanja prostovoljcev, ki 
ga je izvajala Slovenska filantropija. Usposabljalo se je 10 
udeležencev, ki delajo s starejšimi, in 13 aktivistk, ki dela-
jo s starejšimi v svoji krajevni organizaciji. V začetku julija 
smo za vse prostovoljce organizirali piknik na Gorjancih.

 Uvodno usposabljanje prostovoljcev

Medgeneracijske aktivnosti in prostovoljno 
delo za pomoč starejšim
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Jubilejno darovali kri
150-krat daroval kri
Septembra 2013 je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo 
mesto Valentin Tomaževič iz Regrče vasi že 150-ič daroval kri. 
Z darovanjem je začel že leta 1967, za kar največ zaslug ima 
njegova mama, ki je tudi bila krvodajalka. Prav tako pa je tudi 
sam h krvodajalstvu pritegnil kar nekaj svojih sorodnikov in 
znancev. Dejstvo, da človek daruje kri 150-krat, pomeni, da je 
zdrav, kajti krvodajalci so vsakič zdravstveno pregledani. Tako 
se počuti tudi naš jubilant in si želi, da bi spremenili omejitve 
in bi lahko s tem humanim dejanjem nadaljeval tudi po dopol-
njenem 65. letu starosti.
Ob jubilejnem darovanju sta mu čestitala predsednica Komisije 
za krvodajalstvo pri OZRK Novo mesto Anica Bukovec in pred-
stavnik RKS Boštjan Novak.

110-krat daroval kri
Jeseni je Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči že 110-ič daroval 
kri. Z darovanjem je začel  leta 1980 in potem redno nadaljeval. 
Od julija je večino časa na delu v tujini, enkrat mesečno pa se 
za vikend vrača domov. Ta čas je izkoristil tudi za jubilejno da-
rovanje, popoldan pa je spet letel na delo v Francijo. Taki ljudje 
so nam res lahko za zgled.
Ob jubilejnem darovanju sta mu čestitali predsednica OZRK 
Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar in predsednica KORK 
Mirna Peč Slavica Derganc.

110-krat daroval kri
Konec novembra je Metod Šiška iz Dolenjskih Toplic že 110-ič 
daroval kri. S krvodajalstvom je začel po prihodu s služenja vo-
jaškega roka in s tem nadaljeval vse do tega visokega jubileja. 
Če bi bilo možno, bi to še vnaprej z veseljem počel, vendar je 
dosegel starostno mejo 65 let. Ob tem svečanem dogodku so 
mu čestitale predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar, predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko in 
svetnica Občine Dolenjske Toplice Alenka Malenšek.

KRVODAJALSTVO

Prvo soboto v juniju je bilo v Prilozju v Metliki, ob 60-let-
nici krvodajalstva na Slovenskem, regijsko srečanje krvo-
dajalcev. Udeležilo se ga je skupaj 500 krvodajalcev iz 
območnih združenj Črnomelj, Metlika, Trebnje in Novo 
mesto. Zbrane je pozdravil metliški župan Darko Zevnik, 
slavnostno nagovorila pa Mojca Mihevc, članica Glavnega 
odbora RKS za dolenjsko regijo, ki je orisala zgodovino 
krvodajalstva in vsakoletne dosežke slovenskih prostovolj-
nih krvodajalcev. 
V zabavnem programu so se krvodajalci pomerili v stre-
ljanju, pikadu in vlečenju vrvi. Tekmovali so tudi v oceni 
teže šunke in »kapljičnem« plesu, najboljši pa so bili tudi 
simbolično nagrajeni. Dan, ki smo ga preživeli skupaj, je 
bil zaznamovan z zdravo, pozitivno energijo, kateri je bo-
trovalo tudi lepo vreme.

Naši ekipi je za zmago v vlečenju vrvi čestitala sekretarka OZRK 
Metlika.

Srečanje krvodajalcev v Prilozju

Valentin Tomaževič

Darko Ajdič

Metod Šiška (foto: M. Žnidaršič, Dolenjski list)
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Krvodajalstvo 
v letu 2013
Do konca oktobra je bilo na Centru za transfuzijsko de-
javnost Novo mesto in terenskih krvodajalskih akcijah v 
Škocjanu, Šentjerneju in Žužemberku skupaj 3905 od-
vzemov krvi. Na 37 krvodajalskih akcijah, ki jih organizi-
ramo po KORK, letos opažamo malo manjši odziv. Orga-

nizirali smo tudi dve študentski akciji; odzvalo se je 48 
dijakov in študentov. Kot vsako leto smo se letos trudili 
pridobiti nove krvodajalce, zato smo organizirali preda-
vanja za dijake na srednji kmetijski, strojni in ekonomski 
šoli ter gimnaziji, katerim so znanje podajale študentke 
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, članice Kluba 25, 
s katerimi odlično sodelujemo. Prvič je kri darovalo 265 
krvodajalcev.
Organizirane so bile še krvodajalske akcije za FIT klub, 
Policijo, Zavarovalnico Tilia, Telekom, Krko, d. d., Moški 
rokometni klub Krka, vodstvene in vodilne delavce ter 
veterane vojne za Slovenijo. Podelili smo tudi prizna-
nja krvodajalcem jubilantom, in sicer junija za občino 
Škocjan, julija za občino Žužemberk, oktobra za občino 
Dolenjske Toplice, novembra za MO Novo mesto, v de-
cembru imamo podelitev za krvodajalce iz občin Straža, 
Šentjernej, Šmarješke Toplice in Mirna Peč ter v Krki, d. d. 
Skupaj bo v letošnjem letu 762 krvodajalcev jubilantov. 
Letos obeležujemo 60. obletnico organiziranega krvo-
dajalstva pri nas, zato se vam, dragi krvodajalci in krvo-
dajalke, in vsem, ki nam pri tem pomagate, iskreno za-
hvaljujemo za vaše redno darovanje krvi ali podporo tej 
humanitarni dejavnosti.

Prostovoljka Dunja Verbič je predavala dijakom Srednje zdrav-
stvene in kemijske šole.

Podelitev priznanj novomeškim krvodajalcem
V letošnjem letu bo priznanja prejelo 762 krvodajalcev jubilantov. Podelili smo jih že v nekaterih občinah, med dru-
gim tudi v novembru v novomeški. Vabljenih je bilo 142 krvodajalcev, ki so v letošnjem letu kri darovali od 15- vse do 
150-krat. Vsem krvodajalcem za 5- in 10-krat darovano kri bomo poslali priznanja s čestitko po pošti; teh je 109.
Krvodajalke in krvodajalce je nagovorila predsednica mag. Mojca Špec Potočar, pozdravile pa so jih tudi predstavni-
ca Centra za transfuzijsko dejavnost Silva Kotar, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Mira Retelj in direktorica 
Zdravstvenega doma Novo mesto Milena Kramar Zupan. Vse predstavnice so se jim zahvalile, ker s svojo plemeni-
tostjo rešujejo življenja  in sodelujejo v najmnožičnejši solidarnostni dejavnosti. 
V kulturno zabavnem programu so nastopili plesalci Dolenjskega plesnega centra in igralka Mojca Partljič z odlomki 
iz monokomedije. Po programu se je razpoloženje stopnjevalo, saj so krvodajalci dokazali, da niso samo dobri, am-
pak tudi veseli ljudje.

Podeljevalke z Zlatkom Krupičem in Silvestrom Novakom, ki sta 
dala kri že 110-krat.

Plesni par Špela Peterlin in Nejc Lukan
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Osnove kuhanja 
zdrave hrane 
s Heleno Mrzlikar
V sklopu aktivnosti medgeneracijskega središča smo 
pod mentorstvom Helene Mrzlikar izvedli kratek sklop 
kuharskih predavanj pod naslovom Osnove kuhanja 
zdrave hrane. Na prvem predavanju, ki je potekalo okto-
bra, smo izvedeli nekaj osnovnih dejstev o prehranski pi-
ramidi in hranilnih vrednostih posameznih živil, nato pa 
nam je predavateljica postregla s tremi hladnimi zimskimi 
solatami iz domače zelenjave in drugih sestavin. Drugo 
predavanje smo izvedli 18. novembra. Tokrat smo slišali 
veliko o lastnostih, načinu priprave in shranjevanja jedi, 
pripravljenih iz ogljikovih hidratov, škroba in beljakovin. 
Pokušali smo ajdovo kašo na gobovi juhi in »zaroštano« 
kislo zelje s fižolom in klobaso, za konec pa smo se po-

sladkali z vanilijevim pudingom, obloženim z dušenimi 
jabolki in koščkom čokolade. Obe predavanji sta poteka-
li po sistemu vprašanj in odgovorov, tako da so udeležen-
ci predavanje zapustili polni novih spoznanj o zdravem 
načinu priprave in shranjevanja hrane.

 Udeleženci so pozorno spremljali predavanje Helene Mrzlikar. 

Kmalu bo minilo leto, kar je idejni oče Modre police Toni 
Gašperič ob podpori Ljudske knjižnice Metlika v Huma-
nitarnem centru slavnostno predal bralcem pester izbor 
knjig. Bile so podarjene in to v tolikem številu, da vse ne 
morejo biti hkrati na polici. Hvala darovalcem!

Srečanja ob Modri polici so postala stalnica vsako drugo 
sredo v mesecu. V marcu smo se spoznavali s pisateljico 
Ivanko Mestnik in njeno knjigo Moj prijatelj Pavle, v aprilu 
smo raziskovali preteklost naselja Brod, v maju ob knjigi 
Spomini na Solferino obnovili zgodovino Rdečega križa, 
v juniju se z učenci OŠ Bršljin, babicami in dedki igrali za-
bavne in poučne igre, v oktobru se seznanili z dejavnostmi 
Založbe Goga in njihovo Modro polico, v novembru pa so 
nas razveselili s svojimi pesmimi člani literarne sekcije Sno-
vanja pri DU Novo mesto. V decembru bomo z otroško 
skupino VVO Pedenjped peli pesmice, reševali uganke, 
plesali, poslušali pravljice …

Ideja o postavitvi Modre police je bila dobra ideja, ki jo 
moramo negovati in ohranjati! Knjige imajo bralce, neka-
teri jih obdržijo, kar je tudi prav. Z gosti, ki imajo kaj po-
vedati in pokazati, doslej ni bilo težav.
Bi si pa kot sooblikovalka teh srečanj želela več poslušal-
cev. Tisti, ki prihajajo redno, so večinoma aktivni tudi pri 
drugih dejavnostih. Pogrešam tiste moje sokrajane, različ-
ne starosti, ki tožijo, da jim je dan predolg in da so osamlje-
ni. Ko gredo na sprehod, naj si za cilj ali samo postanek iz-
berejo Humanitarni center OZRK – tu se vsak dan dogaja 
kaj zanimivega, poučnega, praktičnega, veselega …

VABLJENI

- k druženju ob Modri polici vsako drugo sredo ob 10. 
uri,

- k predstavitvi svojega talenta ali interesnega področja.

Anica Bukovec, prostovoljka KORK Drska

 Učenci OŠ Bršljin na predstavitvi Rdečega križa v Tednu RK

 Maks Starc, Malči Božič, Rezka Povše, Tereza Balažević, Anica 
Bukovec in Stane Cerar ob Modri polici

Druženje ob Modri polici
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Predavanje Vprašajte 
dimnikarja 
Gašperja Grila 
V oktobru smo v okviru medgeneracijskega središča iz-
vedli predavanje Vprašajte dimnikarja Gašperja Grila. Ob 
začetku kurilne sezone je obisk dimnikarja na domu sko-
rajda neizogiben, zato je bilo predavanje zelo aktualno. 
Udeleženke smo se najprej seznanile o vrstah kurilnih na-
prav in kako se z njimi pravilno ravna, nato pa smo pre-
jele obrazec, katerega mora izpolniti dimnikar ob vsakem 
obisku stranke, ter izvedele, kaj pomenijo vsi podatki na 
njem. Predavatelj je povedal tudi, kaj je delo dimnikarja in 
kakšne so cene posameznih storitev. Odgovore na naša 

vprašanja je podkrepil s konkretnimi primeri in nam po-
nudil mnoge koristne nasvete. Za konec smo vsi skupaj 
potarnali nad slabimi razmerami dimnikarstva ter temu pri-
merno tudi slabo javno podobo dimnikarjev v Sloveniji.

Sredi oktobra so se v Humanitarnem centru  na skupnem 
druženju z naslovom Otroške igre nekoč in danes zbrali 
otroci 2. a razreda OŠ Drska ter njihove babice in dedki. 
Učenci so imeli domačo nalogo, da svoje stare starše po-
vabijo na srečanje in jih prosijo, da s seboj prinesejo tudi 
kakšno igro. Stari starši so se povabilu odzvali v velikem 
številu. Vsak je najprej povedal, kako je preživljal svoj pro-
sti čas v otroštvu. Izvedeli smo, da je bilo časa za igro bolj 
malo, večina pa se je spomnila predvsem iger na prostem, 
npr. prašička vzgajat, mlin na vodi in skrivalnice. Zaradi 
kislega vremena je druženje potekalo v prostorih RK, kjer 
so se igrali igre, kot so: ali je kaj trden most, pes in tri lisič-
ke, špana, leti leti, domine in rihterja nabijat, ter si ogledali 
nekaj doma narejenih okraskov. Za konec so učenci svo-
jim dedkom in babicam zapeli tri pesmice. Sonček, ki se 
je med našim srečanjem že prikazal izza oblakov, pa nas 
je zvabil na prosto, kjer smo se okrepčali s pečenim kosta-
njem. V veliko pomoč pri izvedbi medgeneracijskih dejav-

nosti so bile učiteljice OŠ Drska, posebej Zdenka Humek 
in Mojca Kadivnik, ki že redno sodelujeta z nami.

 Igrali so se otroci ter njihovi dedki in babice. 

Delavnica 
Aranžiranje ikeban 
V sredo, 30. 10., smo v medgeneracijskem središču 
izvedli delavnico Aranžiranje ikeban. Udeleženke so 
pod strokovnim vodstvom mentorice, prostovoljke 
Marjane Murn, izdelale čudovite ikebane, katere so 
ob dnevu spomina na mrtve lahko odnesle na grobo-
ve. Udeleženke so s seboj prinesle veliko zelenja, ne-
katere tudi cvetja, večji del pa nam ga je velikodušno 
podaril Vrtnarski center Novo mesto. Delavnica je bila 
zanimiva tudi za nekaj otrok, ki so v času krompirje-
vih počitnic lahko spremljali svoje mame in babice ter 
nam popestrili že tako živahno druženje. Mentorica Marjana Murn in udeleženke delavnice

 Dimnikar Gašper Gril

Otroške igre nekoč in danes 
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Prva pomoč
Celo letošnje leto smo organizirali brezplačne delavnice 
osnov prve pomoči in oživljanje s pomočjo AED (avto-
matski zunanji defibrilator) – s priporočilom, da se z njim 
oskrbi večja središča (trgovski centri, športne in kulturne 
dvorane), kjer se pogosteje zbirajo ljudje. Do sedaj se je 
teh delavnic udeležilo 80 ljudi. Vabljeni tudi vsi, ki vas ta 
tema zanima, vsak drugi torek ob 16. uri v Humanitarnem 
centru; predhodno se prijavite na tel. št.: 07/ 39 33 125.
Tudi na terenu smo izvajali več delavnic oživljanja, in sicer 
na OŠ Center za dan številke 112, OŠ Prevole in OŠ Do-
lenjske Toplice, na preventivni akciji Naj se ne zgodi, na 
dnevu Zemlje in dnevu brez avtomobila ter v Tednu RK.
Tečaje in izpite prve pomoči za voznike motornih vozil je 
do novembra 2013 opravljalo 872 kandidatov, kar je 168 
udeležencev manj kot v preteklem letu. 

Tečaje za gospodarske družbe smo organizirali za 98 kan-
didatov. Vsi so uspešno opravili tudi preizkus znanja, ki ga 
morajo obnoviti na pet let.

 Delavnica prve pomoči pod vodstvom predavatelja Aleša Jakšeta 
v OŠ Dolenjske Toplice

Junija smo v sodelovanju z Občino Šmarjeta in Upravo za 
zaščito in reševanje RS, izpostava Novo mesto, organizi-
rali XIX. preverjanje usposobljenosti ekip PP v okviru CZ 
in RK. Svoje znanje je preverjalo 14 ekip Dolenjske in Bele 
krajine. Člani ekip so reševali več ponesrečenih na treh ne-
srečah. Poleg delovnih točk so bile prikazane tudi dejav-
nosti RK in gasilcev. Vsi tekmovalci in gostje so se lahko 
popeljali z vlakcem do Klevevža in Zbur. Zmagala je ekipa 
PP CZ Občine Šentjernej. Drugo mesto je dosegla ekipa 
OZRK Novo mesto, tretje pa ekipa Revoz II. Vsako leto se 
regijskega preverjanja usposobljenosti udeležuje več ekip 
PP OZRK in vsakič pokažejo tudi več znanja.
Šentjernejska ekipa se je oktobra v Velenju udeležila tudi 
državnega preverjanja in dosegla odlično četrto mesto.

 Šentjernejska ekipa PP z generalnim sekretarjem RKS Danijelom 
Starmanom in županjo Občine Šmarješke Toplice mag. Bernardko 
Krnc

Organizatorji Eurobasketa 2013 so se obrnili na RKS za so-
delovanje prostovoljcev iz ekip prve pomoči v navijaškem 
središču pri dvorani Stožice. To središče je bilo organizira-
no kot odprt prostor, kjer se ni pobirala vstopnina, vendar 
je bil varovan s policijo in varnostno službo, niso pa smeli 
manjkati tudi reševalci in gasilci. V navijaškem središču je 
bila organizirana gostinska ponudba hrane in pijače ter 
program na odru (vsak dan dva koncerta) pod vodstvom 
Vala 202. Pisana druščina navijačev, največ iz Slovenije, 
je podpirala košarkarje in jih bodrila do želenega cilja. 
Dnevno se je v navijaškem središču zvrstilo do 10.000 
obiskovalcev. Glede na obisk navijačev je v popoldan-
skem času dežurala ena ekipa prve pomoči, v večernem 
pa dve. Novomeška ekipa je bila aktivirana za dežurstvo 
na dveh tekmah. Znanje za nudenje prve pomoči so čla-
ni pridobili na 70-urnem usposabljanju za bolničarje leta 
2011. Vsako leto ga pridno obnavljajo in izpopolnjujejo 
ter se udeležujejo regijskih preverjanj ekip prve pomoči, 

kjer vedno dosegajo visoka mesta. Dela sicer niso ime-
li, so pa pripravljeni za posredovanje in nudenje pomoči, 
dokler ne pridejo reševalci. Ekipe prve pomoči bi večkrat 
lahko sodelovale na športnih dogodkih, da bi utrjevale 
svoje znanje in pridobivale izkušnje. 

 Ekipa prve pomoči z Lipkom

XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip 
PP CZ in RK

Ekipa prve pomoči na Eurobasketu
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Ekipa prve pomoči OŠ 
Šmarjeta državni prvak
Tudi v šolskem letu 2012/13 smo se vključili na državno 
tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Na ob-
močnem tekmovanju, ki smo ga pripravili skupaj z OŠ 
Grm v tamkajšnji šoli, je sodelovalo 13 osnovnih šol: 
Brusnice, Grm, Šmihel, Škocjan, Šmarjeta, Vavta vas, 
Otočec, Center, Šentjernej, Mirna Peč, Drska, Prevole in 
Bršljin; največ znanja je pokazala ekipa iz OŠ Šmarjeta. 
Na regijskem tekmovanju, ki je potekalo v dvorani Leona 
Štuklja v Novem mestu, so poleg naše najboljše ekipe 
sodelovale še po ena ekipa iz OZRK Črnomelj, Metlika in 
Trebnje. Zmagala je ekipa iz OŠ Šmarjeta, ki se je uvrstila 
na državno tekmovanje. 

V Tednu RK je bilo na Debelem rtiču organizirano 7. dr-
žavno tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol, ka-
terega se je udeležilo osem ekip, ki so zmagale že na 
regijskih tekmovanjih. Ekipe so tekmovale iz poznavanja 
zgodovine Rdečega križa in znanja prve pomoči. V prak-
tičnem delu so na ocenjevalnih točkah nudili prvo po-
moč »ponesrečenim« v prometni nesreči, poškodovanim 
pri delu na dvorišču in nezgodi v kurilnici ter družinskim 
članom v vsakodnevnih situacijah.
Dolenjsko regijo je zastopala ekipa OŠ Šmarjeta, ki je 
osvojila prvo mesto, in tako postala državni prvak. Za-
sluge za zmago gredo poleg učencem, ki so pridno treni-
rali, še mentorici Ireni Zupančič in predavatelju prve po-
moči pri OZRK Novo mesto Petru Černetu. Drugo mesto 
je zasedla ekipa OŠ Notranjski odred Cerknica, tretje pa 
ekipa OŠ Sava Kladnika iz Sevnice. 
Želimo, da se v tem šolskem letu pridružijo na tekmova-
nje v prvi pomoči še ostale osnovne šole z našega ob-
močja, saj opažamo, da osnovnošolce ta vsebina zelo 
pritegne.

 

Za drugo mesto 
izlet na Debeli rtič
Maja meseca smo se krožkarji RK OŠ Vavta vas z minibu-
som, ki smo si ga delili z učenci OŠ Šmarjeta, odpravili na 
državno prvenstvo RK na Debeli rtič.
Naše potovanje se je začelo z udeležbo na lokalnem 
tekmovanju. Prvo mesto nam je ušlo za las, saj smo bili 
izenačeni z učenci OŠ Šmarjeta. Ker so imeli več točk 
pri praksi, smo bili mi drugi. Povabili so nas, da si gremo 
ogledat državno tekmovanje.
Odhod iz Novega mesta je bil ob 6.30. Šli smo: učitelj 
Robi, Gloria, Timotej, Erika, Tea, Maruša, Maja, Primož, 
in jaz. Po približno treh urah smo prispeli.
Na Debelem rtiču je vse posejano z rožami in zelo lepo. 
Organizatorji so nam najprej povedali, kdo je bil lanski 
zmagovalec in katere šole tokrat tekmujejo, ter predsta-
vili delo Rdečega križa. Potem so tekmovalci pisali test 
o njegovi zgodovini. Mi smo šli med tem na kopanje. V 
bazenu je bila zelo slana voda, tako da so nas oči zelo 
pekle tudi takrat, ko smo jih imeli zaprte. Ogledali smo si 
tudi štiri prizorišča uprizorjenih nesreč, kjer so se tekmo-
valci soočili z različnimi poškodbami (oparine, zlomljena 
ključnica in ličnica, poškodba noge in šok).
Po kosilu smo šli na plažo. V morju smo namakali  noge 
in videli meduze, ki niso bile strupene. Najpogumnejši so 
jih držali v rokah, nekateri smo se jih bali in kričali, če so 
se nam približale.
In že je napočil čas rezultatov. Ugibali smo, kdo bo prvi. 
Zmagala je OŠ Šmarjeta, drugouvrščena ekipa je za nji-
mi zaostala za 70 točk. Ker je bila Šmarjeta prva, smo šli 
na sladoled, potem pa domov.
Zaključil se je še en lep dan. Upam, da bomo mi drugo 
leto na mestu učencev OŠ Šmarjeta.

Tina Bukovec, OŠ Vavta vas

 Ekipa OŠ Vavta vas

 Zmagovalna ekipa
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Če bi prišlo do jedrske 
nesreče v Krškem
V Šentjerneju je potekala vaja zaščite in reševanja Evaku-
acija 2013, s katero so preverili delovanje intervencijskih 
enot v primeru kontaminacije z radioaktivnimi snovmi. 
Vaja je bila del projekta Pripravljenost na evakuacijo v pri-
meru jedrske nesreče, ki je od lanske pomladi pod okriljem 
Občine Krško. Potekala je v sodelovanju z novomeško in 
brežiško izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje, Poli-
cijsko upravo Novo mesto, Slovensko vojsko, OZRK Novo 
mesto, zdravstvenimi ustanovami v Posavju ter občinski-
mi gasilskimi zvezami in prostovoljnimi gasilskimi društvi. 
Preverili so potek evakuacije prebivalstva in njihovo de-
kontaminacijo, odziv reševalnih služb na množično nesre-
čo, nudenje prve medicinske pomoči v kontaminiranem 
območju, dekontaminacijo intervencijskih sil in ponesre-
čencev. Na vaji je sodelovalo 100 prebivalcev iz Krškega, 
ki so prišli v Šentjernej, kjer so opravljali dekontaminacijo. 

Prostovoljci RK so sodelovali kot oskrbovalci ljudi z ob-
lekami, pri popisu evakuiranega prebivalstva in nudenju 
psihosocialne pomoči udeleženim. Smisel te vaje je oza-
veščanje prebivalstva, kako ravnati v primeru jedrske ne-
sreče, in urjenje vseh služb, da obnovijo svoje znanje. Vaja 
je bila uspešno izvedena.

Na vaji so s strani RK poleg delavk sodelovali tudi predstavnici 
KORK Orehovica in Šentjernej, Milena Drnovšek in Polona Luzar.

Rdeči križ letos praznuje dve pomembni in visoki obletnici, 
150-letnico ustanovitve in 60-letnico krvodajalstva. Prvo 
obletnico smo obeležili v Tednu RK v Dolenjskih Toplicah 
s tradicionalnim, letos že 18. srečanjem s pobratenim ob-
močnim združenjem iz Gornje Radgone. Dopoldne so si 

gostje ogledali Muzej Kočevarjev staroselcev na Občicah, 
ogledni depo starih avtomobilov, Hudičev turn v Soteski 
ter Zdravilišče Dolenjske Toplice. Na popoldanskem dru-
žabnem srečanju v restavraciji hotela Kristal se je zbralo 
okoli 200 prostovoljcev iz obeh združenj. Nagovorili sta 
jih predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Po-
točar in predsednica OZRK Gornja Radgona Silva Vračko, 
ki sta poudarili pomen humanitarnega dela ter tovrstnega 
povezovanja prostovoljcev za izmenjavo izkušenj. Vse je 
pozdravil tudi župan Občine Dolenjske Toplice Jože Mu-
hič in se jim zahvalil za prostovoljno delo. OZRK Novo 
mesto se je ob 150-letnici Rdečega križa zahvalilo nekaj 
prostovoljcem in podjetjem s priznanjem za dolgoletno 
sodelovanje in humanitarno delo. Uradni del srečanja, ki 
ga je vodil Primož Primec, so popestrili KUD Vesel teater, 
ljudske pevke Rožce, Jošt Štrucelj in Damjan Vovk ter ples-
ni par iz Plesnega studia Novo mesto. Druženje je v prijet-
nem vzdušju trajalo do večera, ko so se gostje poslovili in 
nas povabili naslednje leto v Gornjo Radgono.

Srečanja z Gornjo Radgono se je udeležilo veliko naših prosto-
voljcev.

V KORK Majde Šilc imamo kar 70 krvodajalcev in 19 pros-
tovoljcev RK. Ob 60. obletnici organiziranega krvodajal-
stva v Sloveniji smo se skupaj s KS Majde Šilc odločili, da 
jim izkažemo majhno pozornost in se jim oddolžimo za 
plemenita dejanja. V jeseni smo jih povabili na Rudolfov 
splav; odzvalo se je 15 krvodajalcev in 13 prostovoljcev. 
V uri in pol prijetne vožnje smo bili postreženi z dobrim 
kosilom ter se od srca nasmejali ob odličnem programu. 
Ob zvokih harmonike smo zapeli nekaj pesmi in seveda 
»krstili novega splavarja«. Pridružila sta se nam tudi pred-
sednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
predsednik KS Majde Šilc Adolf Zupan, ki se je zahvalil 
vsem udeležencem za njihova humana dejanja. Povablje-

nim bo to druženje ostalo v prijetnem spominu.
   Fani Vovk, predsednica KORK Majde Šilc

Srečanje prostovoljcev OZRK Gornja Radgona in 
Novo mesto

Krvodajalci in prostovoljci KORK Majde Šilc
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Preventivna 
zdravstvena dejavnost
Letos je bilo že 4158 preventivnih zdravstvenih meritev 
sladkorja v krvi, holesterola in krvnega tlaka, ki so se 
mesečno izvajale na postajah RK po KORK; občasno pa 
tudi na različnih prireditvah, ob občinskih praznikih in v 
podjetjih, kot je bilo v Revozu. Meritve so posebej dobro 
obiskane v Humanitarnem centru, vsak tretji torek v me-
secu, kjer imajo naši obiskovalci možnost, da se pogovo-
rijo s prostovoljko Gabrijelo Humar, zdravnico v pokoju. 
V povprečju se oglasi okrog 40 ljudi.
Že nekaj let izvajamo preventivne zdravstvene meritve 
tudi v romskih naseljih Brezje in Žabjak ter v Dobruški 
vasi. Skupaj se je odzvalo 66 Romov, 16 pa je bilo ude-
leženih na predavanju zdravnice Nežke Dular v naselju 
Brezje, kjer jim je predstavila, kaj je pomembno za dobro 
zdravje.
V KORK je bilo organiziranih 15 zdravstvenih predavanj 
z različno tematiko (sladkorna bolezen, skrb za zdravje, 
zdravo prehranjevanje, duševno zdravje, skrb za noge 
…). Predavanja so bila dobro obiskana in bomo z njimi 
nadaljevali tudi v bodoče.

Zdravnica Gabrijela Humar si vzame čas za vsakega obiskovalca.

Meritve na Bučki v sklopu tradicionalnega sejma

Septembra smo v prostorih KORK Straža, v okviru Posta-
je RK, izvedli kuharsko delavnico, v kateri smo izdelovale 
pogačo sončnico. Vabila smo posredovale tudi preko ob-
činske spletne strani. Delavnico, ki je pritegnila 11 ude-
leženk, je vodila Mateja Muhič, prostovoljka RK, ki ima 
dolgoletne tovrstne izkušnje. Pri pripravi pogače smo se 
zelo dobro odrezale, spekle pa smo jo doma. Kuharska 
delavnica je bila uspešna, saj so bile udeleženke navdu-
šene nad pridobljenim novim znanjem in samo izvedbo 
delavnice. Z veseljem so pozdravile idejo za naslednjo 
kuharsko delavnico, ki bo namenjena izdelovanju okra-
skov za pecivo.

Na sončno sobotno dopoldne, 12. oktobra, smo v Straži 
organizirali preventivne meritve sladkorja v krvi, holeste-
rola in krvnega tlaka. Ponovno smo dobili potrditev, da 
je take vrste aktivnost dobrodošla v naši občini. Ljudje se 
zavedajo, da je zdravje minljivo, zato je treba zanj poskr-
beti. Na naših meritvah so udeleženci poleg rezultatov 
meritev dobili tudi veliko koristnih nasvetov glede pre-
hrane in ostalih načel zdravega načina življenja. Meritve 
so opravljale prostovoljke, ki so tudi strokovno usposo-
bljene.
Organizatorji smo z udeležbo zadovoljni, saj se je meri-
tev udeležilo 115 oseb. Predvsem nas veseli, da nas niso 
obiskali samo starejši, saj je bila polovica udeleženih sta-
rih pod 60 let.
V začetku novembra smo v sklopu postaje RK Straža, v 
času odprtih vrat za občane, izvedli delavnico Izdelava 
adventnih venčkov. Ideja za le-to je nastala zaradi pri-
hajajočih praznikov, udeležilo pa se jo je deset žensk. 
Delavnico je vodila Mateja Muhič, ki je pripravila tudi 
smrekove veje, pušpan in mah ter razne dodatke za okra-
sitev venčkov. Stroški, ki so nastali ob tem, so bili samo za 
obroče, na katere smo napletali vejice in žico za njihovo 
pritrjevanje. Vse udeleženke smo pripravljene na advent-
ni čas z lepimi venčki, lahko pa bomo doma ustvarile še 
kakšnega.

Andreja Radešček, predsednica KORK StražaIzdelavo pogače je vodila Mateja Muhič (prva z desne).

Pestra jesen v KORK Straža
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Košarica Rdečega 
križa v Gotni vasi 
V mesecu maju smo preko krajevnih organizacij v 41 trgo-
vinah in sedmih osnovnih šolah organizirali akcijo Košari-
ca Rdečega križa. Odziv ljudi je bil dober, saj smo zbrali 
material za 207 paketov, ki smo jih razdelili socialno šib-
kim družinam in posameznikom. 
V KORK Gotna vas smo se prostovoljke aktivno vključile 
v akcijo Košarica Rdečega križa. V dogovoru s trgovkami 
Mercatorja na Belokranjski cesti smo v trgovini nastavile 
košarico. V želji, da bi krajane bolj seznanile z namenom 
akcije, smo ob vstopu v trgovino nalepile pesem Vesela 
pomlad, ki jo je napisal Miloš Topič, sin naše prostovolj-
ke. Pesem govori o stiskah, ki jih lahko omili dobrota ljudi. 
Isto dopoldne so trije naši otroci kupcem ponujali misli o 
dobroti. Ob tem so jih prijazno seznanjali z akcijo in jih 
naprošali, da darujejo izdelke. Ljudje so v večini z veseljem 
darovali. Trgovke in prostovoljke smo ugotavljale, da so ob 
takem načinu akcije ljudje darovali veliko več izdelkov kot 
običajno. Ker smo bile z akcijo zadovoljne, smo jo pono-
vile še sredi maja. Ob tem smo nastavile košarico tudi v 
trgovini Spar v Žabji vasi, kjer pa odziv ljudi ni bil velik. 
Menimo, da osebni pristop veliko bolj nagovori ljudi ter 
v njih prebudi dobroto, zato bomo prihodnje leto akcijo 
izvedle na podoben način. Iz darovanih izdelkov smo na-
redile pet večjih paketov, ki smo jih podarile petim druži-
nam v veliki stiski, ter 11 manjših paketov za družine v naši 
krajevni skupnosti, ki tudi potrebujejo pomoč. 

Nataša Dežan Avsec, prostovoljka KORK Gotna vas

Predsednica KORK Gotna vas Marija Legan in mladi, ki so nago-
varjali ljudi za sodelovanje v akciji.

ZELEMENJAVA – 
zelenjavni podarim dobim
V oktobru smo pred Humanitarnim centrom organizi-
rali Zelemenjavo – zelenjavni podarim dobim. Odzvalo 
se je nekaj več kot deset ljudi, ki so prinesli viške svojih 
pridelkov in ozimnice ter jih medsebojno izmenjali. Le-
tos nas je narava zaradi suše malo manj obdarila, zato 
je še toliko bolj pomembno, da si med seboj izmenja-
mo, kar smo pridelali. Takšno akcijo so letos organizirali 
tudi po vseh večjih slovenskih mestih, potekala pa je v 
duhu medsebojnega sodelovanja in druženja ter spod-
bujanja domače pridelave hrane. S tem bomo na OZRK 
Novo mesto še nadaljevali, saj bomo zgodaj spomladi 
priredili izmenjavo semen in sadik.

Pohod in kostanjev 
piknik
Sredi oktobra smo organizirali pohod in kostanjev piknik 
za naše prostovoljce. Kljub slabemu vremenu v preteklih 
dneh in nič kaj dobri vremenski napovedi se nas je 32 
zbralo pri Šumečem potoku v Gabrju, kjer so nas pričakali 
tamkajšnji aktivisti z domačo pogačo, pecivom in pijačo. 
Od tam smo se podali v megleno pokrajino do Gospodič-
ne in nadaljevali pot do Lovskega doma Brusnice, kamor 
smo kljub drsečemu terenu prispeli brez poškodb in dobre 
volje. Ob odlični joti, ki jo je skuhala prostovoljka Ivanka 
Kristan, in pečenem kostanju smo poklepetali in poslušali 
melodije, ki jih je iz harmonike izvabila Anica Korasa. Pri-
jetno druženje smo morali prekiniti zaradi dežja, ki nas je 
pošteno zmočil do cilja v dolini, vendar so bili vtisi vseeno 
prijetni. Upamo, da se prihodnje leto spet srečamo.

Pohodniki na startu
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BILTEN Z roko v roki izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga naslednji uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Mojca Špec Potočar, Anica 
Bukovec. Avtorji člankov so zaposleni na OZRK Novo mesto. 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. Fotografija na naslovnici: Jana K. Petrovič. Bilten smo natisnili v nakladi 7000 izvodov.

V skladišču Humanitarnega centra vsakodnevno spreje-
mamo oblačila, obutev, knjige, igrače, kuhinjske pripo-
močke in posodo, televizorje, belo tehniko, pohištvo, z 
eno besedo, vse, kar ljudje ne potrebujejo več, je pa še 
uporabno. Letos je bilo podarjenih okoli 350 kosov po-
hištva in ostalih predmetov ter približno 3000 kg oblačil 
in obutve. Kdor želi kar koli podariti, nas lahko pokliče 
na tel. št.: 07/ 39 33 121. Kar ljudje podarjajo, objavljamo 
na www.lokalno.si, v obvestilih na Vašem kanalu in Do-
lenjskem listu. 
V skladišču se je oglasilo 520 uporabnikov na delitvah 
oblačil. Skladišče je za uporabnike odprto vsako sredo 
od 13.00 do 16.00. 
Tedensko obiskujemo romsko naselje Brezje pri Novem 

mestu, kamor pripeljemo oblačila, ki jih v našem skla-
dišču naberemo na podlagi napotnic, ki jih Romi dobijo 
na Centru za socialno delo. Tako smo do sedaj z oblačili 
obdarili 90 odraslih in 154 otrok. 
Vsak mesec smo razdeljevali redne mesečne pakete in 
pralni prašek ter krompir, ki nam ga daruje Kartuzija Ple-
terje. Materialno pomoč je do novembra prejelo 2245 
uporabnikov. Razdeljevanje poteka vsako tretjo sredo v 
mesecu. 
Na treh izrednih delitvah prehrambenih artiklov, ki smo 
jih prejeli iz evropskih zalog v mesecu januarju, aprilu in 
avgustu, smo razdelili še 1785 paketov in 7681 l mleka.
Zaradi velike socialne stiske se v skladišču oglaša vse več 
ljudi, ki jim naša pomoč pride še kako prav.

Tabor mladih 2013
S pripravami na letošnji osmi tabor mladih Moč huma-
nosti smo pričeli v spomladanskih mesecih. Po posveto-
vanju s prostovoljkami smo se odločili, da bomo tokrat 
pomagali starejšim iz občine Škocjan. Namen tabora 
je v prvi vrsti seznanjanje mladih z vrednotami, kot so 
humanost, prostovoljnost, strpnost, toleranca in solidar-
nost, ter pridobivanje izkušenj s prostovoljnim delom. 
Spodbuditi želimo aktivno preživljanje prostega časa in 
organizirano druženje mladih, hkrati pa krepiti njihove 
odnose s starejšimi ljudmi. Poudarek tabora je na pomo-
či ljudem, ki živijo sami in potrebujejo pomoč pri hišnih 
in manjših kmečkih opravilih. 
Mladi so v času tabora obiskali 20 starejših ljudi. Poleg 
dopoldanskih obiskov na terenu smo imeli tudi veliko 
priložnosti za spoznavanje zgodovine in življenja ljudi 
v Škocjanu in njegovi okolici. Mnogi so na taboru imeli 

prvi stik s starejšimi, prijetno pa so bili presenečeni, ko 
so videli, da je druženje z njimi lahko prav zabavno in 
poučno. Te izkušnje jim bodo pomagale, da bodo lahko 
tudi v svoji družini ali neposredni okolici prepoznali člo-
veka, ki bi potreboval pomoč ali le toplo besedo.

Mladi so skupaj s prostovoljko KORK Škocjan Tanjo Hočevar 
obiskali Kušljanove v Dolnji Stari vasi.

Starejši tudi letos 
letovali 
na Debelem rtiču
S pomočjo sredstev FIHO in zbranih sredstev iz akcije Pe-
ljimo jih na morje vsako leto vključimo na letovanje nekaj 
starejših socialno ogroženih, ki si sicer tega ne morejo pri-
voščiti. Večina izmed njih že vrsto let ni bila na morskem 
oddihu. Letos je na Debeli rtič šlo šest starejših iz KORK 
Drska, Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej in Žužemberk. 
Povpraševanje je veliko, saj je to letovanje edinstvena pri-
ložnost za medsebojno spoznavanje, druženje, pogovor z 
zdravnikom, plavanje, telovadbo in ostale družabne aktiv-

nosti, ki jih pripravijo animatorji. 
Veseli nas, da starejši vsako leto pridejo domov zadovoljni 
in nasmejani, polni prijetnih vtisov in spominov. 

Udeleženci letovanja na Debelem rtiču

Skladišče humanitarne pomoči



so od maja do novembra 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.,  Šolski center Novo mesto, PBS Slovenije, d. d., Elektronika Roman Hrovat, s. p., 

Pušnik-Novljan, d. o. o., Novoline, d. o. o., Elektro Ljubljana, d. d., Agencija M servis, d. o. o., FS, d. o. o., Žužemberk, 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, Elektromehanika Branko Gregorčič, s. p., Pagras, d. o. o., 

Komunala Novo mesto, d. o. o., GPI tehnika, d. o. o., Odvetnica Anita Klobučar, Trata Novo mesto, d. o. o., 
Kompas Novo mesto, d. o. o., Slikopleskarstvo Ivan Janko, s. p., URSA Slovenija, d. o. o., Teniški klub Portovald, 

Tiskarna Novo mesto, d. d., Zavarovalnica Tilia, d. d., RKS Zveza združenj, Begrad, d. d., Zavarovalnica Maribor, d. d., 
OZRK Novo mesto namesto cvetja za Hočevar

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, Igor Hrovatič Jurše, 
Jože Avsec, Marko Glušič, Rafko Križman, Dušan Plut, Ivanka Ravnikar Plut, Jožefa Auersperger, Lan Umek, 

Avguština Lah, Alenka Jerman, Branka Sluga, Jernej Dežman, Betka Jarnovič, Tilen Mrzljak, Stanka Brkič, Nada Žunič, 
Bogdan Može, Rozalija Rkman, Davorin Simon, Anica Bukovec, skupina za samopomoč Lastovke, Birčna vas, 

Peter Miklavčič namesto cvetja za Bulc, prijatelji namesto cvetja za Bulc, 
upokojenke OŠ Šmihel namesto cvetja za Smolič   

KORK:
Brusnice, Drska, Gotna vas, Dvor, Mestne njive, Kandija Grm, Dolenjske Toplice, Birčna vas, 

Drska namesto cvetja za Hajnšek

V materialu in storitvah:
Be-com, Kartuzija Pleterje, Šentjernej

Akcija Manj je lahko več:
Roletarstvo Bayer, d. o. o., Komunala Novo mesto, d. o. o., Matjaž Vrhovnik, Revoz, d. d., Marjan Kovač, 

prostovoljni prispevki na prireditvi Manj je lahko več

Akcija zbiranja šolskih potrebščin
Posamezniki:

Anica Bukovec, Luka Glavač, Frančišek Berkopec, Zoran Mikša, 
prostovoljni prispevki na kolesarskem izletu Podgurje tour

KORK:
Drska, Dolenjske Toplice, Bršljin, Stopiče, Gotna vas, Regrča vas, Majde Šilc, Prečna, Mirna Peč, Mestne njive

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

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 

PODARIM: 
-  cisterno za kurilno olje (2000 l)
-  otroško posteljico z jogijem
-  jogi (190 x 90 cm)
-  raztegljiv kavč
-  pletilni stroj
-  več notranjih vrat
-  več pisalnih miz 
 (156 x 78 x 73 cm)
-  več garderobnih omar 
 (193 x 83 x 40 cm)
-  kopalno kad
-  termoakumulacijsko peč

POTREBUJEM:
-  jogi (150 x 200 cm)
-  omaro s policami (širina 100 cm, vi-

šina do 200 cm)
-  stol – počivalnik
-  posteljni okvir (200 x 120 cm)

-  sedežno garnituro
-  preprogo
-  invalidski voziček
-  otroško kolo s pomožnimi 
 koleščki
-  otroški avtosedež
-  dekliško kolo 
 (za starost 10 do 12 let)
-  žensko kolo (na prestave)
-  moško kolo
-  kuhinjske elemente – pult
-  peč na drva
-  oljni električni radiator
-  mikrovalovno pečico
-  mešalnik
-  štedilnik na drva
-  štedilnik (3x plin, 1x elektrika)
-  štedilnik (4x elektrika)
-  hladilnik (višina pulta)
-  zamrzovalno skrinjo

-  pralni stroj
-  sesalec
-  sušilec za lase
-  likalnik za lase
-  šivalni stroj
-  televizor
-  procesor za računalnik

Pokličite OZRK Novo mesto, 
tel.: 07/ 39 33 121.
OZRK Novo mesto ima razdelilnico 
hrane, kjer socialno šibki dobite topli 
obrok vsak delovni dan ob 12.00, in 
kopalnico, v kateri se lahko stuširate in 
operete oblačila. 
Po rabljena oblačila in obutev lahko pri-
dete vsako sredo od 13.00 do 16.00. S 
seboj prinesite osebno kartico uporab-
nika, ki jo dvignete na Centru za social-
no delo v Novem mestu.

PODARIM – POTREBUJEM 


