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UVODNIK

Letos praznujemo 50. obletnico temeljnih 
načel RK, zato Teden RK (8.−15. maj) 
poteka pod sloganom Udejanjamo naša 

načela. Temeljna načela RK so bila sprejeta na 
20. mednarodni konferenci Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca leta 1965 na Dunaju in so 
glavno vodilo naših humanitarnih dejavnosti, 
ki prevevajo odnose medsebojne odvisnosti. 
Humanost, nepristranskost, nevtralnost, 
neodvisnost, enotnost, prostovoljnost in uni-
verzalnost so za vse zaposlene in prostovoljce  
osnova delovanja. 
V zadnjem času je večkrat prihajalo do prever-
janja temeljnih načel RK tudi med ljudmi, saj 
smo priča nesrečam, ki zahtevajo hiter odziv 
in pomoč. V biltenu so omenjene dobrodelne 
akcije, ki smo jih organizirali v okviru OZRK 
Novo mesto od jeseni 2014 do spomladi 2015. 
V situacijah, ko je na preizkušnji medsebojna 
solidarnost, humanost in sočutje, se pokaže, da 
jih premoremo dovolj. 
Temeljna načela izkazujemo tudi v dejavnos-
tih, ki jih vodimo v okviru Medgeneracijskega 
središča, prostovoljnega dela s starejšimi in or-
ganiziranja prostočasnih dejavnosti za otroke in 
mladino. Veliko napora vlagamo v skupnostne 
akcije, ki so se izraziteje začele odvijati ob kam-
niti mizi v Parku medgeneracijske solidarnosti. 
Do sedaj smo že imeli praznovanje dneva kul-
ture, organizirali smo Zelemenjavo, v maju pa 
načrtujemo postavitev spiralne zeliščne grede 
pred Humanitarnim centrom RK. Razstavljali 
smo dela mladih likovnih umetnikov iz vseh 
dolenjskih osnovnih šol, ki so ustvarjali na 
temo Rdeči križ in humanost. V aprilu smo 
odprli likovno razstavo slik Mimi Marije Udovč, 
ki bo krasila Humanitarni center med poletjem.    
Naša glavna naloga je preskrba socialno šibkih 
družin, ki se tudi letos v vse večjem številu 

obračajo na nas. Pomagamo jim s svetovan-
jem, informiranjem in motiviranjem za razne 
dejavnosti. Otroci so naša posebna skrb. Za 
njih organiziramo zdravstveno letovanje na 
Debelem rtiču in tabor mladih, ki bo letos v 
Dolenjskih Toplicah. Znova so se naši mladi 
izkazali v znanju prve pomoči, saj nas bo 
ekipa OŠ Šmarjeta zastopala na 9. državnem 
tekmovanju iz prve pomoči.  
V Tednu RK bomo 13. maja, od 9. do 14. ure, 
na Novem trgu organizirali preventivne zdra-
vstvene meritve in prikaz prve pomoči, ob 
18. uri pa bomo na Druženju ob Modri polici 
predstavili mlade in starejše ob nudenju prve 
pomoči. V soboto, 23. maja, bomo v Centru 
biotehnike in turizma na Sevnem proslavili 20. 
srečanje prostovoljcev OZRK Gornja Radgona 
in Novo mesto. 
Hvala vsem, ki nam pomagate pri izpolnjevan-
ju našega humanitarnega poslanstva.

Mag. Mojca Špec Potočar, predsednica
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DOBRODELNOST

SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI, tel. št.: 07 393 31 25

Delavci podjetja Krka, d. d., so se v okviru 
četrtega Tedna humanosti in prostovoljstva 
vključili tudi v dejavnosti Rdečega križa. 
Množično so se udeležili krvodajalske akcije 
na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo 
mesto ter pomagali pri oblikovanju preh-
ranskih paketov in urejanju rabljenih oblačil 
v našem skladišču. Ravno tako so sodelovali 
pri delitvi prehranskih izdelkov, oblačil in 
obutve socialno ogroženim družinam in 
posameznikom. 
Ob koncu tedna so čistili in urejali hišo na 
Cerovcu, ki jo OZRK Novo mesto obnavlja 
za socialno ogroženo družino. Temeljito so 
počistili njeno notranjost ter pomili okna, 
zložili drva v klet in pokosili travo. Akcijo Krke, 
d. d., pozdravljamo in se veselimo sodelovan-
ja v prihodnjem letu.

Krkin Teden 
humanosti in 
prostovoljstva 

Prostovoljci Krke, d. d., v akciji na Cerovcu

Že deseto leto organiziramo akcijo 
humanitarne pomoči v obliki štipendij. Letos 
se je odzvalo 23 donatorjev, s pomočjo 
katerih humanitarno pomoč – štipendijo 
prejema 17 dijakov iz različnih šol in dva štu-
denta. Prejemniki pomoči morajo ob koncu 
vsakega ocenjevalnega obdobja oddati pisno 
poročilo o uspehu in prisotnosti pri pouku, ob 
koncu leta tudi o porabi sredstev. Vsi prejem-
niki štipendije se morajo med šolskim letom 
udeležiti vsaj ene od dveh organiziranih 
delavnic socialnih veščin, ob koncu šolskega 
leta pa so vabljeni na tabor za srednješolce. 
V primeru, da med šolskim letom ne izpoln-
jujejo dogovora, štipendijo izgubijo in se ta 
podeli drugemu prejemniku. Za tovrstno po-
moč se vsako leto na nas obrne več prosilcev, 
a vsem žal ne moremo ugoditi, ker nimamo 
dovolj donatorjev.
Zato zahvala vsem donatorjem, ki darujejo 
sredstva za lažje šolanje dijakov in študentov.

Podpis sporazumov 
o doniranju 
humanitarne pomoči

Srečanje donatorjev in prejemnikov štipendij je 
vsako leto ganljivo.
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KRVODAJALSTVO

100-KRAT DAROVALA KRI
Marija Zalokar iz Brezovice 
v občini Šmarješke Toplice 
je darovala kri 100-krat. S 
krvodajalstvom je začela 
že pred tridesetimi leti s 
sodelavci iz Krke in temu 
ostaja zvesta še danes. 

110-KRAT DAROVALI KRI
Marjan Kocjan 
iz Bučne vasi in 
Anton Bukovec 
iz Birčne vasi sta 
110-krat darov-
ala kri. Marjan 
je z darovanjem 
začel med 

služenjem vojaškega roka, medtem ko je Anton 
prvič daroval kri v službi. 

Jelka Nilić iz Novega mesta 
je redna krvodajalka in je že 
110-krat darovala kri, kar je 
za ženske res visok jubilej. S 
krvodajalstvom je začela že 
leta 1972, ko je skozi lastno 
izkušnjo ugotovila, kako 
pomembna je ta tekočina. 

Jubilejno darovali kri

120-KRAT DAROVAL KRI
Branko Košir iz Straže je 
daroval kri 120-krat. S krvoda-
jalstvom je začel že leta 1975, 
ko je bil na delovni akciji v Suhi 
krajini, in s tem želi nadaljevati 
tudi v prihodnje.

130-KRAT DAROVAL KRI
Anton Bregač iz Brezovice pri Šmarjeških Toplicah 
štirikrat na leto daruje kri že od leta 1978. Ker je 

zdrav, upa, da bo to poslanstvo 
lahko opravljal do izpolnjene 
zgornje meje za darovanje, to 
je 65 let. Kot je izračunal sam, je 
doslej daroval 65 l krvi. 

170-KRAT DAROVAL KRI
Rekorder med krvodajalci na našem območju 
je Matjaž Šinkovc iz KORK Šmihel. Matjaž je v 
spremstvu sina, ki je prav tako krvodajalec, kri 
daroval 170-ič. Z darovanjem je začel v tretjem 

letniku srednje šole, kasneje 
je to storil vsake tri mesece. 
Glede na to, da je zdrav in se 
dobro počuti, z darovanjem 
krvi želi nadaljevati tudi v 
prihodnje.

KRVODAJALSTVO, tel. št.: 07 393 31 20

Na območju našega združenja smo po številu odvzemov nad slovenskim povprečjem, 
prav tako pa imamo več kot 40 krvodajalcev, ki so kri darovali 100-krat in več. Od okto-
bra 2014 do aprila 2015 jih je bilo kar šest. Ob jubilejih krvodajalcem čestitamo in 

se jim zahvalimo za njihovo humanitarno delo.
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Tudi letos smo se skupaj z Društvom 
novomeških študentov pridružili 
vseslovenski študentski krvodajalski ak-

ciji Častim pol litra. Kri je darovalo 43 mladih, 
večina prvič. Tisti, ki se tega dne niso mogli 
udeležiti akcije, so kri darovali v naslednjih 
dneh; skupaj jih je bilo čez 60.
Veseli nas, da našim študentom in dijakom ni 
vseeno za soljudi in da priskočijo na pomoč 
tudi z darovanjem krvi. K temu z vzpodbudo, 
razumevanjem in svojim zgledom pripo-
morejo tudi profesorji in svetovalne delavke 
na šolah. Vsako leto za zaključne letnike na 
vseh srednjih šolah predavamo o pomenu 
krvodajalstva, kdo lahko postane darovalec 
krvi in kako odvzem poteka. Srednješolce 
povabimo na krvodajalsko akcijo, da prvič 
darujejo kri, le-ti pa po navadi s krvodajalst-
vom tudi nadaljujejo.

KRVODAJALSTVO

Krvodajalska akcija študentov in dijakov

Dijaki in 
študentje na 
krvodajalski 
akciji na Centru 
za transfuzijsko 
dejavnost Novo 
mesto

VABILO NA 
SREČANJE 
KRVODAJALCEV

Vabimo vse krvodajalce, da se udeležijo 

srečanja, ki bo  

6. junija v Prilozju.

Prijave sprejemamo  

na telefonskih številkah:  

07 39 33 120, 031 320 875 ali  

na elektronski naslov:  

novo-mesto.ozrk@ozrks.si.

VABLJENI!

KRVODAJALSTVO, tel. št.: 07 393 31 20
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Vsak ponedeljek
 9.00−10.00  TELOVADBA

Vsak torek
 9.00−11.00  ROČNA DELA – ZAČETNI TEČAJ

 15.00−17.00  SKUPINA IGRE IN ZABAVE

Vsako sredo
 9.00−10.00  OSNOVNI PLESNI KORAKI

 14.00−16.30  MLADI ZA BOLJŠI SVET: Spodbujanje mladih h koristnim dejavnostim

Vsak četrtek    
 8.30−10.30  USTVARJANJE IZ GLINE   

 9.00−11.00  ROČNA DELA – NADALJEVALNI TEČAJ

Vsak petek    
 9.00−9.45  OSNOVE NEMŠKEGA JEZIKA    

 10.00−10.45  NADGRADNJA NEMŠKEGA JEZIKA   

TOR, 12. 5.    

 16.00  DELAVNICA PRVE POMOČI: Oživljanje z avtomatskim eksternim   
   defibrilatorjem – AED

SRE, 13. 5.    

 18.00  DRUŽENJE OB MODRI POLICI: Pomagaj prvi – prikaz prve pomoči   
   najboljše ekipe s tekmovanja v prvi pomoči za OŠ

PON, 18. 5.    

 8.00−11.00  KUHARSKA DELAVNICA: Buhtlji    

TOR, 19. 5.    

 9.00−10.30  ZDRAVSTVENO-PREVENTIVNO PREDAVANJE: Demenca

 16.00−18.00  PREDAVANJE: Med in hladno stiskana olja 

TOR, 26. 5.    

 10.00−12.00  PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE MERITVE IN POSVET Z ZDRAVNICO   
SRE, 27. 5.    

 15.00  PRIKAZ POSTAVITVE ZELIŠČNE SPIRALNE GREDE  

ČET, 28. 5.    
 10.00−11.00  SPROŠČANJE Z GONGOM OB DNEVU SONCA

Udeležba na dogodkih je brezplačna. Prijava je obvezna.

KOLEDAR

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, brezplačna tel. št.: 080 9980
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Iz omare za otroke
V decembru smo pred Knjigarno Goga organ-
izirali dobrodelni bazar Iz omare za otroke. 
Zbirali smo prostovoljne prispevke v zameno 
za piškote, ročna dela in ohranjena vintage in 
retro oblačila, ki so jih pred tem ljudje prinesli 
v naše skladišče. Pripravili smo tudi delavnico 
poslikave obraza za otroke. Zbrali smo 590 
evrov, ki smo jih namenili za novoletno ob-
daritev otrok iz socialno šibkih družin.

Dobrodelne akcije

Humanitarni koncert za družino 
Gričar in dobrodelni golf turnir
Novomeški pevec Gašper Rifelj je oktobra or-
ganiziral dobrodelni koncert Praznik dobrote 
za novi dom družine Gričar, ki ji je ob zadnjih 
poplavah zemeljski plaz porušil družinsko hišo 
na Štravberku pri Otočcu. Zaradi hude izgube 
v tej naravni nesreči je k akciji zbiranja sredstev 
pristopilo OZRK Novo mesto. Golf klub Grad 
Otočec je organiziral dobrodelni golf turnir. 
V akciji smo do sedaj zbrali 35.811,25 evra. 
Družina bo gradila hišo na novi varni lokaciji.

Rdeči križ Slovenije zbira pomoč 
za prizadete ob potresu v Nepalu
Rdeči križ Slovenije prosi in poziva vse, ki 
želijo pomagati prizadetim ob katastrofalnem 
potresu v Nepalu, da svoj prispevek za akcijo 
„Potres Nepal“ nakažejo s plačilnim nalogom 
BN 02 na: 
•	 Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, SI-1000 

Ljubljana 
•	 TRR: SI56 0310 0111 1122 296 
•	 Sklic: 00 937065 
•	 SWIFT/BIC: SKBASI2X 
•	 Koda namena: CHAR 

Zbrana sredstva bo Rdeči križ Slovenije nakazal 
Mednarodni federaciji društev Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca za izvajanje programov 
pomoči v Nepalu. 

Gašper Rifelj na dobrodelnem koncertu Praznik 
dobrote

V Bršljinu so pri akciji Drobtinica pomagali 
tamkajšnji mladi člani RK.

Drobtinica 2014
Drobtinica je ob svetovnem dnevu hrane (16. 
oktober) potekala na štirih stojnicah v Novem 
mestu, Straži in Žužemberku. Zbirali smo 
denarna sredstva s kruhom, ki so ga napekle 
prostovoljke in podarile pekarne. S pomočjo 
mladih članov Rdečega križa iz OŠ Drska, 
Bršljin, Žužemberk in Vavta vas smo zbrali 
2448,60 evra. Denar so prejele sodelujoče šole 
za kritje stroškov toplih obrokov za učence iz 
socialno šibkih družin.
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PRVA POMOČ, tel. št.: 07 393 31 25

PRVA POMOČ

Tekmovanje ekip prve 
pomoči OŠ 

V okviru 9. državnega tekmovanja 
RKS ekip prve pomoči OŠ je bilo 
marca lokalno tekmovanje ekip 

prve pomoči na OŠ Prevole. Pomerilo se 
je 12 ekip iz OŠ Bršljin, Brusnice, Center, 
Drska, Prevole, Mirna Peč, Otočec, Stopiče, 
Škocjan, Šmihel, Šmarjeta in Vavta vas. 
Preizkusili so se v teoretičnem znanju iz 
zgodovine gibanja RK in prve pomoči ter 
praktičnem znanju iz prve pomoči, ko so 
pomagali poškodovanim. Vse ekipe so se 
pripravljale celo šolsko leto pod vodstvom 
mentorjev po šolah, pomagala pa sta jim 
tudi Peter Černe in Aleš Jakše, predavatelja 
prve pomoči pri OZRK Novo mesto. 
Prvo mesto je zasedla ekipa OŠ Šmarjeta, 
drugo ekipa OŠ Vavta vas in tretje ekipa 
OŠ Drska. Vse ostale šole so zasedle četrto 
mesto. 
OŠ Šmarjeta se je aprila na regijskem 
tekmovanju v Športni dvorani Leona 
Štuklja v Novem mestu pomerila z ekipa-
mi OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, OŠ 

Zmagovalna ekipa prve pomoči OŠ Šmarjeta 
nas bo zastopala na državnem tekmovanju.

Letovanje otrok na 
Debelem rtiču 2015

1. izmena: od 29. 6. do 6. 7. 2015
2. izmena: od 6. 7. do 13. 7. 2015
3. izmena: od 13. 7. do 20. 7. 2015
4. izmena: od 20. 7. do 27. 7. 2015
NAČIN PRIJAVE NA LETOVANJE
▶ Pri svetovalni službi OŠ do 1. junija 
2015
POGOJI LETOVANJA
▶ Otroci s pogostimi zdravstvenimi 
težavami, stari od 7 do 14 let
ORGANIZACIJA LETOVANJA
▶ Skupine po 12 otrok vodijo men-
torji z izkušnjami.
▶ Prisotna sta še pedagoški vodja 
(učitelj) in pomočnik.
PROGRAM LETOVANJA
▶ Kopanje, ustvarjanje in druženje
ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Belokranjskega odreda Semič in OŠ Metlika 
ter zasedla prvo mesto. Dne 9. maja se bo 
na Debelem rtiču udeležila državnega tek-
movanja. Držimo pesti za Lauro Ilar, Majo 
Šketelj, Lino Gorenc, Anjo Šinkovec, Jana 
Drenika, Žana Zupana, Primoža Pirkoviča, 
Žiga Špeliča in Petro Zupan. Mentorja 
Irena Zupančič in Peter Černe pa bosta 
spremljala, kaj sta jih naučila.  
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MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE

Tudi v letu 2015 v Medgeneracijskem 
središču OZRK Novo mesto nadaljujemo 
s pestrim programom za vse generacije. 

Redni tedenski program obiskovalcem vsak 
dan ponuja drugo dejavnost. Ob ponedeljkih 
se lahko razgibajo na uri telovad-
be; ob torkih poteka tečaj ročnih 
del za začetnike; v začetku leta so 
bili ob sredah obiskovalcem na 
voljo pohodi po Novem mestu in 
okolici, v marcu pa so jih zamenjali 
osnovni plesni koraki; ob četrtkih 
poteka nadaljevalni tečaj ročnih 
del, v februarju zaključeni tečaj 
šivanja pa je zamenjalo ustvarjanje 
z glino; ob petkih se učimo osnov 
nemščine, katerim takoj sledi na-
dgradnja. Najbolj so obiskane ku-
harske delavnice ter tečaja ročnih 
del in osnove nemškega jezika, kjer 
je število udeležencev vedno večje 
od deset. Redni program imamo 
tudi za mlajše generacije – ob sredah se sreču-
jejo mladostniki v skupini Mladi za boljši svet, 
ob torkih popoldan pa osnovnošolci, stari do 
deset let, ustvarjajo v skupini Igre in zabave. 
Poleg Druženja ob Modri polici enkrat 
mesečno potekajo kuharske delavnice, kjer 
smo letos predvsem veliko pekli, in sicer 
kvašene rogljičke, krofe, orehovo rožo in 
sončnico, ter dejavnosti preventivno-zdravst-
vene narave. Na teh je največ udeležencev (na 
kuharskih delavnicah od 15 do 20, na preven-
tivnih zdravstvenih meritvah celo do 30). Na 
predavanjih smo poslušali o vplivu ogljikovih 
hidratov, sladkorjev in maščob na zdravje 
ter o sladkorni bolezni in zakisanosti telesa. 
Mreža Matija je brezplačno ocenjevala stanje 
vida. Letos smo se večkrat tudi sproščali ob 

Dejavnosti Medgeneracijskega središča

V času počitnic za otroke pripravimo počit-
niški program. Pozimi so pekli krofe, izdelovali 
maske ter spoznavali kužke in se z njimi družili, 
spomladi pa so barvali majice, kuhali z dedki 
in babicami ter ustvarjali iz Das mase. 

V maju se nam obetata dve zanimivi delavni-
ci, in sicer kako se pripravljajo hladno stiskana 
olja ter prikaz postavitve zeliščne spiralne 
grede, ki bo narejena na zemljišču OZRK in 
nam bo v pomoč pri sklopu predavanj o 
zeliščih, ki jih pripravljamo za junij. Letos je 
Medgeneracijsko središče obiskalo že več kot 
900 ljudi, od tega okoli 100 otrok. Z rednimi 
dejavnostmi bomo nadaljevali do julija, čez 
poletje pa bomo pripravili tudi nekaj novih, 
ki jih bomo skupaj z rednimi začeli izvajati 
ponovno septembra. 

zvokih gonga. V marcu smo izvedli tečaj Nega 
bolnika na domu, ki ga je uspešno zaključilo 
12 udeležencev. Ponovitev tečaja načrtujemo 
v jeseni. 

Pod vodstvom Suzane Plut so otroci in njihove babice 
spoznavali presne slaščice.
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Modra polica v Medgeneracijskem 
središču OZRK Novo mesto nikoli ne 
sameva. Njena vsebina privablja tako 

bralce in izposojevalce kot darovalce knjig. 
Vsak lahko najde kaj po svojem okusu za lah-
kotno ali bolj poglobljeno branje. 
Že več kot dve leti se ob Modri polici družimo 
ljubitelji slovenske vezane in nevezane besede 
različnih generacij – eni kot nastopajoči 
ustvarjalci, drugi kot pozorni poslušalci, 
razpravljalci in spodbujevalci. Želimo pred-
staviti ustvarjanje predvsem naših občanov 
na različnih kulturnih področjih. Tako smo 
lani gostili pesnika Smiljana Trobiša, slikarko 
Jožico Škof, kiparja Rudija Škofa, literarno 
sekcijo Snovanja pri DU Novo mesto ter preb-
irali pesmi Severina Šalija. S svojim obširnim 
poznavanjem književnosti je več druženj soo-
blikovala Ana Smolič. Prisrčno so jih dodatno 
popestrili učenci nižjih razredov iz OŠ Drska in 

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, brezplačna tel. št.: 8080 9980

MODRA POLICA

Druženje ob Modri 
polici

Šmihel ter otroci iz vrtcev Pedenjped in Rdeča 
kapica. Tudi med poslušalci je bila pisana sta-
rostna sestava.
Posebno doživetje pa je bilo letošnje prazno-
vanje kulturnega praznika. Krajane smo na 
predvečer povabili na druženje s Prešernom 
pri kamniti mizi pred humanitarnim centrom. 
Kipar Rudi Škof se je zelo razveselil snega 
in nastali sta skulpturi Franceta Prešerna in 
njegove muze Julije. V zimskem večeru se je 
na prizorišču, ožarjenem s plamtečim ognjem, 
zbrala množica krajanov različnih starosti in 
ob zvokih Gašperjeve harmonike se je iz vseh 
grl utrnila Zdravljica. Smiljan Trobiš, oblečen v 
širok plašč in s cilindrom, kot nekoč Prešeren, 
je doživeto recitiral njegovo poezijo, tudi tisto, 
namenjeno ljubljeni Juliji, ki se je tokrat grela ob 
ognju. Pesnica Tereza Balažević je prebrala dve 
svoji pesmi, obiskovalka Hermina Smrečnik pa 
pesem Smiljana Trobiša. Vsi zbrani smo zapeli 
še Pod oknom. Po pozdravnih nagovorih se 
je druženje nadaljevalo ob vročem čaju. Razšli 
smo se z obljubo, da se prihodnje leto na isti da-
tum spet snidemo s Prešernom pri kamniti mizi.
Nismo pozabili tudi na rojstni dan našega 

mesta. Z izbranimi besedami in slikami 
so nam 650 let staro Novo mesto pred-
stavili sedmošolci Maša in Ajda Breščak ter 
Gašper Pust iz OŠ Drska. Osvežili so nam 
spomin na mnoge, morda že pozabljene 
dogodke in odobrili drobne zanimivosti, ki 
se skrivajo med mestnimi hišami. Njihova 
mentorja, ki sta dopolnila že tako bogato 
predstavitev, sta bila učiteljica zgodovine 
Janja Bukovec ter Mašin in Ajdin dedek 
Danilo Breščak. Sceno je poživila razstava 
fotografij učencev OŠ Drska pod men-
torstvom učiteljic Ankice Milošević in 
Simone Lešnjak.

Anica Bukovec, 
animatorka Modre police     

Učenci OŠ Šmihel so na »književni poti« obujali 
spomine na znane novomeške literate.
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Zelemenjava – 
Pomlad 2015
V okviru 3. vseslovenske Zelemenjave, 
ki je potekala po 21 krajih po 
Sloveniji, smo pred Humanitarnem 
centrom OZRK Novo mesto organ-
izirali Zelemenjavo – Pomlad 2015.

Menjali smo sadike zelenjave 
in poletnih rož, potaknjence, 
zdravilne rastline in semena, svoj 
prostor pa je našlo tudi nekaj 
dreves in krompirja ter celo 
moka in jajca. Obiskovalcem je 
bil na voljo brezplačen strokovni 
program, v okviru katerega so 
bili predstavljeni pegasti badelj, 
šparglji ter spomladansko delo v 
vrtu. Med nami so naravoslovni 
dan preživeli učenci 6. razreda 
OŠ Drska, ki so najprej s servietno 
tehniko polepšali cvetlične lončke, 
v katere so zasadili in posejali rože, 
nato pa so se udeležili predstavitve 
špargljev. 

Kmetije Pleško, Pravne, Medle in 
Krnc, Gozdno gospodarstvo Novo 
mesto in KZ Krka so podarili veliko 
sadik in semen, ki so jih ljudje lahko 
brezplačno odnesli ali menjali za 
sadike in semena, ki so jih prinesli 
sami. Obiskovalcem so strokovne 
nasvete nudili Kmetijsko gozdarski 
zavod, Kmetijska šola Grm, ki je tudi 
podarjala sadike, Kmetija Pravne in 
Suzana Plut.

Veselimo se jeseni, ko bomo na 
Zelemenjavi menjali plodove 
sadik, ki smo jih dobili to pomlad.

Skrbimo zase in za svoje 
zdravje

Preventivne meritve holesterola, krvnega sladko-
rja in krvnega tlaka so v Mirni Peči vedno dobro 
obiskane. Tako je bilo tudi novembra lani. Ljudem iz 
oddaljenejših zaselkov in vasi pa se približamo tako, 
da hodimo enkrat na leto tja v gasilske domove ali 
kar na njihov dom. 

Po končanih meritvah smo prisluhnili še predavanju 
Mateje Zelič iz Doma starejših občanov Novo mesto, 
ki nas je na nazoren način seznanila z odkrivanjem, 
začetkom in razvojnimi stopnjami demence. Za 
zaključek nam je prebrala pesem svoje sodelavke o 
zgodah in nezgodah, s katerimi se srečuje dement-
na oseba.

Zelo je pomembno, da skrbimo za svoje zdravje in 
storimo vsak dan nekaj dobrega zase. Že prijeten 
sprehod po svežem zraku nam lahko zbistri misli in 
nas napolni z novo energijo.

Slavi Derganc 
KORK Mirna Peč

Slavi Derganc na meritvah v Mirni Peči
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DOBRODELNOST

Družini Hočevar iz Stopnega 11 je v 
nedeljo, 11. novembra 2015, v hudi 
nevihti v hišo udarila strela in močno 

poškodovala streho. Kljub požrtvovalni in 
hitri pomoči gasilcev prostovoljnih gasilskih 
društev Škocjan in Bučka ter GRC Novo mesto 
so bile posledice požara take, da je bilo ostreš-
je in streho treba zamenjati. Na poziv Občine 
Škocjan je OZRK Novo mesto začelo z zbiran-
jem sredstev za obnovo strehe. Povsod, kjer 
smo predstavili stisko, so ljudje odprli srca. 
Veliko pomoč so družini nudili tudi prijatelji 
in sovaščani. Prostovoljke KORK Škocjan so s 
pomočjo prostovoljcev PGD Škocjan in PGD 
Dole pobirale sredstva od sovaščanov od vrat 
do vrat. Znova smo dokazali, da znamo ob 
nesreči pokazati solidarnost. Hvala vsem, ki 
ste prispevali po svojih zmožnostih.
Z zbranimi sredstvi smo pokrili račun za 
streho, en del pa bo družina porabila za na-
jnujnejše potrebe za izboljšanje stanovanjskih 
razmer po požaru. Družini Hočevar želimo vse 
dobro.

Gabrijela Kovač 
KORK Škocjan

Akcija za družino 
Hočevar iz Škocjana

Akcija za družino 
Iveković iz Dolenjskih 
Toplic

Družini Iveković iz Dolenjskih Toplic, Ob 
Sušici 1, sta 5. marca 2015 pogoreli del 
hiše in streha. Treba je bilo zamenjati 

celo ostrešje in obnoviti stanovanjski del 
v mansardi, kjer je družina živela. Požar so 
gasilci domačih društev in GRC iz Novega 
mesta zelo težko pogasili. Na pobudo KORK 
Dolenjske Toplice in občine smo skupaj 
z OZRK Novo mesto organizirali zbiralno 
akcijo. KORK Dolenjske Toplice je s 26 pros-
tovoljkami in enim prostovoljcem začela z 
zbiranjem sredstva od vrat do vrat. Zbrano je 
bilo 16.208 evrov; darovalo je 661 družin in 
posameznikov. Sredstva so bila nakazana na 
TRR, odprt za družino Iveković pri OZRK Novo 
mesto. S sredstvi od posameznikov in podjetij 
smo pokrili del stroškov za obnovo strehe 
in gradbena dela na hiši. Pri fizičnih delih so 
veliko pomagali prijatelji in vaščani. Obnova 
hitro napreduje in družina bo kmalu dobila 
novi dom. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo za izkazano sol-
idarnost in pripravljenost pomagati v nesreči.

Ivana Pelko 
KORK Dolenjske Toplice
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MLADI

V soboto, 28. marca, smo pod okriljem Slovenske 
filantropije v sklopu Dneva za spremembe v 
Qlandiji Novo mesto z mladimi organizirali akcijo 
Podarim objem – skupaj zmoremo premagati 
vsako stisko. Da bi ljudem v lokalni skupnosti 
podarili toplino in promovirali medsebojno po-
moč, je skupina 15 dijakov ter 10 osnovnošolcev 
OŠ Center mimoidočim v nakupovalnem centru 
delila objeme, dobre misli in kvačkane ribice. Na 
naši stojnici so prostovoljci igrali na kitaro in peli 
pesmi. 
Obiskovalci so lahko prispevali sredstva za 
programe za otroke, ki jih organiziramo na no-
vomeškem Rdečem križu. Ljudje so bili navdušeni 
nad našo akcijo in so jo toplo pozdravili. 

Mladi za boljši svet 

Mladi za boljši svet je iniciativa mladih 
RKS, katerih moto je izrek Mahatme 
Gandhija: »Bodi sprememba, ki jo želiš 
videti v svetu.« Besede mlade nagovorijo, 
da sami postanejo sprememba ter tako 
vplivajo na okolje, družbo in svet. Majhna 
skupina, ki deluje pod okriljem RK in jo 
imenujemo družina, se srečuje vsako 
sredo. V naši skupini je več prostovoljcev 
iz različnih srednjih šol. S pomočjo ani-
matorke Mojce Harmandić in zaposlenih 
na RK smo organizirali že več prostovol-
jskih akcij. Zbirali smo pomoč in delali 
pakete za Bosno, ko je bila ta prizadeta 
zaradi poplav, osveščali smo mlade o 
zaščiti na dan boja proti AIDS-u in že 
drugič pripravili Dan za spremembe. V 
sklopu naših tedenskih srečanj smo imeli 
psihosocialne delavnice in pogovore o 
različnih temah ter nudili učno pomoč 
tistim, ki so jo potrebovali. Ko daješ, tudi 
sprejemaš. Kot prostovoljci si prizade-
vamo za dobrobit ljudi, zato smo veseli 
vseh, ki se pridružijo naši skupini na RK.

Ema Imamović 
Skupina Mladi za boljši svet Odziv tistih, ki smo jih 

objeli, je bil pozitiven.

Dan za spremembe
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 Prijavite se na Tabor mladih  
    v Dolenjskih Toplicah
Deseti tabor mladih Moč humanosti bomo organizirali od 29. 6. do 3. 7. 2015 v 
OŠ Dolenjske Toplice. Srednješolci bodo obiskovali najstarejše ljudi na njihovih 
domovih, se z njimi družili in jim pomagali pri gospodinjskih opravilih. Z mladimi 
načrtujemo različne dejavnosti, preko katerih bodo spoznavali Dolenjske Toplice in 
utrip življenja tamkajšnjih prebivalcev. 

Vabimo vse učence zaključnih razredov osnovne šole in dijake srednjih šol, da se 
nam pridružijo. Prijavnico lahko dobite na OZRK Novo mesto (Ulica Slavka Gruma 
54a, Novo mesto) ter na spletni strani: http://novomesto.ozrk.si/.

Sobotna šola 
OŠ Dolenjske 
Toplice

Z učenci 5. razreda smo v ok-
viru Sobotne šole, kamor vkl-
jučujemo učence, ki dosegajo 
boljše učne rezultate, odšli v 
Dom starejših občanov Novo 
mesto, kjer smo obiskali pet 
starostnikov iz naše občine. 
Spremljala nas je Ivana Pelko, 
predsednica KORK Dolenjske 
Toplice. Njene izkušnje so bile za nas dobro-
došle. Ko smo se z varovanci doma starejših 
spoznali, smo se igrali družabne igre in se 
pogovarjali. Učenci so jim pokazali, kako se 
igrajo danes, ter za vsakega spletli zapestnico 
in izdelali jabolko iz volne in kartona. 
Starostniki in zaposleni so nas zelo lepo spre-
jeli. Srečanje je hitro minilo in obljubili smo, 
da še kdaj pridemo. 

Druženje učencev s starostniki v domu

MLADI

Učenci so po srečanju zapisali: »Starejši so pri-
jazni do mlajših. Ni pomemben izgled, da se z 
nekom družiš. Ni potrebno veliko, da nekomu 
polepšaš dan. Starejši so potrebni pogovora 
in da si malo z njimi. Dom je lepo urejen.«

Jožica Erjavec,  
učiteljica podaljšanega bivanja 

OŠ Dolenjske Toplice 
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V Sklad za pomoč ljudem v stiski so od oktobra 
2014 do aprila 2015 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe: 
Krka, d. d., dr. Smiljka Ferlež, dr. Franc Kokalj, 
Roletarstvo Medle, d. o. o., Slovenska ljudska 
stranka Šentjernej, Pušnik – Novljan, d. o. o., Plesni 
studio Novo mesto, Kakovost 2000, d. o. o., Signal, 
d. o. o., Maestro kreativni studio Gregor Zagorc, s. 
p., Alkatron, d. o. o., Glasbena šola Marjana Kozine, 
Revoz, d. d., Dolenjske Lekarne Novo mesto, p. 
o., Potapljaški klub M3, Gimnazija Novo mesto, 
Zavarovalnica Tilia, d. d.
Posamezniki: 
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, Dušan Plut, Ivanka 
Ravnikar Plut, Jožefa Auersperger, Rok Mohorič, 
Nuška Rustja, prispevki na koncertu v cerkvi Stopiče 
KORK:
Drska, Center, Škocjan in Majde Šilc ter Šmarjeta – 
namesto cvetja za Turk
V materialu in storitvah:
Kartuzija Pleterje, Šentjernej, Žito, d. d., PC Dolenjske 
pekarne, Marija Novak
Pomoč pri obnovi hiše – finančna sredstva, 
material in storitve:
BV&S, d. o. o., Alenka Čufer Omahen, Matija Zupan, 
Gazvoda, d. o. o., Dijaški dom Novo mesto, Petrol, 
d. d., Karmen Hren, Marijan Oman, Termoting, d. 
o. o., Glasbena šola Marjana Kozine, Ensi, d. o. o., 
KORK Dolž, Gabrje, Šmihel pri Žužemberku, Bršljin, 
Ločna-Mačkovec, Podgrad in Bučna vas, Bramac, d. 
o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Baustoff+Metall, d. o. o., 
Hoče, Fragmat Tim, d. d., Laško, Jub, kemična indus-
trija, d. o. o., Dol pri Ljubljani, Ursa Slovenija, d. o. o., 
Roletarstvo Medle, d. o. o., Malcom, d. o. o., Klemont, 
d. o. o., R2A projekt, d. o. o., Ljubljana
Pomoč družini Gričar:
Aleš Pušnik, Maja Barbo, Dušan Dular, Milena Zagorc, 
KS Otočec, Hedvika Vidmar, Alojz Murgelj, Helena 
Murgelj, Gabrijela Šporar, Anica Skušek, Gregor Žagar, 
DESUS, Igor Gazvoda, Labod M Marjanca Ucman, 

s. p., Peter Miklavčič, Darinka Miklavčič, Jožica Rolih, 
Aleš Hvala, Bojka Kmet, Marko Pavšek, Boris Tomažin, 
Lekarna Mačkovec, mag. Marija Novak, dr. dent. med., 
Damjan Možina, Nataša Cigler, Matej Hertl, Jože 
Colarič, Brane Kastelic, Vilma Retar, Tomaž Sever, Igor 
Kulovec, Hermina Sasek, Aleš Kaučič, Marceta, d. o. o., 
Simona Luštek Dolinar, s. p., Klavdija Mežnar, Anamarija 
Vajs, Elizabeta Suhadolc, Klemen Šetina, Olga Pavlovič, 
Samo Komel, Mojca Segula Žakelj, Miloš Ružič, Dunja 
Bozovič, Jože Redek, Robert Šali, KS Brusnice, Tadeja 
Bevec, Gradbeništvo Franc Rifelj, s. p., Bernardka Krnc, 
Peter Butala, Anja Berus, Stojan Luzar, Krka, d. d., Franc 
Marjan Zajc, Štefanija Selak, Dobrodelni golf turnir, 
Matevž Bevec, Mihaela Turk, Tomaž Pohle, Vigrad, d. o. 
o., Jožef Pučko, Borut Lekše, Slavica Ljabovič, Gazvoda, 
d. o. o., Petrol, d. d., RKS – Zveza združenj, Rotaract klub 
Grosuplje, KORK Drska, Gabrje, Regrča vas, Šmihel, 
Gotna vas, Majde Šilc, Stopiče, Dolenjske Toplice, 
Bršljin, Uršna sela, Bučna vas, Mirna Peč, Podgrad, Bela 
Cerkev, Ločna-Mačkovec, Prečna, Straža, Mali Slatnik, 
Šmarjeta, Dvor, Birčna vas, Škocjan, Stopiče, Šmihel 
pri Žužemberku in Mali Slatnik, prostovoljni prispevki 
krajanov Brusnic, Šmihela pri Žužemberku, Stopič, 
Šmarjete in Malega Slatnika
Pomoč družini Hočevar – finančna sredstva in 
material:
Bramac, d. o. o., RKS – Zveza združenj, Pekarna Pepe, 
d. o. o., Jože Colarič, Dulc, d. o. o., Vida Muhič, Krka, 
d. d., KORK Gotna vas, Drska, Dolenjske Toplice in 
Škocjan, prostovoljni prispevki krajanov Škocjana
Pomoč družini Ivekovič:
Jože Colarič, Rich Computers Rajko Henigman, 
s. p., Krka, d. d., Ferročrtalič, d. o. o., Dušan Dular, 
Anton Gorše, s. p., Sabina Zarabec, Marko Pavšek, 
Sanja Klemenčič, Primož Verbič, Robert Šali, Andrej 
Paternost, Majda Špringer, Matej Hertl, Igor Kulovec, 
Tatjana Pečnik, Elizabeta Suhadolc, Jan Fux, Miha 
Ferlež, Šporar Boštjan, s. p., Aleš Kaučič, Krunoslav 
Sekovanič, Sonja Benčina Crnić, Zvezdana Bajc, 
Zoran Mikša, Alenka Čufer Omahen, Franc Šašek, 
Stjepan Grmek, s. p., Aleš Urbančič, Božena Šuštar, 
Borut Lekše, Boris Dular, Miran Bevec, Svet delavcev 
Krka, Matjaž Trilar, Nataša Ovijač, Franc Novak, s. 
p., Damjan Možina, RKS – Zveza združenj, KORK 
Dolenjske Toplice, Sindikat Krka, Anica Ranfl, prosto-
voljni prispevki krajanov Dolenjskih Toplic

SKLAD
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Bilten Z ROKO V ROKI izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Mojca 
Špec Potočar, Ana 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, 
elektronski naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks.si.

Grafična realizacija: ART 32, d. o. o., Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 1000 izvodov.

PODARIMO - POTREBUJEMO

Skladišče je odprto vsako sredo od 13.00 do 16.00, tel. št.: 07 303 31 21
Prevzem oblačil obvezno z osebno kartico uporabnika, ki jo prejmete na Centru za socialno delo 
Novo mesto. 
Rabljena oblačila, obutev in druge manjše stvari lahko oddate v našem skladišču vsak dan v 
delovnem času.

PODARIMO: 
•	 omaro za predsobo
•	 omaro za dnevno sobo (širina 3 m)
•	 dve masivni postelji brez jogijev
•	 jogi (2 x 2,20 m) s posteljo
•	 sedežno garnituro (220 x 270 cm) in 

naslanjač
•	 dva starejša enoseda
•	 pisalne mize s predalnikom 
•	 kopalniško opremo (bide, straniščna 

školjka, dvojni umivalnik, dve visoki 
omarici)

POTREBUJEMO:
•	 električni invalidski skuter (širina sedeža 

vsaj 46 cm)
•	 več otroških vozičkov
•	 otroški avtosedež
•	 več otroških koles
•	 regal-komodo 
•	 omarice za bivalni prostor
•	 pohištvo za kuhinjo
•	 prenosni računalnik
•	 ročni mešalnik (mikser)
•	 stole za jedilnico
•	 več štedilnikov
•	 sušilec perila
•	 manjši hladilnik ali zamrzovalno skrinjo 

(200–300 l)
•	 vodovodno pipo za kuhinjo
•	 kuhalnik
•	 mikrovalovno pečico
•	 plinsko jeklenko
•	 kamin na drva (prostostoječ)
•	 hidrofor ali hidropak
•	 več preprog
•	 TV

NEKATERI 
LJUDJE TO ZELO 
POTREBUJEJO ...


