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DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA – BOŽIČEK RAČUNE PLAČA
December je za mnoge najlepši in najbolj čaroben mesec v letu. Mesec veselja, druženja v
družinskem in prijateljskem krogu, mesec obdarovanja in nazdravljanja novemu letu.
Pa vendar dobri decembrski možje ne obiščejo vseh družin. Če ni denarja za osnovno
preživetje in plačilo računov, tudi radosti in veselja ni od nikoder.
Člani Sklada za pomoč ljudem v stiski pri OZRK Novo mesto bi radi v decembru vsaj najbolj
prizadetim družinam pričarali nekaj prazničnega veselja na tak način, da bi jim Božiček
poplačal osnovne dolgove pri plačilu položnic. Iz naših seznamov ljudi v stiski smo skrbno
izbrali družine, ki pomoč najbolj nujno potrebujejo. Za vsako zgodbo stojijo ljudje z imeni in
krajem bivanja ter vso dokumentacijo, ki opisuje njihovo socialno stisko.
20 različnih zgodb, 50 ljudi in 6.468,74 evrov neplačanih računov
Obračamo se na vse ljudi odprtih rok in dobrega srca, da z denarnimi prispevki napolnimo
Božičkovo vrečo in poplačamo neplačane račune. Če je kamen na kamen palača, lahko evro
na evro zapadle račune poplača.
Podatki za nakazilo:
NASLOV: OZRK Novo mesto – Humanitarni center
Ulica Slavka Gruma 54a
8000 Novo mesto
TRR: 0297 00259477 202, BIC banke: LJBASI2X
NAMEN: Božiček račune plača
(CHAR – dobrodelno plačilo)
REFERENCA: SI 00 903002
V mesecu januarju vas bomo o uspešnosti akcije obvestili osebno in na naših spletnih straneh.
Zahvaljujemo se vam za izkazano podporo in pomoč našemu Božičku. Upamo, da bomo z
zbranim denarjem poplačali čim več računov.
Želimo vam vesele praznike in srečno 2017.
Članice
Sklada za pomoč ljudem v stiski
Ivanka Ravnikar Plut (predsednica)
Milena Blatnik
Nuša Rustja
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Predsednik
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Marjan Grahut
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NAŠE ZGODBE
1. Zgodba
DOLG: 1.039,61 € (Zarja - tekoči stroški in rezervni sklad, od nov. 2015)
Gospa živi v lastniškem stanovanju. Ima III. kategorijo invalidnosti zaradi težav v duševnem
zdravju. Prejema nadomestilo za invalidnost in denarno socialno pomoč. Stroške zmanjšuje na
minimum, kljub vsemu ji ostajajo dolgovi iz meseca v mesec.
2. Zgodba
DOLG: 638 € (MG ogrevanje)
Gospa živi skupaj s hčerko v stanovanju svojih staršev. Starša živita drugje. Prijavljena je na
zavodu kot iskalka zaposlitve. Dobiva samo občasne zaposlitve. Je aktivna prostovoljka v
našem humanitarnem centru. Prejema denarno socialno pomoč in otroški dodatek.
3. Zgodba
DOLG: 426,95 € (ZZZS, Elektro, Komunala, Zarja, za več mesecev)
Gospa živi sama, maja ji je umrla babica. S svojimi polbrati in ostalim sorodstvom nima
stikov. Preživljala se je z inštrukcijami angleščine, zadnje leto pa ne, ker je skrbela za bolno
babico. Do sedaj je živela od prihrankov, upa na zaposlitev oz. vsaj delo po pogodbi, da se bo
preživela.
4. Zgodba
DOLG: 415,48 € (Elektro – izklop)
Gospod živi sam, družine nima. Ni zaposljiv, ker ima več zdravstvenih težav. Zaradi
dolgotrajnega prejemanja denarne socialne pomoči ima že prepoved odtujitve in obremenitve
stanovanja.
5. Zgodba
DOLG: 400 € (najemnina)
Gospa živi skupaj s tremi otroki in partnerjem. Oba sta trenutno brez zaposlitve, gospa še na
porodniškem dopustu. Živijo v najemniškem stanovanju, za katerega plačujeta 400 evrov
najemnine. Prejemajo starševski dodatek, otroški dodatek in denarno socialno pomoč.
6. Zgodba
DOLG: 354,75 € (Elektro)
Gospa živi v najemniškem stanovanju od Zarje, za katerega plačuje 100 € najemnine.
Stanovanje je zelo vlažno, ogreva se na elektriko. Ima dva sinova (17 in 21 let). Zaposlena je
kot čistilka v čistilnem servisu. Starejši sin se je lani odločil za ponovno šolanje, ker ni dobil
zaposlitve. Mlajši sin obiskuje tretji letnik računalniške šole.
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7. Zgodba
DOLG: 305,62 € (ZARJA, obveznosti za več mesecev)
Gospa živi sama v Zarjinem stanovanju, za katerega plačuje 250 evrov najemnine z
ogrevanjem. Upokojena je od leta 2011. Ima nizko pokojnino in veliko zdravstvenih težav,
zato težko plačuje najemnino in stroške.
8. Zgodba
DOLG: 305 € (nakup DRV)
Mati živi skupaj s posvojeno hčerko v lastniški hiši, ki je zelo stara in skromna, nujno
potrebna obnove. Hčerka je letos brez štipendije, ker v šoli ni najbolj uspešna. Je že
polnoletna, tako da niti otroškega dodatka ne dobivata.
9. Zgodba
DOLG: 275,90 € (Petrol)
Gospa živi skupaj z možem in dvema otrokoma v najemniškem stanovanju, za katerega
plačujeta 280 evrov najemnine. Pred kratkim so se preselili, oba sta še brez zaposlitve.
Trenutno imajo samo otroški dodatek, zato so se znašli v stiski.
10. Zgodba
DOLG: 270 € (najemnina)
Gospod živi z ženo in sinom, ki hodi v srednjo šolo. Oba z ženo sta brezposelna. Za
stanovanje plačujejo 270 evrov najemnine. Trenutno se preživljajo samo z denarno pomočjo
in otroškim dodatkom.
11. Zgodba
DOLG: 266,35 € (Komunala, Terca, Elektro za več mesecev)
Mati, oče in trije otroci (8, 5, 3 leta) so se marca 2014 preselili iz Trebnjega v najemniško
stanovanje v Novem mestu. Najemnina je subvencionirana. Oče je nazadnje delal julija 2016,
potem je zbolel in mu niso podaljšali pogodbe v špediciji. Mati je do konca 2015 delala v
Ljubljani v pekarni, potem spet postala brezposelna. Trenutno pričakujeta četrtega otroka.
12. Zgodba
DOLG: 261,21 € (Komunala, Elektro, Istrabenz plini, računi za sept. in okt.)
Družina, mož in žena z dvema otrokoma (OŠ in vrtec), živi v skromnem lastniškem
stanovanju, za katerega plačujejo mesečno 360 € kredita. Žena je maja 2016 ostala brez
zaposlitve, v avgustu ji je poteklo tudi nadomestilo. Mož je zaposlen, a njegova plača ne
zadošča. Za pomoč zaprošajo prvič na priporočilo Centra za socialno delo Novo mesto.
13. Zgodba
DOLG: 250 € (najemnina)
Gospa živi v najemniškem stanovanju s hčerko in sinom (28 in 32 let), že več let je
brezposelna. Sin in hči sta prijavljena na zavodu, imata le občasne zaposlitve. Vsi imajo le
denarno socialno pomoč. So tujci, zato se težje zaposlijo.
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14. Zgodba
DOLG: 240,61 € (stanovanjski stroški)
Gospa živi že 7 let v najemniškem stanovanju, ki je last Zarje. Plačuje 110 evrov mesečne
najemnine. Prej je z njo živela hči, ki pa se je zdaj odselila. Gospa ima veliko zdravstvenih
težav, zato so jo 2012 invalidsko upokojili (I. kategorija). Letos je veliko časa preživela na
Golniku. Dobiva le invalidsko pokojnino.
15. Zgodba
DOLG: 210 € (najemnina)
Gospod živi skupaj z ženo in tremi otroki (10, 9 in 7 let) v najemniškem stanovanju. Preko
slovenskega podjetja je delal v Nemčiji, trenutno je brezposeln. Subvencije za najemnino ne
morejo prejemati, ker niso slovenski državljani.
16. Zgodba
DOLG: 182,31 € (Zarja, Elektro, dodatno zdr. zav.)
Gospod je bil predčasno upokojen zaradi hudih težav z zdravjem. Družino ima v Bosni, sam
že 50 let živi v Sloveniji v samskem domu. Mesečno plačuje 118 € najemnine.
17. Zgodba
DOLG: 179,63 € (Terca - ogrevanje)
Mati samohranilka živi skupaj s hčerko srednješolko v lastniškem pritličnem stanovanju.
Gospa je že 21 let bolnica z multiplo sklerozo, zato hči prevzema večino gospodinjskih del in
pomaga tudi materi, ki je vse težje gibljiva. Oče je že več let odsoten in nimajo stikov.
18. Zgodba
DOLG: 177,52 € (najemnina)
Gospod živi skupaj z ženo v najemniškem stanovanju. Otrok nimata. Prijavljen je na zavodu,
žena je upokojena. Plačujeta najemnino, preživljata se z njeno pokojnino.
19. Zgodba
DOLG: 141,69 € (Gen-I, Terca, Zarja)
Gospa živi skupaj z dvema otrokoma (8 in 15 let) v stanovanju, ki je last njenih staršev. Je
mati samohranilka. Trenutno je zaposlena, vendar prejema samo zajamčeno plačo. Oče otrok
preživnine ne plačuje redno.
20. Zgodba
DOLG: 128,11 € (najemnina, Elektro)
Gospa je brezposelna, prijavljena na Uradu za delo od leta 2001. Njen mož je brezposeln od
leta 1999. Oba sta zaradi invalidnosti nesposobna za delo, imata veliko zdravstvenih težav in
nizke dohodke. Plačujeta neprofitno najemnino.
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