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Z ROKOV R KI

Prvega priznanja Občine Dolenjske 
Toplice je bila deležna prav KORK Do-
lenjske Toplice. Uspešno sodelovanje 
KORK z občinsko upravo, in še pred tem 
s KS, ima v Dolenjskih Toplicah tradicijo, 
ki tudi rojeva lepe rezultate. »Aktivistke 
RK so na terenu, poznajo potrebe ljudi, 
znajo se jim približati in jim na prijazen, 
sočuten in hkrati spoštljiv način omogo-
čiti pomoč, kar je velikega pomena. Ob-
čina lahko le na uradni način poskrbi za 
ljudi v stiski, vendar pa je za posamez-
nika, ki mora priti v pisarno in speljati 
uraden postopek, ta korak težak. Vmes-
ni člen je tudi v takih primerih KORK, 
kar je ponovno v dobro vseh treh strani 
– občanov, občine in KORK,« pripove-
duje župan Franci Vovk. Zaveda se, da 
se realno stanje  odraža v vsakdanjem 
življenju, tega pa poznajo aktivistke RK. 
Pravi, da na območju občine Dolenjske 
Toplice sicer ni večjega števila socialnih 
problemov, da pa so tisti, ki obstajajo, 
specifični. Tudi večje revščine ni, so pa 
bolj izražene težave starostnikov – od 
osamljenosti do bolezni. V Domu sta-
rejših občanov Novo mesto in v drugih 
domovih je nekaj več kot 20 starejših 
Topličanov; tudi oni so deležni skrbnih 
obiskov prostovoljk KORK. Sicer pa se 
v Dolenjskih Toplicah lahko pohvalijo s 
kar 18 občani, ki bodo letos dopolnili 90 
let in več.   
V občini s 3500 prebivalci deluje kar 30 
društev, ki lahko kandidirajo na razpisih 
za sofinanciranje njihovih dejavnosti; 
poleg tega pa se ob njihovih večjih pro-
jektih občina udeleži tudi kot sponzor. 
Opozoriti je treba na odlične športnike 
in uspešen Klub za prosto letenje Kanja. 

Pomembno mesto ima tudi kultura. Na 
številnih prireditvah so nepogrešljivi 
člani mešanega pevskega zbora KUD 
Dolenjske Toplice in gledališke skupine 
KUD Vesel teater ter članice Društva po-
deželskih žena. Glede na lepo in neokr-
njeno okolico z veliko gozdov so dejav-
na tudi društva, povezana z naravo, od 
lovcev do ribičev in čebelarjev. Lepote 
narave so temelj turizma v Dolenjskih 
Toplicah.  
Pomembno je, da so tudi mladi naleteli 
na posluh. V svojem klubu, ki so mu dali 
zanimivo ime Pank kura, organizirajo 
različne dejavnosti in prireditve. Ravno 
tako za pestro dogajanje poskrbi Dru-
štvo upokojencev. 
Na občinski praznik, 22. julija, se v po-
vorki zvrstijo vsa društva in se predstavi-
jo domačinom in turistom, ki jih je v Do-
lenjskih Toplicah vedno dovolj. Občinski 
praznik je vezan na datum, ko je Državni 
zbor leta 1998 sprejel sklep o oblikova-
nju samostojne občine, julija meseca  
leta 1777 pa je bila narejena prva kemij-
ska analiza dragocene termalne vode v 
Dolenjskih Toplicah.

Družbene dejavnosti in gospodarstvo
S podelitvijo koncesije so se končale te-
žave, ki so jih imeli občani z zdravstveno 
službo. Sedaj imajo svojo zdravnico, s 
katero so zelo zadovoljni. V kraju imajo 
tudi sodobno urejeno lekarno.  
V šoli je okoli 300 učencev, v vrtcu pa 

kar 130 otrok. Dodatno igralnico so pri-
dobili na račun enega razreda manj v 
osnovni šoli. Župan pojasnjuje, da bodo 
že do septembra pridobili dodaten pros-
tor za vrtec, predvidena je nadzidava v 
OŠ, da jim ne bo treba otrok za vključi-
tev v vrtec odklanjati.

Turizem je paradna panoga   
Nezaposlenost je v njihovi občini ob-
vladljiva, saj ostajajo na slabih 5 odstot-
kov brezposelnih oseb, kar je daleč pod 
povprečno brezposelnostjo v RS. Zapo-
sleni imajo delo pri večjih obrtnikih, saj 
je razvita kovinarska in lesno-predelo-
valna dejavnost. So tudi kmetije, ki so 
dovolj velike in uspešne, da same sebe 
preživijo. Nekaj občanov je zaposlenih v 
obratu Ciciban, največji delež pa odpa-
de na turizem. Precej občanov Dolenj-
skih Toplic se vozi na delo v Novo mesto. 
»Kljub temu da smo prostorsko razširili 
obrtno cono, ni pričakovati vsebinske 
širitve z novimi dejavnostmi; vzrok pa 
je v oddaljenosti od avtoceste. Zato je 
več pozornosti usmerjene na razvoj tu-
rizma,« pravi župan Franci Vovk. 
Dolenjske Toplice imajo iz leta v leto 
lepšo, modernejšo podobo. K temu je 
veliko prispeval nov Kulturno-kongres-
ni center, ki ima primerne prostore za 
organizacijo kongresov in drugih vsebin, 
ki dopolnjujejo turistično dejavnost v 
kraju. V tem centru je dobila prostor tudi 
občinska uprava z županom.

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

V Dolenjskih Toplicah zelo cenijo delo

Župan Občine Dolenjske Toplice 
Franci Vovk
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KORK 
Dolenjske 
Toplice 
Prostovoljkam KORK Dolenjske Topli-
ce gre velika zahvala za njihovo delo. 
Cvetka Bučar, ki je blagajniške posle 
vodila 25 let, in Anica Matoh, ki je bila 
tudi dolgo zvesta delu RK, sta se letos 
poslovili. Blagajniško delo bo odslej 
opravljala Andreja Novak, upajo pa, da 
se jim bodo pridružili tudi mlajši pros-
tovoljci.                                                                                    

Ivana Pelko, predsednica KORK Dolenj-
ske Toplice, je z delom njihovega odbora 
v preteklem letu zadovoljna. V odboru 
KORK je aktivnih 29 prostovoljk, ki pokri-
vajo celotno občino Dolenjske Toplice. 
Čeprav je malo družin, ki se srečujejo z 
velikimi socialnimi problemi, se število 
posameznikov in družin, ki potrebujejo 
pomoč, veča.
»Število članov RK se je glede na preteklo 
leto povečalo, sedaj nas je 1090. Vesela 
sem, da je na seznamu vse več mladih 
posameznikov. Občanom se moram za-
hvaliti za prostovoljne prispevke, ki smo 
jih v preteklem letu zbirali namensko za 
mamograf; zbrali smo kar 2630 €.  Naši 
občani so se odzvali na akcijo in doka-
zali, da se zavedajo, kako pomembna je 
preventiva,« pravi Ivana Pelko. Posebno 
pohvalo je predsednica KORK Dolenjske 
Toplice namenila tamkajšnji osnovni šoli 
za vzorno sodelovanje in Občini Dolenj-
ske Toplice, ki vedno pokaže posluh za 
delo RK.

Starejši in otroci s posebnimi 
potrebami
V občini je 411 občanov, ki so stari 70 let 
in več, od tega jih 24 biva v domovih za 

ostarele v Novem mestu, Gabrju, Šmar-
jeti, Črnomlju in Kočevju. Oskrbovance 
domov so prostovoljke v lanskem letu 
16-krat obiskale. Odmevno je bilo tudi 
majsko srečanje starejših, ki se ga je ude-
ležilo 160 občanov. Z darilnimi paketi za 
rojstne dni so obiskali 15 občanov, ki so 
bili preteklo leto stari nad 90 let. Darilo 
v vrednosti 50 evrov izberejo namensko 
za vsakega jubilanta posebej. Najstarejša 
občana sta Anica Oblak, ki je v 96. letu, 
in Jože Kastelic, ki bo letos praznoval 98 
let.  
 »V okviru akcije Peljimo jih na morje smo 
omogočili oddih na Debelem rtiču naši 
dolgoletni aktivistki Tereziji Kralj, ki ima 
zdravstvene težave. Na letovanju se je 
počutila zelo dobro ter se nam tudi pri-
srčno zahvalila,« še dodaja Ivana. 
Odločili so se tudi, da obdarijo 18 otrok s 
posebnimi potrebami. Ta posebna gesta 
KORK Dolenjske Toplice je zelo dobro 
sprejeta, saj s tem pomagajo otrokom s 
kakšnim praktičnim darilom, hkrati pa jim 
z obiski potrdijo, da nikakor niso poza-
bljeni. 

Socialni program
Poleg obiskov pri socialno ogroženih dru-
žinah in posameznikih so imele aktivistke 
KORK veliko dela tudi z oskrbo le-teh s 
prehrambenimi paketi. Osem družin pre-
jema redno pomoč v obliki prehrambenih 
paketov OZRK Novo mesto. »V maju smo 
iz zalog EU razdelili 10 družinam mleko 
in mineralno vodo, v septembru smo 
izredne pakete razdelili 14 družinam, v 
novembru pa 24 družinam 32 paketov 
in 276 l mleka,« je navedeno v poročilu 
KORK Dolenjske Toplice. V treh trgovi-
nah so zbirali živila v akciji »Košarica RK« 
in jih razdelili desetim občanom, s finanč-
nimi sredstvi pa so pomagali trem druži-
nam. Šolo v naravi in izlet so plačali trem 
učencem, dvema tudi delovne zvezke.
Med KORK Dolenjske Toplice in krajani 
so se spletle tesne vezi. »Pomoči potrebni 
občani po telefonu pokličejo, da se dogo-
vorimo za obisk in pomoč. Posredujemo 
tudi oblačila iz skladišča RK, ki jih lahko 
naši uporabniki dobijo v Novem mestu,« 
je povedala predsednica KORK.

Krvodajalstvo 
Rekorderja med krvodajalci v Dolenjskih 
Toplicah sta Avgust Poglajen in Zvone 
Majer. V okviru občinskega praznika je 
KORK Dolenjske Toplice skupaj z Ob-
čino Dolenjske Toplice in OZRK Novo 
mesto pripravila v Rogu srečanje krvo-
dajalcev jubilantov. Občinski praznik so 
zaznamovali s krvodajalsko akcijo, ki je 
potekala skupaj s klubom KANJA. »Za za-
ključek akcije smo krvodajalce povabili v 
gostišče ROG na kosilo. Sponzorsko se je 
odzval naš Željko, ki nas je gostil,« je po-
vedala Ivana Pelko.

Dušan 
Gorenc – član 
območnega 
odbora RK 
Novo mesto
Dušan Gorenc je človek, ki ga po-
znajo vsi Topličani, pa še marsikdo 
od drugod. Je dober organizator in 
športnik ter zagret rdečekrižar. »Ko je 
predsedniško mesto KORK prevzela 
moja sestra Ivanka, sem ji pomagal 
pri prevozih prehrambenih paketov 
v oddaljene kraje, pa tudi pri drugih 
opravilih – od pomoči starejšim da-
lje,« tako opisuje Dušan svoje začetke 
pri RK. Je tudi krvodajalec, tako kot 
cela njegova družina. Član je območ-
nega odbora RK Novo mesto za ob-
čino Dolenjske Toplice ter pobudnik 
in organizator neformalnih druženj 
prostovoljcev RK, ki prispevajo k več-
ji povezanosti in zadovoljstvu ljudi, ki 
dobro delajo. Če se le da, se odzove 
tudi na povabilo OZRK Novo mesto in 
obišče otroke, ki letujejo na Debelem 
rtiču. Dušan je zelo uspešen letalec 
in je kot član kluba za prosto letenje 
Kanja osvojil že mnoga odličja na raz-
ličnih prvenstvih. Zaveda se nevarno-
sti, ki jo prinašajo adrenalinski športi, 
zato je spodbudil člane kluba Kanja, 

da postanejo krvodajalci. Aktiven je 
v Civilni zaščiti, v Turističnem društvu 
Dolenjske Toplice, v organih Letalske 
zveze Slovenije in povsod tam, kamor 
ga povabijo. »Sem poklicni gasilec, 
zaposlen v Krki, in moje delo poteka 
v izmenah. To pa mi omogoča, da si 
organiziram svoj prosti  čas,« poudari 
Dušan Gorenc. 
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Mag. Mojca Špec Potočar, kako 
ocenjujete delo OZRK Novo mesto v 
preteklem letu? 
Lahko rečem, da je bilo lansko leto iz-
jemno uspešno. Še zlasti na področju 
krvodajalstva smo v samem slovenskem 
vrhu. S številnimi akcijami smo uspeli 
motivirati občane in tako pridobiti nove 
krvodajalce. Ta prizadevanja so potrjena 
s še enim dodatnim dnevom za odvzem 
krvi na novomeškem oddelku za transfu-
zijsko medicino.
Skušali smo pomagati tudi povečanemu 
številu družin in posameznikov, ki so se 
znašli v stiski. Sklad za pomoč ljudem v 
stiski je lani obeležil deset let delovanja, 
z njegovo pomočjo nam uspeva zagoto-
viti oskrbo pomoči potrebnih. Prizadeva-
li smo si pridobiti tudi čim več donatorjev 
za štipendije, ki jih preko omenjenega 
sklada omogočamo dijakom iz socialno 
šibkih družin. Skratka, lansko leto je bilo 
veliko aktivnosti RK na različnih podro-
čjih dela.

Tudi humanitarni center zahteva 
veliko angažmaja.

V ta projekt je bilo vloženega ogromno 
truda. Uspeli smo pridobiti gradbeno 
dovoljenje, nato pa je tudi izbor izvajal-
ca del zahteval svoj čas in trud. Še ved-
no je aktualno usklajevanje interesov v 
krajevni skupnosti in z bližnjimi sosedi, 
vendar upamo, da bomo  tudi to vpra-
šanje uspešno rešili. Predvidevam, da se 
nam bo uspelo do poletja vseliti v pre-
novljene prostore, ki bodo prinesli delu 
OZRK Novo mesto in uporabnikom na-
ših storitev  novo kakovost. Ta pridobitev 
bo omogočila, da bomo našo dejavnost 
še razširili, vpeljali nove vsebine dela za 
posamezne ciljne skupine ter s tem od-
govorili na zahteve današnjega časa. Z 
novimi, ustreznimi prostori bomo med 
prvimi območnimi združenji v Sloveniji, 
ki imajo pogoje za kompleksen pristop 
pomoči različnim ciljnim skupinam.

Ali lahko predstavite nove vsebine, ki 
jih želi OZRK Novo mesto še ponuditi? 

Standardne, že vpeljane dejavnosti na 
področju sociale bomo dopolnili z novi-
mi vsebinami, namenjenimi določenim 
ciljnim skupinam; med temi sta tudi pro-
gram pomoči in nege na domu. Najprej 
bomo organizirali izobraževanje za to 
področje dela, ki ga bodo izvajali naši 
prostovoljci. Mobilna nastanitvena eno-
ta je drugo področje, ki zahteva izurjene 
prostovoljce. Ti morajo pridobiti določe-

na znanja, da bodo z enoto lahko aktivno 
upravljali, in to je ena od naših prioritet. 
Povečati želimo tudi število enot PP RK, 
in lahko bi še naštevala.

V zadnjem obdobju je tudi OZRK bolj 
vključilo mlade v delo RK.
To je zelo pomembna naloga, saj nam za-
gotavlja podmladek. S krožki, ki delujejo 

v osnovnih šolah, in ekipami PP bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Za srednje-
šolce pripravljamo predavanja s podro-
čja krvodajalstva, zadnji letniki pa se v to 
dejavnost že vključujejo. Ta oblika dela 
se je izkazala kot zelo dobra in sprejem-
ljiva tudi za mlade – aktivno se začenjajo 
vključevati v krvodajalstvo in posredno v 
prostovoljno delo. Pohvala gre tudi tabo-
ru srednješolcev, ki širi idejo prostovolj-
stva tako, da pomagajo starostnikom na 
domu.

Kaj bi želeli poudariti ob koncu 
najinega pogovora? 

Predvsem bi se želela zahvaliti prosto-
voljkam in prostovoljcem v krajevnih od-
borih RK. Brez njih delovanje RK sploh 
ne bi bilo mogoče. Vse to, kar sem našte-
vala, raste iz  njihovih temeljev. Aktivisti 
poznajo potrebe na terenu in od tam se 
sprožijo impulzi za delovanje. Tudi KORK 
Dolenjske Toplice ter župan Franci Vovk 
z občinsko upravo dobro sodelujejo z 
OZRK Novo mesto. Predsednica Ivana 
Pelko in ostale prostovoljke so zelo aktiv-
ne, polne idej in volje do dela. Želim, da 
bi bilo tudi v prihodnje tako.

Zavarovalnica Triglav 
Zavarovalnica Triglav je na slovesnosti za poslovne partnerje ob novem letu po-
darila donacijo v vrednosti 2000 € v Sklad za pomoč ljudem v stiski. 
Pred bližajočimi prazniki se je OZRK Novo mesto obrnilo s prošnjo na vsa podjet-
ja, da namesto novoletnih daril pomislijo na socialno stisko, ki se je v zadnjem letu 
povečala, in na socialno ogrožene družine ter prispevajo v dobrodelni namen. 
V Sklad za pomoč ljudem v stiski prispevajo podjetja in posamezniki, iz njega pa 
se črpajo sredstva za oskrbo socialno ogroženih družin.

Mag. Mojca Špec Potočar

Pogovor s predsednico OZRK Novo mesto 
mag. Mojco Špec Potočar
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Vlada RS je potrdila dvanajst zastopni-
kov pacientovih pravic. Za Dolenjsko 
in Belo krajino opravlja to pomemb-
no delo Robert Sotler, ki je funkcijo 
prevzel 17. septembra 2009. Njegova 
pisarna je v prostorih Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Novo mesto, ki je 
za stranke odprta ob četrtkih med 14. in 
19. uro ter ob petkih med 12. in 19. uro. 
Zaželeno je, da se pacienti ali njihovi 
pooblaščenci predhodno naročijo, in 
sicer ob ponedeljkih in torkih med 7.30 
in 9.30 po telefonu 07/39 34 100 ali po 
elektronski pošti zpp@zvv-nm.si.
Funkcija zastopnika pacientovih pravic 
je samostojna in neodvisna. Robert So-
tler poudarja, da je namen njegovega 
dela doseči kvalitetnejšo zdravstveno 
oskrbo. Ima več kot 20 let izkušenj pri 
delu v zdravstvu, zato to področje do-
bro pozna. Njegovo delo temelji na za-
konskih osnovah, saj imajo tako pacienti 
kot zdravniki svoje pravice in dolžnosti. 
»Medijsko napihovanje določenih pro-
blemov v zdravstvu meče slabo luč na 
vse zdravstvene delavce, čeprav večina 
med njimi svoje delo opravlja srčno in 
predano. So pa tudi odkloni, na katere 
naj pacienti opozorijo, da jih bomo sku-
paj rešili. Hkrati pa se morajo zavedati 
svojih dolžnosti, med katerimi je tudi 
dosledno spoštovanje zdravnikovih na-
vodil. V partnerskem odnosu, kakršen 
bi moral biti odnos pacient–zdravnik, je 
mogoče doseči optimum, in moje delo 
je naravnano v to smer,« je povedal Ro-
bert Sotler.
V primerih nezadovoljstva z odnosom 

ali potekom zdravljenja tako v zdrav-
stvenih domovih kot tudi v bolnišnicah 
javnega in zasebnega sektorja naj bi 
pacienti preko zastopnika uveljavlja-
li svoje pravice. Ko je človek bolan, je 
pomembno že to, kako ga kdo sprejme. 
»Posameznik z določenimi akutnimi 
bolečinami, na primer, mora dobiti po-
trebno oskrbo. Vsi zdravstveni delavci 
morajo to upoštevati in spoštovati. Šele 
mnenje zdravnika po pregledu pacien-
ta je tisto, ki potrdi, ali je primer nujen 
ali ne,« je bil odgovor Roberta Sotlerja 
na  vprašanje, kako ravnati v primerih, 
ko posameznika že medicinska sestra 
zavrne oziroma mu priporoči, da pride 
naslednji dan. Seveda mora tudi pacient 
realno oceniti, ali so njegove trenutne 
težave tako velike, da potrebuje nujno 
medicinsko pomoč.
V skupinah pacientov, kot so starejši, 
Romi, zaporniki ipd., se pojavljajo raz-
lični problemi, ki jih bo tudi poskušal za-
stopnik reševati. Ti se namreč pogosto 
težko znajdejo celo med samimi napo-
tnicami.
Robert Sotler opozarja na to, da je nuj-
no poenostaviti postopke naročanja. 
Posameznik se lahko naroči za isti spe-
cialistični pregled v več zdravstvenih 
ustanovah po Sloveniji, zato ga lahko 
vodijo na različnih listah čakajočih. »S 
tem se večajo čakalne vrste in je nujno 
čim prej vzpostaviti nacionalni čakalni 
seznam v elektronski obliki, ki bo za-
gotovil večjo preglednost naročanja,« 
predlaga zastopnik pacientovih pravic.
Področje duševnega zdravja, ki je za-

konsko na 
novo ureje-
no, je precej 
komplek s -
no in pre-
z a h t e v n o 
za izvajalce 
zdravst ve -
nih storitev, 
prav tako 
p o d r o č j e 
pa l i a t i v n e 
oskrbe. 
Bolezen je marsikoga pripeljala tudi do 
alternativnih oblik zdravljenja, ki lah-
ko potekajo kot dopolnitev uradnemu 
zdravljenju, a le s soglasjem lečečega 
zdravnika. »Zavedati se moramo, da je 
kartica zdravstvenega zavarovanja pla-
čilna kartica in da moramo z njo skrbno 
ravnati. Pri samoplačniških uslugah mo-
ramo zahtevati račun in paziti, da v teh 
primerih ne izročamo kartice ZZ, da ne 
bi prišlo do zlorab ali dvojega zaračuna-
vanja uslug. Pri samoplačniških uslugah 
lahko pritožbo uveljavimo le na osnovi 
računa, zato ga je dobro shraniti, hkrati 
pa zahtevati tudi specifikacijo opravlje-
nih storitev in njihove cene,« opozarja 
Robert Sotler in dodaja, da je polovica 
pritožb vezanih na odločbe ZZZS; ta 
pa ima svoje pritožbene organe in poti. 
To je za pacienta še en težak korak, ki 
ga pogosto niti ne razume kot ločeno 
problematiko. Zato meni, da bi se mo-
rale pristojnosti funkcije zastopnika raz-
širiti tudi na področje pravic iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja.

Robert Sotler

Zdravniki in medicinske sestre, ki izobražujejo preko RK bodoče 
voznike, člane ekip za PP, in sodelujejo na regijskih in državnih 
preverjanjih znanja iz prve medicinske pomoči, so se zbrali na 
letnem srečanju predavateljev PP. Sekretarka Barbara Ozimek 
in predsednica Strokovnega sveta za PP pri RKS Lučka Kosec, 
dr. med., sta predstavili novosti glede zahtevnosti in obveznosti 
predavateljev PP. Za to delo je predpisana licenca, ki so jo mo-
rali obnavljati do sedaj vsake tri leta. To pa je, kot je poudarila 
Lučka Kosec, precej stresno za že tako obremenjene zdravnike 
in medicinske sestre. V naprej bodo določili minimalno število 
tečajev, ki jih morajo izvesti predavatelj na leto, ter število izpitov 
in sodelovanje na preverjanjih znanja; obnova licence pa bo na 
vsakih pet let.  
Srečanje je bilo namenjeno tudi analizi regijskega in državnega 
preverjanja usposobljenosti ekip PP 2009. Lučka Kosec je po-
udarila določene razlike pri učenju oskrbe poškodovanih  med 
našimi in evropskimi ekipami ter opozorila, da mednarodne ko-
misije dajejo velik poudarek na celovit pristop in timsko delo, ki 
morda našim ekipam PP še manjka: »Pomembno je, da je reševa-
nje dobro koordinirano, zato je vodja ekipe v vlogi organizatorja 
in povezovalca dela. Pri nas je še vedno poudarek predvsem ali 
samo na strokovni oskrbi poškodovanca, ekipe pa se bodo mo-
rale naučiti tudi komunikacije.« 

Glede na zahtevnosti, ki so pred ekipami PP, morajo biti te ne 
le strokovno dobro izurjene, ampak tudi kondicijsko dobro pri-
pravljene. Novost je tudi v tem, da bodo v prihodnje občinske, 
gasilske in druge ekipe PP, razen ekipe PP, ki delujejo pri večjih 
podjetjih, delovale pod okriljem RK, občine pa bodo sofinan-
cirale njihovo usposabljanje. S to spremembo bo zagotovljeno 
kontinuirano delovanje ekip PP, ki so se do sedaj v veliki večini 
aktivirale le pred preverjanji usposobljenosti. 

Zastopnik pacientovih pravic 

Posvet predavateljev PP

Predavateljice Mihelca Črešnar Žura, Vida Novinec, Mojca Bo-
janc Gajič in Glorija Šepec

mailto:zpp@zvv-nm.si
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Z ROKOV R KI

OZRK Novo mesto je ob 10-letnici Sklada 
za pomoč ljudem v stiski lansko leto razpi-
salo natečaj za učence osnovnih šol z na-
slovom »Dobro je delati dobro«. Učenci so 
bili pozvani, da na to temo v kratkem se-
stavku opišejo kakšno svoje človekoljubno 
dejanje ali narišejo risbico. Na razpis so se 
odzvali učenci 10-ih osnovnih šol: OŠ Brus-
nice, OŠ Bršljin, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ 
Drska, OŠ Grm, OŠ Mirna Peč, OŠ Šmarje-
ta, OŠ Žužemberk in njuni podružnici Aj-
dovec in Šmihel. 
Med izdelki učencev je komisija pri OZRK 
Novo mesto izbrala nekaj najbolj zanimivih 
in njihove avtorje nagradila na slovesnosti 
ob praznovanju desetletnega delovanja 
Sklada za pomoč ljudem v stiski. 

Nagrajeni literarni prispevki na nižji 
stopnji:

1. Blaž Koncilja, 4. razred OŠ Žužemberk,  
podružnica Ajdovec

2. Ana Šubic, 4. razred OŠ Bršljin

3. Lucija Laubery, 5. razred OŠ Drska
4. Andi Drab, 2. razred OŠ Grm
5. Franci Bregač, 5. razred OŠ Šmarjeta
6. Sara Skubic in Miha Miklič, 4. razred 
 OŠ Žužemberk, podružnica Šmihel  
7.  Nika Struna, 5. razred 
 OŠ Dolenjske Toplice

Nagrajeni literarni prispevki na višji 
stopnji:
1.  Špela Matko, 9. razred OŠ Brusnice
2.  David Škrbec, 7. razred OŠ Brusnice
3.  Saša Malešič, 9. razred OŠ Bršljin
4.  Nika Plantan, 6. razred 
 OŠ Dolenjske Toplice
5.  Nina Kermc, 9. razred OŠ Šmarjeta
6.  Tjaša Barbo, 6. razred OŠ Mirna Peč

Nagrajeni likovni izdelki:
1.  Anže Brinec, 2. razred OŠ Grm
2.  Mia Frantar, 2. razred OŠ Grm
3.  Lana Zajec, 2. razred OŠ Grm

Vsem nagrajencem čestitamo!

NOVINARSKA KONFERENCA

Na novinarski konferenci je predsedni-
ca OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar skupaj s predsednico Sklada za 
pomoč ljudem v stiski Marto Medle ter 
sekretarko Barbaro Ozimek predstavila 
rezultate dela v preteklem letu in načrte 
za to leto. 
Med pomembnimi nalogami RK je orga-
nizacija krvodajalstva, pri čemer je bilo 

OZRK Novo mesto zelo uspešno. Rekor-
den odziv krvodajalcev je rezultat trdega 
dela, saj je OZRK organiziralo številne 
krvodajalske akcije po KORK ter tudi za 
vodstvene kadre in dijake. »Glede na do-
sežene rezultate so na Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Novo mesto dodali še 
tretji odvzemni dan v tednu, tako je mo-
goče kri darovati tudi ob ponedeljkih,« 
je novinarjem povedala predsednica in 
poudarila, da je na območju OZRK Novo 
mesto med aktivno populacijo kar 7,3 % 

krvodajalcev, slovensko povprečje pa je 
5,7 %. 
Lani je OZRK uspelo pridobiti znatno 
število izjav darovalcev organov po smrti, 
vendar je predsednica opozorila, da bo 
potrebno s predavanji za ozaveščanje lju-
di preseči predsodke in nezaupanje gle-
de odločanja o darovanju organov.
Izjemnega pomena je organizacija leto-

vanja otrok in starejših na Debelem rtiču. 
»Prizadevali si bomo, da bo še več otrok 
in starostnikov deležnih obiska morja,« je 
še dodala mag. Mojca Špec Potočar. 
Precej je bilo tudi doseženega na po-
dročju usposabljanja ekip PP CZ. OZRK 
Novo mesto je ustanovilo svojo prvo 
ekipo PP v sodelovanju s Srednjo zdrav-
stveno in kemijsko šolo Novo mesto. Po-
hvalno je zlasti, da so te zaživele tudi na 
nekaterih osnovnih šolah, saj je na našem 
območju že okoli sto učencev osvojilo 

osnovna znanja s področja 
prve medicinske pomoči, 
kar je lepa popotnica za pri-
hodnost. Sekretarka Barbara 
Ozimek je seznanila novinarje 
tudi s potrebam po prosto-
voljcih za sodelovanje v na-
stanitveni enoti. Novomeška 
nastanitvena enota je ena iz-
med štirih v Sloveniji; te so še 
v Ljubljani,  Mariboru in Novi 
Gorici. 
Kriza je lani povečala število 
družin in posameznikov, ki 
so potrebovali oskrbo, zato je 
na OZRK Novo mesto priha-
jalo veliko več prošenj za po-
moč, ki so jo zagotavljali pre-
ko Sklada za pomoč ljudem v 
stiski. S posluhom donatorjev, 

posameznikov, gospodarskih družb, kra-
jevnih organizacij in društev ter general-
nega pokrovitelja Krke, tovarne zdravil, 
jim je uspelo zagotoviti dovolj sredstev 
za hrano in finančne pomoči. Podatki, ki 
jih je naštela predsednica sklada Marta 
Medle, kažejo, da je bilo leta 2008 red-
no oskrbovanih 69 družin, lani pa že 220. 
RK organizira tudi akciji »Košarica RK« in 
»Drobtinica«, v okviru katerih občani po-
magajo zbrati določeno količino pomoči 
za tiste, ki so je potrebni. Oblačila in obu-
tev, ki se zberejo v zabojniku RK, redno 
delijo v skladišču humanitarne pomoči 
na Drski.  
Za letošnje leto je načrtovanih še več 
aktivnosti. Ker je po usklajevanjih in do-
ločenih zapletih ureditev humanitarnega 
centra že bistveno bliže realnosti, je pred-
sednica dejala: »Pogovarjali smo se tudi s 
sosedi našega bodočega humanitarnega 
centra in upam, da bomo našli skupni je-
zik in da zapletov ne bo več. Predvide-
vamo, da bomo humanitarni center lahko 
uredili do sredine tega leta in da bodo v 
njem stekli novi programi za posamezne 
ciljne skupine.« Idejo RK in prostovoljstva 
bo OZRK Novo mesto širilo tudi med 
otroke v vrtcih, nadaljevalo pa bodo tudi 
z delom med mladimi.
Predsednica se je zahvalila medijem in 
novinarjem za spremljanje in poročanje 
o prizadevanjih OZRK Novo mesto.

Z novinarske konference

Humanitarni center RK Novo mesto bo kmalu dobil novo 
podobo.

Pogled na preteklo in načrti za prihodnje leto 
v OZRK Novo mesto 

Dobro je delati dobro
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Sklad za pomoč ljudem v stiski je lansko 
jesen praznoval okroglih deset let delova-
nja. Vsa ta leta je zagotavljal pomoči, saj 
so se socialne stiske iz leta v leto večale, 
z njimi pa število ljudi, ki so potrebovali 
pomoč. 
»Sklad za pomoč ljudem v stiski je začel 

z delovanjem leta 1999, ko je pri OZRK 
Novo mesto prenehal z delovanjem sklad 
za drage medicinske inštrumente, ki ga je 
prevzela Splošna bolnišnica Novo mesto. 
Sklad smo ustanovili zaradi spoznanja, da 

so med nami posamezniki in družine, ki 
jim občasne pomoči niso več zadoščale, 
ker so potrebovali redne mesečne pre-
hrambene pakete. Kot pokrovitelja sklada 
smo pridobili Krko, d. d., sredstva pa smo 
zbirali od različnih gospodarskih družb in 
fizičnih oseb,« je na slovesnosti poudarila 

predsednica sklada Marta Medle.
V prvih letih so zbrana sredstva namensko 
uporabljali za preskrbo socialno šibkih 
družin in posameznikov s prehrambenimi 
paketi, ki so jim dodali higienske artikle in 
včasih ozimnico. Čeprav deli OZRK Novo 
mesto pakete tudi preko RKS, še vedno 
porabi znaten del sredstev za nabavo le-
teh. »V desetih letih smo preko sklada na-
bavili in razdelili 18.696 paketov. V tem 
času smo odobrili finančne pomoči 258 
družinam ter 746 otrokom pomoč za šol-
ske potrebščine,« je povedala predsedni-
ca Sklada za pomoč ljudem v stiski.
Zelo uspešna je akcija pomoči v obliki 

štipendij za srednješolce, ki jih darujejo 
fizične osebe. Poteka že šesto leto in do 
zdaj so donatorji zagotovili 110 štipendij 
za dijake; v tem šolskem letu jo prejema 
35 srednješolcev. 
Kmalu po otvoritvi sklada je OZRK Novo 
mesto prejelo pobudo donatorjev za zbi-
ranje sredstev in izgradnjo hiše družini z 
majhnimi otroki, ki je ostala brez mame. 
To je bila najobsežnejša akcija, ki so jo 
izvedli preko Sklada za pomoč ljudem v 
stiski. Donirali so ljudje iz cele Slovenije, 
poleg finančnih sredstev so darovali tudi 
material in različna dela. Po uspešni iz-
gradnji hiše je OZRK Novo mesto dobilo 
pogum za nove akcije pomoči. Tako so 
preko sklada gradili še eno hiši za soci-
alno šibko družino, eno hišo po požaru, 
eni družini so uredili novo stanovanje za 
invalidno hčerko, nabavili dve dvigali za 
invalide, prekrili strehi dvema socialno 
šibkima družinama, zgradili in opremili 
kopalnico družini z majhnimi otroki, po-
magali pri zbiranju sredstev za nabavo 
avtomobila družini z invalidnim otrokom 
ter mladi mamici pomagali pri zdravljenju 
hude bolezni. V desetih letih so izvedli 
kar 42 akcij, kjer so družinam pomagali z 
znatnejšo pomočjo in namenskim zbira-
njem sredstev za točno določen cilj.
Na OZRK Novo mesto se zavedajo, da je 
podpora ljudem v stiski in posluh za te-
žave posameznikov včasih več vredna kot 
materialna pomoč. To pa zmoremo vsi! 
Območno združenje RK Novo mesto bo 
nadaljevalo s Skladom za pomoč ljudem 
v stiski in dobrodošli, da se pridružite nji-
hovim akcijam.  
Ob praznovanju jubileja, ki so ga obele-
žili v Planetu Tuš, so nastopali učenci OŠ 
Bršljin, OŠ Drska, OŠ Mirna Peč in OŠ 
Šmarjeta. OZRK Novo mesto je osnovno-
šolcem, ki so se odzvali na natečaj likov-
nih in literarnih del Dobro je delati dobro, 
podelili nagrade za najbolje spise in slike 
o humanitarnih dejanjih.

OZRK Novo mesto se je zahvalilo bivšima predsednicama Sklada za pomoč ljudem v stiski 
Majdi Kraševec in Suzani Jarc, zdajšnji predsednici Marti Medle ter bivši predsednici OZRK 
Novo mesto Anici Bukovec. Čestital jim je tudi podžupan MO Novo mesto Rafko Križman.

Otroški zbor OŠ Drska

OZRK Novo mesto je ob 10-letnici Sklada 
za pomoč ljudem v stiski lansko leto razpi-
salo natečaj za učence osnovnih šol z na-
slovom »Dobro je delati dobro«. Učenci so 
bili pozvani, da na to temo v kratkem se-
stavku opišejo kakšno svoje človekoljubno 
dejanje ali narišejo risbico. Na razpis so se 
odzvali učenci 10-ih osnovnih šol: OŠ Brus-
nice, OŠ Bršljin, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ 
Drska, OŠ Grm, OŠ Mirna Peč, OŠ Šmarje-
ta, OŠ Žužemberk in njuni podružnici Aj-
dovec in Šmihel. 
Med izdelki učencev je komisija pri OZRK 
Novo mesto izbrala nekaj najbolj zanimivih 
in njihove avtorje nagradila na slovesnosti 
ob praznovanju desetletnega delovanja 
Sklada za pomoč ljudem v stiski. 

Nagrajeni literarni prispevki na nižji 
stopnji:

1. Blaž Koncilja, 4. razred OŠ Žužemberk,  
podružnica Ajdovec

2. Ana Šubic, 4. razred OŠ Bršljin

3. Lucija Laubery, 5. razred OŠ Drska
4. Andi Drab, 2. razred OŠ Grm
5. Franci Bregač, 5. razred OŠ Šmarjeta
6. Sara Skubic in Miha Miklič, 4. razred 
 OŠ Žužemberk, podružnica Šmihel  
7.  Nika Struna, 5. razred 
 OŠ Dolenjske Toplice

Nagrajeni literarni prispevki na višji 
stopnji:
1.  Špela Matko, 9. razred OŠ Brusnice
2.  David Škrbec, 7. razred OŠ Brusnice
3.  Saša Malešič, 9. razred OŠ Bršljin
4.  Nika Plantan, 6. razred 
 OŠ Dolenjske Toplice
5.  Nina Kermc, 9. razred OŠ Šmarjeta
6.  Tjaša Barbo, 6. razred OŠ Mirna Peč

Nagrajeni likovni izdelki:
1.  Anže Brinec, 2. razred OŠ Grm
2.  Mia Frantar, 2. razred OŠ Grm
3.  Lana Zajec, 2. razred OŠ Grm

Vsem nagrajencem čestitamo!

10 let Sklada za pomoč ljudem v stiski

Dobro je delati dobro
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Z ROKOV R KI KRVODAJALSTVO

V občini Dolenjske Toplice so krvodajal-
sko akcijo vzeli zares. Poleg številnih ob-
čanov je nanjo prišel tudi dober del ob-
činske uprave. Na povabilo se je odzvalo 
29 Topličanov, pet jih je prišlo na center 
za transfuzijsko dejavnost prvič. Akcije se 
je udeležil tudi tamkajšnji župan Franci 
Vovk, ki je kri daroval že 25-ič.
Majda Gazvoda, zaposlena v občinski 
upravi, je kri darovala drugič, za kar je 
imela dve spodbudi – akcijo v občini Do-
lenjske Toplice in moža, ki je kri daroval 
že velikokrat. Upa, da bo ostala zdrava 

in da ji bodo lahko še velikokrat odvzeli 
kri, pravi pa: »Nikoli ne veš, ali jo boš tudi 
sam potreboval.« 
Karmen Cesar, prav tako iz občinske 
uprave, poudarja, da je sama veliko na 
cesti, kjer je veliko nevarnosti, ki pretijo 
voznikom. Zato se toliko bolj zaveda, da 
kri rešuje življenje in da je krvodajalstvo 
poslanstvo vsakega človeka, ki lahko da-
ruje kri. 
Stane Gorše je upokojenec in dolgolet-
ni krvodajalec. Tokrat se je pridružil ob-
činski akciji, sicer pa se večkrat oglasi na 

transfuzijskem oddelku. Ker za zdravo 
življenje skrbi s pohodi v naravi ter z de-
lom doma in na vrtu, je lahko krvodajalec 
tudi v zrelih letih. 
Jožica Bojanec je povedala: »Vabilo na 
krvodajalsko akcijo me je spodbudilo, da 
sem danes tukaj; sicer bi prišla na odvzem 
verjetno šele spomladi. Kri sem tokrat 
dala četrtič. Moj mož je krvodajalec že 
zelo dolgo; najprej je sam potreboval kri 
za operacijo, s tako izkušnjo pa je postal 
resen krvodajalec. V zadnjem času sem 
se krvodajalcem pridružila tudi sama.«

Dolenjski list praznuje letos 60 let in kot uvod v jubi-
lejno leto je skupaj z OZRK Novo mesto organiziral 
krvodajalsko akcijo. Jožica Dorniž, v. d. direktorica, ki 
je tudi sama krvodajalka, je poudarila, da je Dolenjski 
list vedno prisluhnil ljudem v stiski ter organiziral in 
podprl marsikatero humanitarni akcijo, zato so sim-
bolično začeli jubilejno leto prav s krvodajalstvom. 
Poleg zaposlenih so povabili tudi bralce in poslovne 
partnerje. Na vabilo se jih je odzvalo 27. Na Centru 
za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je Dolenjski 
list izžrebal nagrajenca, ki se je potegoval za slikarsko 
delo Sama Kralja.

Topličani na krvodajalski akciji
Župan Franci Vovk Karmen CesarMajda Gazvoda Stane Gorše Jožica Bojanec

V jubilejno leto 
Dolenjski list s krvodajalsko akcijo

Ženski del ekipe Dolenjskega lista na krvodajalski akciji: 
Jožica Dorniž, Živa Šošter, Tanja Jakše Gazvoda, Marija Krnc 
Kogovšek in Mojca Žnidaršič

Franci Bratkovič je povedal: »Povabilo Dolenjskega lista mi 
je prišlo prav, saj sem imel med svojimi nameni tudi tega, da 
darujem kri. Ko pride povabilo, se najde čas. Če ni take spodbude, 
človek kar odlaša in odlaša.«

Zdravnik Primož Poženel, specializant transfuzijske medicine, 
je pri pregledih natančen. Tokrat je zeleno luč za darovanje krvi 
dobil Samo Kralj.
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»Fakulteta za informacijske študije ima v 
svojem poslanstvu poudarjeno družbeno 
odgovornost. Krvodajalska akcija, ki jo 
tokrat organiziramo prvič, je del tega,« je 
povedal doc. dr. Blaž Rodič, predavatelj 
in večkratni krvodajalec. 
»Predlog dr. Rodiča je bil na naši fakulte-
ti sprejet z navdušenjem. Tudi sam sem 
imel krvodajalstvo v mislih, toda ni bilo 
prave spodbude ali priložnosti, zato si vse 
do danes nisem vzel časa za to dejanje. 

Zadovoljen sem, da sem daroval kri,« je 
dejal doc. dr. Janez Povh, dekan FIŠ, ter 
dodal, da bodo skupaj z OZRK Novo me-
sto še organizirali krvodajalske akcije. 
Tudi izredni študent 3. letnika Darko Jer-
kovič je daroval kri: »Do sedaj ni bilo pra-
ve priložnosti za to, da postanem krvoda-
jalec. Akcija na naši fakulteti pa me je k 
temu spodbudila. Tako bom tokrat prvič 
daroval kri, in če bo vse v redu, bom krvo-
dajalec tudi v prihodnje.« 

Nataša Rauh, izredna študentka 2. letni-
ka, je že nekajkrat darovala kri, z veseljem 
pa se je odzvala tudi na to akcijo. 
»Začel sem v vojski zaradi prostega dne, 
od takrat pa sem redni krvodajalec,« je 
dejal Jakob Muren, študent 3. letnika, ki 
je tokrat daroval kri dvanajstič. 
Prvič pa je kri darovala Karin Survatzy, ki 
je na magistrskem študiju na FIŠ: »Krvo-
dajalska akcija, ki jo organizira naša fakul-
teta, je bila zame pravi izziv.«

Terenska krvodajalska akcija, ki jo dvakrat na leto v Šentjerneju 
organizirata OZRK Novo mesto in Zavod RS za transfuzijsko 
medicino, vedno poteka v tamkajšnji osnovni šoli. Viktorija 
Rangus, ravnateljica šole, je tudi sama krvodajalka, tako kot 20 
ostalih zaposlenih v tej šoli, ki so zgled učencem in krajanom. 

Na prvo letošnjo akcijo se je odzvalo 145 krvodajalk in krvo-
dajalcev, med njimi je bilo 20 tistih, ki so kri darovali prvič. 
Naslednja krvodajalska akcija v Šentjerneju bo 2. junija 2010.

Silvo Kostrevc je tokrat daroval kri že petindvajsetič. Zaposlen 
je v Termah Krka, kjer spodbujajo krvodajalstvo. Sam daruje 
kri najmanj enkrat letno, in sicer vedno v Šentjerneju. Tu se tudi 
udeleži svečanosti ob jubilejnih odvzemih, saj je zaradi narave 
njegovega dela zanj to pogosto lažje, kot priti na Krkino sve-
čanost.
Alenka Brežnjak uči na Srednji strojni šoli v novomeškem šol-
skem centru, vendar se krvodajalske akcije vedno udeleži v 
Šentjerneju, kjer stanuje. Prvič je darovala kri še kot dijakinja. 
Da bo redna krvodajalka, se je zaobljubila ob rojstvu enega od 
njenih treh sinov, ki je potreboval transfuzijo. In svoji zaobljubi 
ostaja zvesta.  

Aktivistka KORK Šentjernej Mirjam Martinčič je pomagala, 
da so se krvodajalci, ki so čakali na darovanje krvi, čim bolje 
počutili. Tudi sama je krvodajalka, zato ve, da je spodbuda pri-
šla prav posebej tistim, ki so prišli prvič. 

doc. dr. Blaž Rodič doc. dr. Janez Povh Darko Jerkovič Nataša Rauh Karin SurvatzyJakob Muren

Prvi in pravi izziv

V Šentjerneju je odziv vedno dober 

Viktorija Rangus Silvo Kostrevc Alenka Brežnjak Mirjam Martinčič

Aktivistki Marija Žnidaršič in Albina Zagorc vedno pomagata, 
da se krvodajalci po odvzemu krvi sprostijo in okrepčajo z malico, 
ki jo pripravijo v OŠ Šentjernej.
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Krvodajalska akcija v 
KORK Drska 
Krvodajalska akcija, ki jo je konec lanskega leta organizi-
rala KORK Drska, je potekala dva torka zapored in je bila 
dobro obiskana. Od 158 povabljenih krvodajalcev se jih je 
akcije udeležilo 39. Verjamemo, da so se na povabilo od-
zvali tudi drugi, ki so kri darovali kakšen drug dan.

KRVODAJALSTVO

Krka je zgled
V poslanstvu Krke, tovarne zdravil, je poudarjena družbena 
odgovornost, katere del je tudi krvodajalstvo in sodelovanje z 
OZRK Novo mesto. Krka spodbuja zaposlene k zdravemu živ-
ljenju, le zdrav človek je lahko krvodajalec. Da tako živijo pa 
dokazujejo tudi rezultati, saj je v Krki, d. d., okrog 500 krvoda-
jalcev. V svojih vrstah imajo tudi krvodajalce, ki so kri darovali 
več kot 100-krat. Izjemnega pomena je, da spodbujajo tudi 
potencialne nove krvodajalce. 
Na letošnji podelitvi priznanj Krke je bilo 123 krvodajalcev 
jubilantov. Zvezdana Bajc, članica uprave, je prijazno nagovo-
rila prisotne in poudarila človeško razsežnost prostovoljstva 
in znotraj tega krvodajalstva. Podpredsednica OZRK Novo 
mesto Marta Medle se je zahvalila posameznim darovalcem 
in Krki, d. d., za razumevanje in spodbujanje te plemenite de-
javnosti. Prireditev so polepšali učenci Glasbene šole Marjana 
Kozine. Druženje po uradnem delu pa je bilo priložnost za kle-
pet, izmenjavo mnenj in spoznavanje.

Na fotografiji so generalni sekretar RKS mag. Janez Pezelj, glav-
na sestra Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Marjeta 
Martinčič, 110-kratni krvodajalec Anton Bregač in organizatorka 
podelitve priznanj krvodajalcem v Krki Anica Ivančič.

Prvi letošnji sneg ni ustavil 
Darje Radovanovič, da ne bi 
prišla na odvzem krvi. Do sedaj 
jo je darovala že 38-krat, in upa, 
da bo lahko še dolgo krvoda-
jalka.

Na Drski je veliko krvodajalk, ki darujejo 
kri že dolga leta. Nežka Godler jo je darovala 
že 65-krat.

»Ponavadi darujem kri okoli 
novega leta, letos pa me je 
vabilo KORK Drska prehitelo,« 
pravi Fanika Palčar, ki je tokrat 
darovala kri devetnajstič.

Na povabilo KORK Drska se je odzvalo veliko krajanov. Vsi so izpolnili vprašalnik preden 
jih je pregledal zdravnik.
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V zahvalo krvodajalcem OZRK Novo mesto enkrat letno podeljuje priznanja 
vsem, ki so v tekočem letu jubilejno darovali kri. Konec lanskega leta so bili 
povabljeni vsi krvodajalci jubilanti iz MO Novo mesto na slavno podelitev 
priznanj na Prepih. Od 258 povabljenih se je podelitve udeležilo 150 krvo-
dajalcev. V imenu prireditelja OZRK Novo mesto je povabljene nagovorila 
predsednica mag. Mojca Špec Potočar, ki je poudarila, da je osnovna na-
loga RK na področju krvodajalstva motiviranje in pridobivanje novih krvo-
dajalcev, ohranjanje števila rednih krvodajalcev in organizacija krvodajalskih 
akcij. Poleg predsednice je jubilantom podeljeval priznanja tudi župan MO 
Novo mesto Alojzij Muhič, ki se je krvodajalcem posebej zahvalil za najvišjo 
obliko solidarnosti, dajanje krvi.

Mestna občina Novo mesto

Jože Goršin prejema priznanje za 100-krat darovano kri. Dober dan teater je krvodajalce nasmejal s humorističnimi 
gledališkimi odlomki.

Luka Petravić je zaigral na trobenti.

Večkratni darovalci krvi na podelitvi priznanj na Prepihu

Podelitve priznanj krvodajalcem 
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Občina Mirna Peč
V občini Mirna Peč je bilo povabljenih 43 prejemnikov 
priznanj za jubilejno darovano kri. Med njimi je bil tudi 
jubilant Franc Somrak, ki je kri daroval že 110-krat. Na 
prireditvi, ki jo po božiču Občina Mirna Peč pripravi v 
sodelovanju s kulturnimi društvi, so podelili priznanja 
krvodajalcem jubilantom. Darovalce krvi sta nagovorila 
predsednica KORK Slavica Derganc in župan Občine 
Mirna Peč Zvone Lah in jim ob jubileju čestitala.

Občina Šentjernej
Tudi v občini Šentjernej so podelili priznanja krvodajalcem 
jubilantom. V Kulturnem centru Primoža Trubarja so za kul-
turni program poskrbeli učenci OŠ Šentjernej in šentjernej-
ski oktet, krvodajalce pa sta nagovorila sekretarka OZRK 
Novo mesto Barbara Ozimek in župan Franc Hudoklin. Pri-
znanja je prejelo 65 krvodajalcev jubilantov.

Iskrene čestitke Jožefi Kavčič, ki je prejela priznanje za 90-krat
darovano kri in je med ženskami rekorderka. 

 Krvodajalci jubilanti

 Jubilant Franc Somrak

KRAJEVNE ORGANIZACIJE
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KORK Mali Slatnik že tradicionalno vsako jesen organizira pre-
davanje o zdravju. Tokrat je glavna medicinska sestra s srčno-
žilnega oddelka novomeške bolnišnice Jožica Rešetič predavala 
o dejavnikih tveganja za povečevanje holesterola in o težavah, 
ki spremljajo previsok krvni tlak. Statistika kaže, da so bolj ogro-
ženi moški kot ženske, toda razmerje se manjša. Za zdravo srce 
in ožilje je izjemnega pomena redno gibanje in zdrava prehrana. 
Predstavila je tudi Dopplerjev test o pretočnosti žil ter opozorila 

na prve simptome, ki kažejo na nevarnost oblog na žilah, in nači-
ne zdravljenja žilnih obolenj. Poslušalci so imeli veliko vprašanj, 
še zlasti o kompatibilnosti posameznih zdravil za ostale bolezni 
in zdravljenje srčno-žilnih obolenj. 
Po predavanju, ki je bilo zelo dobro obiskano, so prostovoljke 
KORK Mali Slatnik, ki so iz medicinske stroke, merile holesterol, 
krvni sladkor in krvni tlak. Krajani so jim bili zelo hvaležni za 
organizacijo te preventivno-zdravstvene akcije. 

Predsednica KORK Marija Dragan se je za zanimivo predavanje 
zahvalila predavateljici Jožici Rešetič, ki že nekaj časa živi na 
Malem Slatniku.

KORK MALI SLATNIK

Predavanje o srčno-žilnih obolenjih 

Krajani so pokazali veliko zanimanje za predavanje o srčno-žilnih 
boleznih.

V novomeškem domu starejših občanov sta častitljiva jubi-
leja praznovali dve njihovi stanovalki. 
Polnih sto let je 10. novembra letos napolnila Elizabeta Za-
dravec, ki je bila pred odhodom v dom starejših krajanka 
Drske, 11. novembra pa je devetdeset let praznovala Ton-
čka Bračika, nekdanja krajanka Žabje vasi. 

Obe slavljenki so obiskali župan MO Novo mesto Alojzij 
Muhič, predstavniki obeh krajevnih skupnosti in predstav-
niki KORK Drska in KORK Žabja vas, ki so skupaj z doma-
čimi in osebjem doma starejših nazdravili ter podelili tudi 
nekaj spominov. 

Na 100-letnici Elizabete Zadravec

KORK DRSKA IN KORK ŽABJA VAS

Zdravljica za visoka jubileja

 Ob 90-letnici Tončke Bračika

KRAJEVNE ORGANIZACIJE
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Jesensko srečanje starejših krajanov, ki ga organizira KORK 
Šmihel, vsako leto privabi več obiskovalcev. »Veseli smo, da 
moramo mize čedalje bolj podaljševati,« je omenila ravna-
teljica OŠ Šmihel Irena Hlača, gostiteljica srečanja, in de-
jala: »Čas beži, mnogi med vami ste bili nekoč učenci naše 
šole, potem ste hodili v to šolo kot starši naših učencev, da-
nes pa ste mnogi že babice in dedki. S svojimi izkušnjami in 
modrostjo bogatite vse okoli sebe, za kar smo vam hvalež-
ni!« Prisotne je pozdravil tudi podžupan MO Novo mesto 
Igor Perhaj, predsednik krajevne skupnosti Miro Škufca ter 
predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar, 
ki je predstavila delovanje RK s poudarkom na široki paleti 
dejavnosti krajevnih odborov, od skrbi za socialno šibke, 
invalide, težje bolne krajane in starejše osebe do krvoda-
jalstva. Predsednik krajevne skupnosti je ob tej priložnosti 
predstavil starejšim krajanom nekaj dejavnosti, ki potekajo 
v KS. Angelca Kristan, predsednica KORK Šmihel, je ob tej 
priložnosti spregovorila o aktivnostih v okviru krajevnega 
odbora RK in o načrtih. Krajane je povabila, da se udeležu-
jejo tedenskih srečanj v prostorih postaje RK, ki so jih pri-
dobili lani. Zahvalila se je vsem prostovoljkam, ki darujejo 
veliko svojega prostega časa za delo v KORK. Vsem skupaj 
je zaželela zdravja ter dobre volje. 

Ob zanimivem programu, v katerem so s petjem sodelo-
vali tudi udeleženci srečanja, in dobri hrani se je prijetno 
druženje nadaljevalo v lepo jesensko popoldne. Prosto-
voljke KORK Šmihel, ki so organizirale srečanje, so bile ob 
zadovoljstvu starostnikov tudi same zelo vesele. Vsi skupaj 
pa so si dejali, da se ob letu ponovno srečajo.

OŠ Šmihel je gostiteljica vsakoletnega prijetnega srečanja 
starejših krajanov.

Oktobra je bilo na Bučki v kulturnem 
domu spet veselo. Tam so namreč pre-
pevali številni glasbeniki iz bližnje in 
daljne okolice. Krajevna organizacija 
RK Bučka je v sodelovanju z OZRK 
Novo mesto in Združenjem SAZAS 
organizirala dobrodelni koncert V sti-
ski nisi sam, z namenom pridobiti nekaj 
dodatnih sredstev za krajane, ki so se iz 
različnih vzrokov znašli v težavah. Vsi, 
ki so prišli poslušat glasbeni program, 

vsi, ki so sodelovali pri organizaciji in 
izvedbi koncerta, in seveda vsi dona-
torji, ki so kakorkoli pomagali, da je 
koncert uspel, so ponovno pokazali, da 
jim ni vseeno za to, kako ljudje v naši 
bližini živijo. Izvajalci programa so bili: 
pevec Blaž Drobnak, pevka Mateja Jan 
ob spremljavi pevskega zbora podru-

žnične šole Bučka, pevka Irena Tratnik, 
pevska skupina Lavrencij, ansambel 
Orion, legenda slovenske glasbene sce-
ne Edvin Fliser in seveda naši Bučenski 
ramplači, ki so se enako kot vsi ostali z 
veseljem in dobrosrčnostjo odzvali na-
šemu povabilu. Program je povezovala 
Nina Lanišnik. Tematika koncerta je bila 
naravnana na humanitarnost in dobra 
dela. Taki so bili tudi prispevki glasbe-
nih gostov, ki so se vsi, vključno z vo-

diteljico, odrekli honorarju. 
Ob tej priliki so dobili pri-
znanja tudi krvodajalci za 
večkrat darovano kri. 
V imenu vseh družin, kate-
rim je bil namenjen izkupi-
ček koncerta in tudi dona-
cije, ki so prispele na račun, 
hvala. Zahvala še posebej 
članicam Društva podežel-
skih žensk Bučka in vsem, 
ki ste pomagali pri izvedbi 

in organizaciji koncerta, ter tistim, ki ste 
prispevali za pogostitev nastopajočih. 
Zaradi tega kulturnega dogodka so bili 
prazniki nekaterih Bučklanarjev lepši in 
prijetnejši.
Prostovoljke KORK Bučka želimo s svo-
jim delom krepiti prijetno vzdušje v na-
ših krajih.                Ivi Lanišnik, KORK Bučka

Dnevi zaščite in reševanja 
2009 v Novem mestu
Od 15. do 17. oktobra 2009 so v središču Novega mesta potekali 3. dnevi 
Zaščite in reševanja  2009. S svojimi dejavnostmi je v programu sodelovalo 
OZRK Novo mesto. Vse tri dni so na Novem trgu izvajali meritve krvnega 
tlaka, sladkorja v krvi in holesterola ter delavnice prve pomoči, na kate-
rih so bile prikazane osnove oživljanja, snemanje čelade z glave ponesre-
čenca in ukrepi za preprečevanje širjenja gripe. Skupaj z Zavodom RS za 
transfuzijsko dejavnost so vsak dan pod šotorom izvedli tudi krvodajalsko 
akcijo. V eni od dvoran Planeta Tuš je v četrtek in petek dopoldne poteka-
la gledališka predstava Križemkapica, ki so jo uprizorili prostovoljci, dijaki 
novomeških srednjih šol. Prav tako v Planetu Tuš pa so v petek, 16. oktobra, 
z enourno prireditvijo počastili 10-letnico Sklada za pomoč ljudem v stiski, 
na kateri smo podelili tudi nagrade osnovnošolcem, ki so se še posebej iz-
kazali s svojimi prispevki na natečaju „Dobro je delati dobro“.

V predstavi o Križemkapici so najmlajši izvedeli 
nekaj o delu RK. 

OZRK Novo mesto se je za tri dni preselilo na 
Novi trg pod tri šotore, v katerih so izvajali naloge, 
kot bi jih v izrednih razmerah.

KORK BUČKA

Dobrodelni koncert V stiski nisi sam

KORK ŠMIHEL

Srečanje v zlati jeseni 
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Dnevi zaščite in reševanja 
2009 v Novem mestu
Od 15. do 17. oktobra 2009 so v središču Novega mesta potekali 3. dnevi 
Zaščite in reševanja  2009. S svojimi dejavnostmi je v programu sodelovalo 
OZRK Novo mesto. Vse tri dni so na Novem trgu izvajali meritve krvnega 
tlaka, sladkorja v krvi in holesterola ter delavnice prve pomoči, na kate-
rih so bile prikazane osnove oživljanja, snemanje čelade z glave ponesre-
čenca in ukrepi za preprečevanje širjenja gripe. Skupaj z Zavodom RS za 
transfuzijsko dejavnost so vsak dan pod šotorom izvedli tudi krvodajalsko 
akcijo. V eni od dvoran Planeta Tuš je v četrtek in petek dopoldne poteka-
la gledališka predstava Križemkapica, ki so jo uprizorili prostovoljci, dijaki 
novomeških srednjih šol. Prav tako v Planetu Tuš pa so v petek, 16. oktobra, 
z enourno prireditvijo počastili 10-letnico Sklada za pomoč ljudem v stiski, 
na kateri smo podelili tudi nagrade osnovnošolcem, ki so se še posebej iz-
kazali s svojimi prispevki na natečaju „Dobro je delati dobro“.

Maskoti Uprave za zaščito in reševanje RS so se po uspešno končanih dnevih 
Zaščite in reševanja z učiteljico PP Cirilo Gradišar ter sodelavcema na RK Lam-
bertom Patetom in Janjo Redek zazrli v nebo.

Donacija 
trgovine Forma
Borut Koprivnik, lastnik športne trgovine For-
ma na Glavnem trgu v Novem mestu, se je ob 
otvoritvi trgovine na novi lokaciji odločil, da 
bo OZRK Novo mesto podaril večje število iz-
delkov in tako razveselil predvsem otroke iz 
socialno šibkih družin. »Vetrovke, bunde, pu-
loverji, kape in rokavice, ki bi jih sicer v novi tr-
govini ponudil v razprodajo, sem raje  daroval 
RK in tako razveselil marsikoga,« je poudaril 
Borut Koprivnik. Radodarnost in humanitarna 
gesta je gotovo lepa popotnica za športno 
trgovino Forma, ki se bo, upamo, še kdaj od-
zvala na potrebe RK.

Borut Koprivnik   

V Novem mestu štirje Romi 
starejši od 70 let 
Na območju OZRK Novo mesto je bilo 7700 starejših od 70 let. 
Vsi so bili ob novem letu deležni obiskov prostovoljk iz KORK in 
simboličnega darila. Za mnoge med njimi je imel velik pomen 
že sam obisk, saj starejši večkrat komaj čakajo naše prostovolj-
ke, da se z njimi malo pogovorijo.
Novoletno srečanje za starostnike je bilo prvič organizirano tudi 

v naselju Žabjek-Brezje, v tamkajšnjem vrtcu. Do srečanja je pri-
šlo na pobudo romske svetnice Duške Balažek, kateri je OZRK z 
veseljem prisluhnilo in podarilo novoletna darila štirim Romom, 
ki so dočakali tako visoko starost, ter invalidom, ki živijo v tem 
naselju. Srečanje so popestrili otroci s prisrčnim programom. To 
je bila še ena lepa izkušnja, ki bi lahko postala tradicionalna.

Otroci so obiskovalcem uprizorili igrico.

Dedek Mraz
Ob izteku leta je dedek Mraz 
s snežinkami, ki so bile mlade 
prostovoljke RK, prinesel otro-
kom lepa darila. Preden je pol-
na dvorana v OŠ Drska, ki je 
tudi tokrat gostoljubno odprla 
svoja vrata, pričakala dobre-
ga moža, je otroke in njihove 
starše zabavala prijazna vila. 
Pričarala je sproščeno in vese-
lo vzdušje, saj je k sodelovanju 
povabila vse v dvorani. S ča-

robnimi besedami in pesmijo 
so otroci priklicali tudi dedka 
Mraza. Povedal jim je, da je 
najdragocenejša dobra volja 
in dobrota, in za plemenito 
delo čestital vsem, ki delajo  
pri RK in skrbijo, da ni nihče 
pozabljen. 
Dedek Mraz se je ob tej priliki 
srečal tudi s predsedniki KORK 
in jim zaželel srečno novo leto 
ter da jim volje za delo v RK ne 
bi nikoli zmanjkalo.

Dedek Mraz v družbi predsednikov KORK, zaposlenih na OZRK 
Novo mesto in ravnateljice OŠ Drska Nevenke Kulovec



so od novembra 2009 do januarja 2010 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe: 

Steklarstvo Miran Vidmar, s. p., Delikato, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d., Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež, 
Lekarna Novak, d. o. o., Razvojni center Novo mesto, d. o. o., Senčila Medle, d. o. o., dr. Franc Kokalj, 

Pušnik-Novljan, d. o. o., Rotary klub Dolenjske Toplice, Klemont, Klemen Grill, s. p.

Posamezniki: 
Suzana Jarc, Slavka Barbo, Jože Malenšek, Veronika Testen, Viktor Brulc, Marija Kramaršič, družina Lukšič, 

Anica Bukovec, Betka Jarnovič, Cirila Gradišar (Kostanjevica), Erih Pungerl (Maribor), Vladimir Gregor Bahč, 
Boris Dular, Vesna in Dušan Dular, Milena Kramar Zupan, Ivo Longar, Miloš Recelj, Mojca Špec Potočar, Irena Vide, 
Slavko Zupančič, Rafko Križman, Damjan Možina, Irena Šenica, Simona in Rudolf Skobe, Miloš Dular, Pavlina Avbar, 

Kristina Mauser

Namesto cvetja za pokojnega Bruna Bukovca so darovali: Boris Bukovec, Bruno Bukovec, 
družina Bukovec (Uršna sela), upokojene kolegice Anice Bukovec, Tomaž Urh, Boštjan Črnič (Ljubljana), 
Joso Zekanovič (Piran), Petra Kovač, Marija Komac (Izola), Tereza in Jože Miklič, Barica Črnič (Ljubljana), 

družine Dolinar, Bohte, Hrovat, Lukšič, Henigman, Jedlovčnik, Preskar, Humar, Janeza Jeriča, Jožeta Jeriča, Šmajdek, 
Beg, Pirc, Jarnovič, KORK Žabja vas, KORK Drska, Podgorje, d. o. o. (Šentjernej)

V materialu 
je prispevala Kartuzija Pleterje.

V obdobju od novembra 2009 do januarja 2010 je bilo razdeljenih 564 prehrambenih paketov in osnovnih higienskih 
potrebščin, 4000 kg krompirja, 354 izrednih paketov hrane (moka, sladkor, testenine, riž) in 400 l mleka. 

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

BILTEN Z roko v roki izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga naslednji uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Moj-
ca Špec Potočar, Marta Medle ter zunanja sodelavka Lidija Jež. Lektoriranje: Helena Dugonjić. Naslov uredništva: OZRK 
Novo mesto, Rozmanova ulica 30, Novo mesto, telefon: 07/39 33 129, faks: 07/39 33 129, elektronsko pošto lahko pošiljate 
na naslov: novomesto.OZRK@rks.si. Grafična realizacija: TOMOGRAF, Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 1400 
izvodov.

V skladu s poslanstvom RK organiziramo 
brezplačen tečaj Nega bolnika na domu, s ka-
terim želimo spodbuditi prebivalce lokalnih 
skupnosti za oskrbovanje starostnikov oziro-
ma bolnikov na domu. Tečaj vodijo medicin-
ske sestre. Obravnavane bodo teme: bolnik 
v družini, negovan bolnik, proces staranja, 
nega bolnika pri različnih boleznih, telesna 
dejavnost okrevajočega bolnika in prehrana. 
Prijavite se lahko na OZRK Novo mesto, vsak 
dan od 7.00 do 15.00, ob petkih do 13.00, na 
tel. številko 07 39 33 120.

Nastanitvena enota RK Novo mesto
Vabimo prostovoljce za sodelovanje v nastanitveni enoti RK Novo mesto, 
ki bo imela 22 članov različnih poklicev. Ti bodo organizirali nastanitev 
ogroženega prebivalstva v izrednih razmerah oziroma v naravnih nesrečah. 
Vabimo vse, ki še niste razporejeni v CZ v primeru nesreč in reševanja. Pri-
javite se lahko na tel. številko: 07 39 33 120. 

CZ - Civilna zaščita
EU - Evropska unija
KORK - Krajevna organizacija   

  Rdečega križa
MO - Mestna občina
OŠ - Osnovna šola 
OZRK - Območno združenje      

  Rdečega križa
PP - Prva pomoč
RK - Rdeči križ
RKS - Rdeči križ Slovenije
RS - Republika Slovenija
ZZ - Zdravstveno zavarovanje
ZZZS - Zavod za zdravstveno   

  zavarovanje

Sklad za pomoč ljudem v stiski 
TRR: 03150-1000011681

Kratice

DAJ – DAM

Tečaj Nega bolnika na domu  

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 


