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Z ROKOV R KI

V občini Šmarješke Toplice je pote-
kalo že več zelo uspešnih humani-
tarnih akcij. Za jesen županja Ber-
nardka Krnc načrtuje dobrodelno 
dražbo slikarskih del, ki bi jih umetni-
ki iz cele Slovenije ustvarjali na temo 
Šmarješke Toplice v vseh letnih ča-
sih. Izkupiček od te akcije bo občina 
namenila otrokom iz socialno šibkih 
družin. »Večjih socialnih težav na na-
šem območju ni zaznati. Posamezne 
socialne primere pa rešujemo skupaj 
z OZRK Novo mesto in CSD Novo 
mesto,« pojasni županja.
Pohvalen je podatek, da se v občini 
Šmarješke Toplice povečuje število 
rojstev, zato so ob stavbi, kjer so tudi 
občinski prostori, lani uredili dodat-
no enoto vrtca Sonček, in sicer jas-
li. V vrtcu so od leta 2007 povečali 
število oddelkov iz petih na sedanjih 
devet. Prostore za vrtec bodo do-
zidali ali pa bodo sprostili del pros-
torov v osnovni šoli, kjer so lani ob-
novili kuhinjo. Ob šoli bo še letos 
nastalo novo nogometno igrišče z 
umetno travo, za kar so uspeli prido-
biti sredstva tudi iz Nogometne zve-
ze Slovenije, sicer pa načrtujejo cel 

športni park.
Še vedno potekajo aktivnosti za po-
delitev koncesije zdravniku, saj v 
Šmarjeti dela zdravnik Zdravstvene-
ga doma Novo mesto, ki je štirikrat 
na teden po 4 ure na voljo krajanom. 
V načrtu imajo lekarno; ki bo na lo-
kaciji sedanje enote vrtca Sonček. 
Dogovori z Dolenjskimi lekarnami 
že intenzivno tečejo v tej smeri.   
V občini je veliko pozornosti name-
njene starejšim. Županja poudarja, 
da zelo lepo sodelujejo z DSO Novo 
mesto, DSO Trebnje, ki ima enoto v 
Šmarjeti in domom Sreča. »Mnogi 
starejši ljudje, ki živijo v svojih hišah, 
so deležni pomoči na domu, pred-
vsem v obliki nege in pomoči s to-
plim obrokom, ki jim ga pripeljejo 
iz doma starejših. Prav tako na ob-
čini finančno podpirajo javna dela v 
DSO Trebnje, v domsko oskrbo pa je 
vključenih tudi nekaj naših krajanov,«  
pove županja Bernardka Krnc. 

Veliki načrti za Grič pri Klevevžu 

Za krajane je velikega pomena tudi 
urejena trgovinska preskrba; v ob-
čini ugotavljajo, da jim primanjkuje 

sodobni trgovski center. Z novim 
prostorskim planom bodo v Šmarjeti  
predvideli prostor za to dejavnost. 
V Beli cerkvi načrtujejo več poslov-
nih dejavnosti, v industrijski coni v 
Kronovem pa parkirišča za tovornja-
ke, tako se bo tako tovorni promet 
izognil središču občine. Prav tako 
bodo v novi turistično-storitveni-in-
dustrijski coni Kronovo uredili vse 
storitvene dejavnosti, ki jih potrebu-
jejo za oskrbo krajani in turisti. Prav 
tako bo v tej coni dovolj prostora 
tudi za obrtne delavnice ali manjšo 
proizvodnjo in kakšno trgovsko de-
javnost. 
V občini Šmarješke Toplice se za-
vedajo, da je njihova paradna de-
javnost turizem; na tem področju, 
pravi županja, še niso izkoriščene 
vse možnosti. Pred kratkim so uredili  
tematske poti na območju Klevevža, 
ki sodi pod naravno in kulturno var-
stveno zaščito; nameščene so klopi, 
mize in koši za smeti ter varovalna 
ograja vzdolž soteske potoka Radu-
lja. Za lanski občinski praznik je luč 

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

»Zelo spoštujem krvodajalce in vsako 
leto, ko sem jim podeljevala priznanja, sem 
si želela, da bi lahko nekoč postala tudi 
sama krvodajalka. Toda ker nisem prenesla 
pogleda na kri, je bilo  to zame skoraj ne-
dosegljivo. Letos pa sem premagala samo 
sebe in prvič darovala kri. Ponosna sem, 
da sem sedaj tudi jaz krvodajalka,« je po-
vedala županja Občine Šmarješke Toplice 
Bernardka Krnc. 

Šmarješke Toplice – biser narave
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O materialni in psihosocialni 
pomoči 
»KORK Šmarješke Toplice trenutno nima predsednika. Moramo pa izreči 
vso pohvalo in zahvalo Mariji Borse, bivši predsednici, ki je ogromno na-
redila za ljudi v naši občini. Zelo dobro je poznala problematiko, veliko se 
je gibala na terenu, znala opazovati, poslušati, ukrepati in pomagati. Želel 
bi, da bi za vodenje KORK Šmarješke Toplice našli človeka takih sposobno-
sti,« pravi Vlado Petrovič, član območnega odbora RK Novo mesto in velik  
humanitarec. Ocenjuje, da je v občini, ki ima sicer najnižjo brezposelnost 
v Sloveniji, kar nekaj problemov, ki se odražajo na več nivojih; najtežje so 
socialne stiske, še zlasti revščina v nekaterih številčnejših družinah. »Žal pa o 
teh potrebah premalo vemo. Ti problemi so skriti, vendar na njih opozorijo 
pogosto v šoli, včasih znanci in redkeje sosedje. Ob tej priložnosti želim 
pozvati vse, ki poznajo stiske določenih ljudi, ki so potrebni pomoči, da 
opozorijo aktiviste KORK ali pa Karitasa ter tudi institucije in službe, ki so 
poklicane za reševanje socialnih problemov,« pove Vlado Petrovič. Ljudje 

v njihovi občini so se že velikokrat 
izkazali in priskočili na pomoč v sti-
ski. Poudarja, da so občani zelo so-
lidarni, pripravljeni donirati in tako 
pomagati pri trajnejši rešitvi težav. 
Seveda pa so tudi kritični, če me-
nijo, da  prizadeti niso pomoči na-
mensko uporabili. »Pričakuje se, da 
se ljudje, ki se jim skuša pomagati, 
tudi sami vključijo in pokažejo pri-
pravljenost za sodelovanje. Sokraja-
ni nočejo pomagati takemu, ki raje 
prime za kozarec kot za delo,« izrazi 
mnenje Petrovič, ki ima veliko izku-
šenj s tovrstnimi  akcijami.  
»Tudi starejši so potrebni pomoči, 
še zlasti socialnih vezi. Novi dom 
starejših je v tehničnem in logistič-
nem smislu rešil to vprašanje, poskr-
beti pa moramo za psihosocialno 

področje, saj star človek potrebuje obiske, pozornost in toplino,« pravi naš 
sogovornik, ki tukaj vidi še veliko dela tudi za prostovoljke RK.

Ideja Vlada Petroviča je, da bi vsi zaposleni in vsi, ki prejemajo prihodke, 
postali člani RK. S  simboličnima dvema evroma bi tako zbrali lahko dva mili-
jona za dragoceno pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. »Včasih je le korak 
od dobrega življenja do stiske. Današnji svet je zelo nepredvidljiv in nikoli 
ne veš, kdaj se tudi sam lahko znajdeš med ljudmi, ki potrebujejo pomoč,« 
posvari naš sogovornik. Enako pomemben kot denar pa je tudi občutek, da 
gradimo  solidarno državo, kjer si ljudje vzajemno pomagamo. To bi bila 
promocija sočutja in dobrote ter pomemben vzgojni moment. »Če bi RK 
na ta način zbiral sredstva, bi bile tudi  prostovoljke v KORK razbremenjene 
zelo težkega in pogosto neprijetnega dela – pobiranja članarine. Svoje moči 
bi lahko usmerile v delo z ljudmi, ki bi bilo tudi bolj produktivno,« poudarja 
Vladimir Petrovič. Sicer pa ocenjuje delo v OZRK Novo mesto kot zelo do-
bro: »Predsednica in sekretarka opravljata pomembno delo strokovno in s 
srcem, to pa je pogoj za uspeh.«

ugledal tudi zbornik Klevevž – Biser 
narave z bogato zgodovino. »Imamo 
že zasnovan idejni projekt za velik 
termalni kompleks Grič pri Klevev-
žu. Poudariti moram, da bomo zava-
rovali sam termalni vrelec v njegovi 
prvotni podobi, hkrati pa  izkoristili 
to dragoceno vodo za nove toplice,« 
razlaga županja. Čaka jih še spre-
memba namembnosti zemljišča, pri 
čemer pa računajo tudi na določena 
nova gradbena zemljišča za indivi-
dualne hiše, saj je zanimanja za živ-
ljenje v tem lepem okolju precej.
Občina Šmarješke Toplice je bila tudi 
pobudnica projekta Turizem v zida-
nicah, ki ga sedaj na širšem območ-
ju Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
trži Kompas Novo mesto. Ponosni 
so na to, da so imeli prvo zidanico 
na Koglem, ki so jo občani uredili za 
turizem. 
Veliko skrbi namenjajo čistemu 
okolju, zato nimajo industrije, ki bi 
okolju lahko škodovala. Njihova naj-
večja tovarna Plastoform ima visoke 
okoljevarstvene standarde in zato ni 
moteča. »Naše vodilo je čisto okolje, 
ki je pogoj za čisto pitno in termal-
no vodo. Naša voda je naša prihod-
nost,« zaključi županja.

Vladimir Petrovič
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KORK Bela Cerkev
KORK Bela Cerkev že tretje leto vodi Milena Čin-
kole, ki sicer deluje v RK že več kot petnajst let. 
Nekaj časa je bila tudi blagajničarka in tako dobro 
spoznala delo KORK. »Smo dobra ekipa desetih 
prostovoljk. Vsaka na svojem območju zazna-
va potrebe in stiske posameznikov, ki se kažejo 
predvsem skozi osamljenost in bolezen starejših 
oseb ter revščino pri nekaj mlajših posameznikih 
in družinah, v kateri so se znašli zaradi izgube za-

poslitve,«  ocenju-
je socialno stanje 
na območju Bele 
Cerkve.
Mesečno razde-
lijo povprečno 
sedem prehram-
benih paketov, 
občasno pa še 
nekaj dodatne 
hrane, ki jo omo-
goči OZRK Novo 
mesto preko EU 
zalog. »Teh potreb 
je še več, saj po-
gosto  preseženi 
cenzus ne odraža 

dejanske socialne situacije,« ugotavlja predsedni-
ca. Pravi, da je zelo hvaležna Občini Šmarješke 
Toplice, s katero odlično sodelujejo. »Dragoce-
na je njihova donacija za socialno ogrožene ob 
koncu leta. Mnogim posameznikom lahko tako 
omogočimo topel obrok hrane, ki ga sicer niso 
deležni, tako pa so prazniki lepši,« je zadovoljna 
Milena. V KORK Bela Cerkev organizirajo dru-
žabne dogodke v domači gostilni, ker drugega 
prostora nimajo. Hkrati pa je za starejše in inva-
lidne osebe prijetnejše priti na družabni dogodek 
v domači kraj. Prostovoljke KORK Bela Cerkev so 
med krajani, ki jih obiskujejo, vedno dobrodoš-
le in toplo sprejete. »Zelo so veseli našega obis-
ka. Radi se pogovarjajo, malo potarnajo, pa tudi 
pohvalijo, in dan je tako za vse lepši. Zadovoljni 
so, ker jih obiščejo prostovoljke, ki so njihove so-
vaščanke, s katerimi se dobro poznajo, zato je 
tudi obisk bolj spontan,« pravi Milena Činkole. 
Dobro sodelujejo tudi s trgovino Tuš, kjer jim 
priskočijo na pomoč ob pripravi letnih paketov 
za starejše nad 70 let. »Posluh tistih, ki lahko po-
magajo, je spodbuda za naše delo. Posamezna 
zahtevnejša vprašanja rešujemo skupaj z OZRK 
Novo mesto, kjer delamo z roko v roki. Vsi skupaj 
pa smo veseli, ko dobro opravimo svoje delo,« 
poudari predsednica KORK Bela Cerkev.

Milena Činkole

Irena Zupančič, učiteljica biologije in gospodinjstva, vodi 
v Osnovni šoli Šmarješke Toplice krožek RK, v okviru ka-
terega pripravlja učence tudi za tekmovanje iz prve po-
moči. Lani je njihova ekipa PP dosegla drugo mesto na 
področnem prvenstvu, ki ga je njihova šola tudi gostila, s 
tem pa je med učenci zavladalo tudi večje zanimanje za 
ta krožek. K večji prepoznavnosti ekipe PP je prispevala 
tudi sreča v nesreči, saj so njeni člani takoj po uspešnem 
nastopu na tekmovanju svoje znanje lahko tudi pokazali. 
Na športnem dnevu je prišlo do dveh poškodb – gležnja 
in trtice, ki so ju člani lanske ekipe strokovno oskrbeli, 
tako da sta poškodovana učenca prišla do zdravnika s 
pravilno nudeno prvo pomočjo. 
»V devetem razredu sicer učni načrt namenja področju 
prve medicinske pomoči nekaj  več pozornosti, toda v 
krožek RK so se vpisali tudi učenci nižjih razredov, kar 
je še zlasti pohvalno,« pravi mentorica, ki je med učen-
ci zelo priljubljena. Pove, da delajo po priročniku  Uroša 
Ahčana, ki je namenjen prav učencem in dijakom. Dva-
krat tedensko se srečujejo in postopno gradijo znanje, ki 
ga bodo preverili tudi na letošnjem tekmovanju. Učenci 
so bili  veseli praktičnega prikaza prve pomoči predava-
teljice na RK Cirile Gradišar. Tudi učitelji so imeli organi-
zirano ponavljanje temeljnih postopkov PP. »Predavanje 
je bilo sprejeto z navdušenjem, saj znanje, ki ga ne obna-
vljaš, zbledi, poleg tega pa se tudi pristopi pri PP  spremi-
njajo in razvijajo,« je še povedala Irena Zupančič.

Nekaj članov krožka RK iz OŠ Šmarješke Toplice smo 
povprašali, zakaj so se odločili prav za prvo pomoč.

Jaka Perme – 8. razred: Lani je bila v ekipi PP moja sestra 
in zato so mi te vsebine bliže. Dobro je imeti to znanje in 
pomagati, ko je treba. 
Eva Strazberger – 8. razred: Lansko leto sem pomagala 
pri izvedbi tekmovanja na naši šoli  in tako spoznala, kaj 
vse se lahko naučim v okviru prve pomoči. Sicer pa želim 
študirati fizioterapijo.
Petra Ilovar – 8. razred: Tudi jaz sem bila lani v skupini 
deklet, ki so spremljale tekmovalne ekipe. Ta krožek mi 
je blizu tudi zato, ker si želim postati medicinska sestra. 
Zelo zanimivo pa mi je bilo oživljanje ponesrečenega. 
Matej Mesojedec – 7. razred: Verjetno bo moj bodoči 
poklic v zdravstvu, zato sem se vključil v ta krožek, ki je 
zelo zanimiv in poučen.
Magda Lunder – 8. razred: Lansko leto sem spoznala, 
kako pomembno je to znanje, zato sem se vključila v kro-
žek. Veliko sem se že naučila. 
Janja Jeglič – 9. razred: Moj brat je lani sodeloval v ekipi, 
jaz pa sem pomagala. Letos bom tudi jaz v ekipi. Vesela 
sem, da dobimo toliko koristnega znanja, sicer pa si želim 
študirati za babico. 
Nina Kermc – 9. razred: Ker se tudi sicer udeležim vseh 
tekmovanj, je prav, da tekmujem tudi v prvi  pomoči. 
Vsak človek bi moral obvladati to znanje.

»OZRK Novo mesto odlično sodeluje z občino Šmarješke Toplice, 
kar dokazujejo številne skupne humanitarne akcije, o katerih smo 
veliko poročali. Ob tem pa bi se želela zahvaliti za zelo uspešen 
tabor srednješolcev, ki smo ga predlansko poletje izpeljali prav v 
Šmarjeti. Glede na te zelo pozitivne izkušnje sem prepričana, da 
bomo skupaj v prihodnje sprejemali nove izzive,« pravi predsed-
nica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar. 
Prepričana je tudi, da bo OZRK Novo mesto skupaj s člani KORK, 
aktivistkami in krajani občine  Šmarješke Toplice še naprej tkal 
trdno sodelovanje pri mnogih novih aktivnostih. »Ko bo zaživel 
humanitarni center, bomo namreč našo dejavnost še razširili, med 
novimi vsebinami pa bo socialna trgovina, organizacija raznih iz-
obraževanj in nudenje psihosocialne pomoči. Program bomo pri-
lagodili različnim ciljnim skupinam in nudili zelo aktualne  vsebine 
s poudarkom na delu z mladimi,« še dodaja predsednica.  
Predsednica OZRK Novo mesto je še izpostavila bližajočo skup-
ščino, s katero zaključuje OZRK Novo mesto uspešno leto na 
vseh področjih delovanja. Veliko prizadevanj je bilo vloženih v 
vključevanje mladih v delo RK in uspehi na tem področju so osno-
va za delo v prihodnosti. »Osnovna šola Šmarješke Toplice je na 
tem področju veliko naredila. Dokazala se je tudi pri organizaciji 

tekmovanja osnovnošolskih ekip PP. Zahvala in 
pohvala gre mentorici in članom krožka RK ter 
njihovi ekipi PP za visoko lansko uvrstitev in za 
letošnja prizadevanja, da bi svoj uspeh ponovili. 
Izjemnega  pomena pa je že to, da pridno vadijo 
te veščine in da spoznavajo vsebine dela RK,« je 
poudarila mag. Mojca Špec Potočar.
Odlično sodelovanje z občino Šmarješke Topli-
ce želi OZRK Novo mesto nadaljevati z novimi 
aktivnostmi. Želeli bi, da bi v prihodnje prišlo 
do organizacije krvodajalske akcije za  obča-
ne Šmarjeških Toplic. Občani so vabljeni tudi k 
udeležbi na različne tečaje, ki prinašajo veliko 
praktičnega znanja; npr. tečaj za nego bolnika 
na domu, izobraževanje za bolničarje in za delo-
vanje v mobilni nastanitveni enoti, ki potrebuje 
dobro izurjene upravljavce. Možnosti pa je še ve-
liko več. Še zlasti z novim humanitarnim centrom 
bo OZRK Novo mesto med prvimi v državi pri-
dobilo ustrezne pogoje za kompleksno delova-
nje. Seveda pa ostaja osnovni poudarek na delu 

v KORK. »To je delo naših 
prizadevnih prostovoljk 
in prostovoljcev. Njim in 
vsem aktivnim članom RK 
na območju KORK Šmar-
ješke Toplice gre iskrena 
zahvala za njihov trud in 
prizadevanja. Veliko do-
brega so naredili, saj so 
hitro in zelo učinkovito 
pomagali ljudem v stiski. 
Upamo, da bomo v naj-
krajšem času dobili tudi 
kandidata za vodenje 
KORK in da bo delo še 
bolj gladko steklo,« pove 
mag. Mojca Špec Potočar.    
Občina Šmarješke Toplice izkazuje skrben odnos do vseh podro-
čij dela, ki jih pokriva RK – od skrbi za podmladek do skrbi za 
starejše; vmes pa je široka paleta del, ki izražajo posluh za so-
človeka.

Člani ekipe PP OŠ Šmarjeta z mentorico Ireno Zupančič

Pred letošnjim tekmovanjem ekip PP OŠ so se zbrali mentorji OŠ Grm, OŠ Center, OŠ 
Otočec, OŠ Škocjan, OŠ Šmihel in OŠ Vavta vas na sestanku na OZRK Novo mesto.

Sodelovanje OZRK Novo mesto z občino Šmarješke Toplice
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Irena Zupančič, učiteljica biologije in gospodinjstva, vodi 
v Osnovni šoli Šmarješke Toplice krožek RK, v okviru ka-
terega pripravlja učence tudi za tekmovanje iz prve po-
moči. Lani je njihova ekipa PP dosegla drugo mesto na 
področnem prvenstvu, ki ga je njihova šola tudi gostila, s 
tem pa je med učenci zavladalo tudi večje zanimanje za 
ta krožek. K večji prepoznavnosti ekipe PP je prispevala 
tudi sreča v nesreči, saj so njeni člani takoj po uspešnem 
nastopu na tekmovanju svoje znanje lahko tudi pokazali. 
Na športnem dnevu je prišlo do dveh poškodb – gležnja 
in trtice, ki so ju člani lanske ekipe strokovno oskrbeli, 
tako da sta poškodovana učenca prišla do zdravnika s 
pravilno nudeno prvo pomočjo. 
»V devetem razredu sicer učni načrt namenja področju 
prve medicinske pomoči nekaj  več pozornosti, toda v 
krožek RK so se vpisali tudi učenci nižjih razredov, kar 
je še zlasti pohvalno,« pravi mentorica, ki je med učen-
ci zelo priljubljena. Pove, da delajo po priročniku  Uroša 
Ahčana, ki je namenjen prav učencem in dijakom. Dva-
krat tedensko se srečujejo in postopno gradijo znanje, ki 
ga bodo preverili tudi na letošnjem tekmovanju. Učenci 
so bili  veseli praktičnega prikaza prve pomoči predava-
teljice na RK Cirile Gradišar. Tudi učitelji so imeli organi-
zirano ponavljanje temeljnih postopkov PP. »Predavanje 
je bilo sprejeto z navdušenjem, saj znanje, ki ga ne obna-
vljaš, zbledi, poleg tega pa se tudi pristopi pri PP  spremi-
njajo in razvijajo,« je še povedala Irena Zupančič.

Nekaj članov krožka RK iz OŠ Šmarješke Toplice smo 
povprašali, zakaj so se odločili prav za prvo pomoč.

Jaka Perme – 8. razred: Lani je bila v ekipi PP moja sestra 
in zato so mi te vsebine bliže. Dobro je imeti to znanje in 
pomagati, ko je treba. 
Eva Strazberger – 8. razred: Lansko leto sem pomagala 
pri izvedbi tekmovanja na naši šoli  in tako spoznala, kaj 
vse se lahko naučim v okviru prve pomoči. Sicer pa želim 
študirati fizioterapijo.
Petra Ilovar – 8. razred: Tudi jaz sem bila lani v skupini 
deklet, ki so spremljale tekmovalne ekipe. Ta krožek mi 
je blizu tudi zato, ker si želim postati medicinska sestra. 
Zelo zanimivo pa mi je bilo oživljanje ponesrečenega. 
Matej Mesojedec – 7. razred: Verjetno bo moj bodoči 
poklic v zdravstvu, zato sem se vključil v ta krožek, ki je 
zelo zanimiv in poučen.
Magda Lunder – 8. razred: Lansko leto sem spoznala, 
kako pomembno je to znanje, zato sem se vključila v kro-
žek. Veliko sem se že naučila. 
Janja Jeglič – 9. razred: Moj brat je lani sodeloval v ekipi, 
jaz pa sem pomagala. Letos bom tudi jaz v ekipi. Vesela 
sem, da dobimo toliko koristnega znanja, sicer pa si želim 
študirati za babico. 
Nina Kermc – 9. razred: Ker se tudi sicer udeležim vseh 
tekmovanj, je prav, da tekmujem tudi v prvi  pomoči. 
Vsak človek bi moral obvladati to znanje.

»OZRK Novo mesto odlično sodeluje z občino Šmarješke Toplice, 
kar dokazujejo številne skupne humanitarne akcije, o katerih smo 
veliko poročali. Ob tem pa bi se želela zahvaliti za zelo uspešen 
tabor srednješolcev, ki smo ga predlansko poletje izpeljali prav v 
Šmarjeti. Glede na te zelo pozitivne izkušnje sem prepričana, da 
bomo skupaj v prihodnje sprejemali nove izzive,« pravi predsed-
nica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar. 
Prepričana je tudi, da bo OZRK Novo mesto skupaj s člani KORK, 
aktivistkami in krajani občine  Šmarješke Toplice še naprej tkal 
trdno sodelovanje pri mnogih novih aktivnostih. »Ko bo zaživel 
humanitarni center, bomo namreč našo dejavnost še razširili, med 
novimi vsebinami pa bo socialna trgovina, organizacija raznih iz-
obraževanj in nudenje psihosocialne pomoči. Program bomo pri-
lagodili različnim ciljnim skupinam in nudili zelo aktualne  vsebine 
s poudarkom na delu z mladimi,« še dodaja predsednica.  
Predsednica OZRK Novo mesto je še izpostavila bližajočo skup-
ščino, s katero zaključuje OZRK Novo mesto uspešno leto na 
vseh področjih delovanja. Veliko prizadevanj je bilo vloženih v 
vključevanje mladih v delo RK in uspehi na tem področju so osno-
va za delo v prihodnosti. »Osnovna šola Šmarješke Toplice je na 
tem področju veliko naredila. Dokazala se je tudi pri organizaciji 

tekmovanja osnovnošolskih ekip PP. Zahvala in 
pohvala gre mentorici in članom krožka RK ter 
njihovi ekipi PP za visoko lansko uvrstitev in za 
letošnja prizadevanja, da bi svoj uspeh ponovili. 
Izjemnega  pomena pa je že to, da pridno vadijo 
te veščine in da spoznavajo vsebine dela RK,« je 
poudarila mag. Mojca Špec Potočar.
Odlično sodelovanje z občino Šmarješke Topli-
ce želi OZRK Novo mesto nadaljevati z novimi 
aktivnostmi. Želeli bi, da bi v prihodnje prišlo 
do organizacije krvodajalske akcije za  obča-
ne Šmarjeških Toplic. Občani so vabljeni tudi k 
udeležbi na različne tečaje, ki prinašajo veliko 
praktičnega znanja; npr. tečaj za nego bolnika 
na domu, izobraževanje za bolničarje in za delo-
vanje v mobilni nastanitveni enoti, ki potrebuje 
dobro izurjene upravljavce. Možnosti pa je še ve-
liko več. Še zlasti z novim humanitarnim centrom 
bo OZRK Novo mesto med prvimi v državi pri-
dobilo ustrezne pogoje za kompleksno delova-
nje. Seveda pa ostaja osnovni poudarek na delu 

v KORK. »To je delo naših 
prizadevnih prostovoljk 
in prostovoljcev. Njim in 
vsem aktivnim članom RK 
na območju KORK Šmar-
ješke Toplice gre iskrena 
zahvala za njihov trud in 
prizadevanja. Veliko do-
brega so naredili, saj so 
hitro in zelo učinkovito 
pomagali ljudem v stiski. 
Upamo, da bomo v naj-
krajšem času dobili tudi 
kandidata za vodenje 
KORK in da bo delo še 
bolj gladko steklo,« pove 
mag. Mojca Špec Potočar.    
Občina Šmarješke Toplice izkazuje skrben odnos do vseh podro-
čij dela, ki jih pokriva RK – od skrbi za podmladek do skrbi za 
starejše; vmes pa je široka paleta del, ki izražajo posluh za so-
človeka.

mag. Mojca Špec Potočar

Člani ekipe PP OŠ Šmarjeta z mentorico Ireno Zupančič

Pred letošnjim tekmovanjem ekip PP OŠ so se zbrali mentorji OŠ Grm, OŠ Center, OŠ 
Otočec, OŠ Škocjan, OŠ Šmihel in OŠ Vavta vas na sestanku na OZRK Novo mesto.

Uspešni učenci OŠ Šmarješke Toplice 

Sodelovanje OZRK Novo mesto z občino Šmarješke Toplice
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Z ROKOV R KI DAN CZ

Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, je bila v Kongresnem 
centru na Brdu pri Kranju osrednja državna prireditev. 
Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo dr. Lju-
bica Jelušič, ki se je vsem, ki sodelujejo v sistemu zaščite 
in reševanja, zahvalila za nesebično in požrtvovalno delo 
pri reševanju človeških življenj in lastnine. 

V nadaljevanju sta poveljnik Civilne zaščite Republike Slo-
venije Miran Bogataj in generalni direktor Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Boris Balant 
podelila kipec CZ, plakete CZ in zlate, srebrne ter brona-
ste znake CZ. 

Letos je srebrni znak CZ prejela ekipa PP CZ Občine Šent-
jernej. Pripadniki in pripadnice ekipe PP so že dosegli zelo 
vidne uspehe na regijskem in državnem preverjanju uspo-
sobljenosti. 

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je bila letos 
organizirana v sredo, 3. marca 2010, v Gostišču Petrinič v 
Škocjanu. Prireditve, ki sta jo organizirali Uprava RS za za-
ščito in reševanje, Izpostava Novo mesto, in Občina Škoc-
jan, so se udeležili predstavniki vseh Dolenjskih in Belo-
kranjskih občin, štab CZ za Dolenjsko, občinski štab CZ 
občine Škocjan, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih 
društev Dolenjske in Bele krajine, predstavniki Slovenske 
vojske, Policije ter predstavniki zavodov, organizacij in 
društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči 
na Dolenjskem in Beli krajini. Ekipa PP CZ Občine Šentjernej z ministrico Ljubico Jelušič

Predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar je za 
dobro sodelovanje OZRK Novo mesto na dnevih ZIR 2009 prejela 
bronasti znak CZ.

Dan Civilne zaščite

V prvem polletju šolskega leta 2009/2010 je 31 dona-
torjev štipendiralo 35 dijakov: enajst dijakov 1. letnika, 
devet dijakov 2. letnika, devet dijakov 3. letnika, tri dijake 
4. letnika ter tri dijake PTI (3+2) programov. Dijaki so iz 
naslednjih srednjih šol: 

- Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, OE: 
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, 12 dija-
kov,

- Ekonomska šola Novo mesto, 5 dijakov,
- Gimnazija Novo mesto, 3 dijaki,
- Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in teh-

niška gimnazija, 4 dijaki,
- Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in ke-

mijska šola, 7 dijakov,
- Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola, 3 dijaki,
- Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesar-

ska šola, 1 dijak. 
V tem ocenjevalnem obdobju je bilo 27 dijakov uspeš-

nih, osem dijakov pa ni doseglo nivoja minimalnih stan-
dardov pri različnih predmetih. Dijaki imajo že dogovor-
jene termine za popravljanje ocen. O uspehu nas bodo 
naknadno obvestili.
Zaradi večanja socialnih stisk je program štipendiranja 
letos še bolj dobrodošel, saj gre za finančni vir, ki ga 
bodo imeli dijaki do konca šolskega leta, če bodo izpol-
njevali pogoje.

Andreja Murgelj

Polletno poročilo o štipendiranju srednješolcev

HUMANITARNI CENTER
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»Ne samo za naš prostor, tudi v slovenskem merilu pome-
ni podpis gradbene pogodbe za humanitarni center RK 
Novo mesto zelo pomemben korak,« je ob podpisu tega 
dokumenta dejala predsednica OZRK Novo mesto mag. 
Mojca Špec Potočar. S tem so tudi uradno stekla grad-
bena in instalacijska dela za preureditev poslovnih pros-
torov RK Novo mesto. Humanitarni center bo omogočil 
celovit pristop pomoči, saj bodo v njem potekali seminarji 

in predavanja, načrtovan je prostor za socialno trgovino, 
razdelilnico hrane za socialno ogrožene, prostor za krat-
kotrajno reševanje deložiranih družin. Predvsem pa bodo 

novi prostori omogočali pogoje za kvalitetnejše delo na 
različnih dopolnilnih programih socialnega varstva.
Projekt humanitarnega centra je donacijsko pripravila 
Krka, d. d., ki se pri obnovi vključuje z gradbenim nadzo-
rom nad deli, katerega tudi podarja. S strani OZRK Novo 
mesto je gradbeni odbor pooblastil Borisa Škedlja, da vodi 
investicijo kot prostovoljec OZRK Novo mesto.
Ob podpisu pogodbe z Malkomom, d. o. o., ki je izvajalec 

obnove, se je sprejela obveza, da bodo dela zaključena do 
sredine maja, saj bi želeli z otvoritvijo humanitarnega cen-
tra obeležiti letošnji Teden RK, ki bo od 8. do 15. maja.

Pogodbo sta podpisala predsednica OZRK Novo mesto mag. Moj-
ca Špec Potočar in direktor Malkoma, d. o. o., Marjan Skube.

Začetek del na humanitarnem centru

OZRK Novo mesto obnavlja objekt na Drski, kjer bo huma-
nitarni center RK Novo mesto. V centru bodo združene na-
slednje dejavnosti: skladišče humanitarne pomoči, razde-
lilnica hrane za socialno ogrožene, garsonjera za reševanje 
deložacij, predavalnice in učilnice, socialna trgovina in pi-
sarne. V humanitarnem centru se bo izvajalo različno sve-
tovalno delo s posamezniki in skupinami na zdravstvenem 
in socialnem področju ter pomoč mladim in starejšim.    
Obnovo humanitarnega centra RK Novo mesto vodi grad-
beni odbor, ki skrbi za pravilnost postopkov in kontrolira 
kakovost izvedene investicije.  
RK je nevladna, humanitarna organizacija, ki s svojo nepri-
dobitno dejavnostjo ne ustvarja lastnih sredstev. Finančna 
sredstva pridobiva od občin, podjetij in posameznikov, 
zato se tudi za pomoč pri obnovi humanitarnega centra 
obračamo na vas.
Verjamemo, da je prispevek za humanitarni center RK 
Novo mesto tudi v skladu z družbeno odgovornostjo vaše-
ga podjetja ali vas osebno, zato vas vabimo k donatorstu:

ZLATI DONATOR 5000 EUR       
SREBRNI DONATOR 3500 EUR
BRONASTI DONATOR 1500 EUR
DONATOR 500  EUR
MALI DONATOR 100 EUR

Poleg finančnih sredstev lahko donatorji prispevajo tudi 
v opremi. Vrednost darovane opreme se šteje kot soraz-
merno donacijo darovanim sredstvom.
Vsak izmed donatorjev bo dobil v humanitarnem centru 
na vidnem mestu ploščico (zlato, srebrno, bronasto, ko-
vinsko) z napisom podjetja ter objavo v medijih.

Sredstva lahko nakažete na TRR: 
0315 0100 0011 681, sklic 00-903016.

Akcija zbiranja sredstev poteka od 15. 3. do 14. 5. 2010. 
Otvoritev humanitarnega centra RK Novo mesto bo 
predvidoma v Tednu RK, ki bo od 8. do 15. maja 2010.

Prispevajte 
za humanitarni center RK Novo mesto

Pomemben korak – podpis gradbene pogodbe 
za humanitarni center 

HUMANITARNI CENTER
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Z ROKOV R KI KRVODAJALSTVO

Profesorica Mojca Simončič: Na 
srednji zdravstveni šoli učim strokov-
ne predmete in vodim prakso. Glede 
na to, da smo zdravstvena šola, spod-
bujamo krvodajalstvo in delo krožka 
RK, ki ga vodi kolegica Sabina Špo-
ljar. Preko učnih predmetov in krožka 
RK dobivajo naši dijaki informacije o 

humanitarnih dejavnostih in prosto-
voljstvu. Sama sem krvodajalka tudi 
zato, ker sem pred 13 leti dobila kri, 
in sicer ob porodu.     
Dijakinja Anja Cesar iz Mirne Peči: 
V naši družini zaenkrat še ni krvoda-
jalcev, zato sem bila pri svoji odlo-
čitvi, da darujem kri, deležna veliko 

spodbud. Upam, da bom imela tudi 
posnemovalce. Sama sem se odloči-
la za krvodajalstvo po predavanju, ki 
smo ga imeli na naši šoli. Ker sem po-
znala postopek, me ni bilo strah. Kr-
vodajalka bom ostala tudi v bodoče.

Dijakinja Vanja Kostelec iz Metli-
ke: Krvodajalstvo mi je blizu, saj kri 
darujeta tudi moj oče in stara mama. 
Zaenkrat v naši družini še nihče ni 
potreboval krvi in želim si, da bi bilo 
tako tudi v prihodnje. Upam, da bom 
zdrava in da bom lahko še naprej da-
rovala kri.

Dijakinja Manca Šuštaršič iz Nove-
ga mesta: Za krvodajalstvo sem se 
odločila iz več razlogov, predvsem 
zato, ker sem dijakinja zdravstvene 
šole. Sem pa prva v naši družini, ki je 
darovala kri.

Mojca Simončič Anja Cesar Vanja Kostelec Manca Šuštaršič

Stoti odvzem krvi je dogodek, ki si zasluži ve-
liko pozornosti. Toda Brane Košir iz Straže ne 
mara posebne pozornosti in zato je na svoj jubi-
lejni odvzem krvi prišel kar malce zadržan. Ven-
dar pa je predsednica OZRK Novo mesto mag. 

Mojca Špec Potočar poskrbela, da je nelagod-
nost hitro minila in priložnostno slovesnost je 
hitro obrnila v prisrčen dogodek. Ta je razveselil 
tako jubilanta kot tudi vse krvodajalce, ki so ta 
dan čakali na odvzem krvi in so Branetu Koširju 

tudi gromko zaploskali. 
Brane Košir je prvič daroval kri kot brigadir. V 
krvodajalske vrste je pripeljal kar nekaj novih 
prostovoljcev, med drugim tudi svojega šefa iz 
podjetja PIZ iz Podhoste, ki tudi ostaja zvest kr-
vodajalec. Tudi enega od obeh svojih otrok je 
navdušil za krvodajalstvo. 
Z osebjem na Centru za transfuzijsko dejavnost 
v novomeški bolnišnici je že povsem domač, 
kar je po stotih odvzemih krvi razumljivo. »Kr-
vodajalec sem zato, ker enostavno želim poma-
gati ljudem, ki kri potrebujejo, to je vse.« pravi 
Brane Košir, ki, ko zasliši rešilni avto, pogosto 
pomisli, da bo nekdo potreboval kri. Občutek, 
da lahko pomagam, je zame pomirjujoč,« po-
udari Brane. Želimo mu zdravja in da bo lahko 
še dolgo daroval kri.

Brane Košir ob čestitkah predsednice OZRK Novo 
mesto mag. Mojce Špec Potočar.    

Krvodajalska akcija 
Srednje zdravstvene in kemijske šole 

V okviru usposabljanja na 70-urnem tečaju za bolničar-
je, ki je predpisano za ekipe PP CZ, se je usposabljalo 
12 udeležencev MO Novo mesto, zaposlenih v novome-
ških vrtcih in šolah.
Prvi del, ki ga je vodila zdravnica Nežka Dular, je obsegal 
teoretična predavanja, sledilo pa je še praktično izpopol-
njevanje znanja pod vodstvom medicinske sestre Sabine 
Špoljar. Tečaj je potekal v prostorih Gasilsko-reševalne-
ga centra Novo mesto. Udeleženci so bili zelo zadovolj-
ni, ker so pridobili veliko uporabnega znanja. Pohvalili 
so tudi predavateljico, ki je ta znanja  posredovala na 
izredno zanimiv način, ter mentorico praktičnega dela, 
ki je nazorno pomagala pri osvajanju teh veščin. 

Ksenja Forte – vrtec Pedenjped: K našemu delu sodi 
tudi obvladovanje vsebin iz civilne zaščite in zlasti prve 
pomoči. Pridobila sem zelo veliko znanja, ki bi ga prav-
zaprav moral obvladati vsak človek, saj nikoli ne veš, kje 
bo kdo potreben pomoči. Dejstvo, da smo nekoč to že 
slišali in znali, ni dovolj, saj dosti tega pozabiš, pa še no-
vosti je veliko. Med temi je tudi defribrilator, ki si ga brez 
znanja, ki sem ga pridobila na tečaju, ne bi upala upora-

biti. Potrebujemo sveže znanje in tudi praktične vaje, da 
lahko strokovno pomagamo, ko je to potrebno. 

Marica Janc – OŠ Brusnice: Sem mentorica krožka RK 
in že štiri leta pripravljam tudi ekipo  učencev, ki tekmuje 
v PP. Tako mi je to področje precej znano, kljub temu pa 
sem zelo zadovoljna, da sem se tečaja udeležila. Pred-
vsem v teoretičnem delu vedno znova izveš še kaj nove-
ga, v praktičnem pa to znanje utrjuješ. Ni mi bilo težko 
vzeti si čas za izobraževanje in izpopolnjevanje.

Peter Henčič – vrtec Jana: Sprejel sem predlog direk-
torice našega vrtca in se udeležil tega tečaja. Že v za-
četku je bilo mišljeno, da bom tukaj pridobljena znanja 
prenesel naprej na vzgojitelje, saj so to vsebine, ki bi jih 
morali obvladati v teoretičnem in zlasti v praktičnem 
smislu prav vsi, ki delamo z otroki. Osnove sicer slišimo 
pred opravljanjem vozniškega izpita, sam pa sem mo-
ral intenzivneje obvladati to področje tudi pri izpitu za 
smučarskega učitelja. Naš 70-urni tečaj pa mi je dal še 
veliko več. 
Zato sem zelo zadovoljen.

Ksenja Forte

Čestitke in zahvala Branetu Koširju

Marija Janc

Peter Henčič

MLADI
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Tabor srednješolcev 
2010
Tudi v letu 2010 bomo ob koncu šolskega leta 
organizirali enotedenski tabor za srednješolce. Na 
tabor ste lepo vabljeni vsi dijaki, ki vas veseli po-
moč starejšim in druženje s sovrstniki. Udeleženci 
ob opravljanju prostovoljnega dela utrjujejo huma-
nitarne vrednote in zdrav način življenja, zvečer pa 
se sprostijo ob različnih dejavnostih. Za vse infor-
macije smo vam na voljo na e-mailu: novo-mesto.
ozrk@ozrks.si ali na tel. št.: 041 676 025 (Andreja 
Murgelj).

Prostovoljstvo je pri njih 
zelo cenjeno  
Na Srednji kmetijski šoli Grm je prostovoljstvo vrednota, ki jo 
udejanjajo na mnogih področjih. Lani je bilo na tej šoli 90 novih 
krvodajalcev. Svetovalna delavka Irena Avsenik pa se z vodstvom 
šole in profesorji trudi, da bi se tudi letos veliko njihovih matu-
rantov s polnoletnostjo vpisalo med krvodajalce.  Da bi dijake 
dobro pripravili na krvodajalsko akcijo, povabijo Boštjana No-
vaka, strokovnega delavca na RKS, ki zna mladim na zanimiv in 
prijeten način približati vsebine krvodajalstva in prostovoljstva. 
Predavanja, ki so se vrstila že od decembra do januarja, se bodo 
zaključila s tremi organiziranimi krvodajalskimi akcijami na Cen-
tru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v mesecu marcu.

Boštjan Novak na predavanju o krvodajalstvu v Srednji kmetijski šoli Grm

V okviru usposabljanja na 70-urnem tečaju za bolničar-
je, ki je predpisano za ekipe PP CZ, se je usposabljalo 
12 udeležencev MO Novo mesto, zaposlenih v novome-
ških vrtcih in šolah.
Prvi del, ki ga je vodila zdravnica Nežka Dular, je obsegal 
teoretična predavanja, sledilo pa je še praktično izpopol-
njevanje znanja pod vodstvom medicinske sestre Sabine 
Špoljar. Tečaj je potekal v prostorih Gasilsko-reševalne-
ga centra Novo mesto. Udeleženci so bili zelo zadovolj-
ni, ker so pridobili veliko uporabnega znanja. Pohvalili 
so tudi predavateljico, ki je ta znanja  posredovala na 
izredno zanimiv način, ter mentorico praktičnega dela, 
ki je nazorno pomagala pri osvajanju teh veščin. 

Ksenja Forte – vrtec Pedenjped: K našemu delu sodi 
tudi obvladovanje vsebin iz civilne zaščite in zlasti prve 
pomoči. Pridobila sem zelo veliko znanja, ki bi ga prav-
zaprav moral obvladati vsak človek, saj nikoli ne veš, kje 
bo kdo potreben pomoči. Dejstvo, da smo nekoč to že 
slišali in znali, ni dovolj, saj dosti tega pozabiš, pa še no-
vosti je veliko. Med temi je tudi defribrilator, ki si ga brez 
znanja, ki sem ga pridobila na tečaju, ne bi upala upora-

biti. Potrebujemo sveže znanje in tudi praktične vaje, da 
lahko strokovno pomagamo, ko je to potrebno. 

Marica Janc – OŠ Brusnice: Sem mentorica krožka RK 
in že štiri leta pripravljam tudi ekipo  učencev, ki tekmuje 
v PP. Tako mi je to področje precej znano, kljub temu pa 
sem zelo zadovoljna, da sem se tečaja udeležila. Pred-
vsem v teoretičnem delu vedno znova izveš še kaj nove-
ga, v praktičnem pa to znanje utrjuješ. Ni mi bilo težko 
vzeti si čas za izobraževanje in izpopolnjevanje.

Peter Henčič – vrtec Jana: Sprejel sem predlog direk-
torice našega vrtca in se udeležil tega tečaja. Že v za-
četku je bilo mišljeno, da bom tukaj pridobljena znanja 
prenesel naprej na vzgojitelje, saj so to vsebine, ki bi jih 
morali obvladati v teoretičnem in zlasti v praktičnem 
smislu prav vsi, ki delamo z otroki. Osnove sicer slišimo 
pred opravljanjem vozniškega izpita, sam pa sem mo-
ral intenzivneje obvladati to področje tudi pri izpitu za 
smučarskega učitelja. Naš 70-urni tečaj pa mi je dal še 
veliko več. 
Zato sem zelo zadovoljen.

Znanje je treba obnavljati in nadgrajevati 

MLADI
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Z ROKOV R KI SOCIALNA DEJAVNOST

Nega bolnika na domu je področje, ki 
postaja vse aktualnejše, saj je z viša-
njem starosti tudi potreb po pomoči 
na domu vse več. V pripravi so nove 
zakonske osnove, ki naj bi v okviru 
socialnega podjetništva omogočale 
urejanje tudi tega področja Ne gle-
de na pričakovane novosti je OZRK 
Novo mesto organiziralo 18-urni tečaj 
za pridobivanje določenih praktičnih 
znanj za nudenje pomoči bolniku na 
domu, ki se ga je v prvi skupini udele-
žilo 15 kandidatk. »Potreb na terenu 
je veliko, gre pa za ljudi, ki si ne more-
jo privoščiti organizirane pomoči, ki 
je draga. Zato se trudimo usposobiti 
prostovoljke, ki bi priskočile na po-
moč in pomagale. Zadovoljni smo, 
da je bil odziv na organizacijo prvega 
tovrstnega tečaja velik, in upamo, da 
bomo organizirali še kakšen tudi v pri-
hodnje,« je dejala sekretarka Barbara 
Ozimek. Ob zaključku izobraževa-
nja je udeleženkam podelila potrdila 

o opravljenem tečaju in se zahvalila 
predavateljici. Tečaj je vodila Marija 
Segedi, ki je bila navdušena nad so-
delovanjem vseh udeleženk: »Upoš-
tevala sem učni načrt, hkrati pa sem 
ga prilagajala skupini, ki je bila zelo 
aktivna, vedoželjna in prizadevna. Na 
zaključnem izpitu sem več pozorno-
sti namenila praktičnemu znanju in 
prav vse udeleženke so ga zelo dobro 
opravile.«
»Ko ti nekdo praktično pokaže, kako 
umiti glavo nepokretnemu človeku, 
se zdi enostavno, pred tem pa nemo-
goče,« je poudarila Marija Kosec, ki 
je za tečaj slišala po radiu in se takoj 
prijavila. Irena Gazvoda je vesela, da 
se je udeležila tečaja, ki ga je vzela 
zelo resno. Zadovoljna je, ker je dobi-
la precej novih zelo praktičnih znanj 
o različnih boleznih in o oskrbi do-
ločenih poškodb. Anita Gršič je tudi 
pohvalila homogenost skupine in 
prijetno klimo, ki je spodbujala nova 

vprašanja: »Nikoli ne veš, kdaj ti bo 
tako znanje prav prišlo. Potreb je vse 
več in treba je znati  strokovno po-
magati.«  
Andreja Jordan je že negovala starej-
še osebe v svoji družini, zato se je z 
veseljem odločila, da se udeleži tega 
tečaja, ki ji je dal potrebno strokovno 
znanje. Tudi Branki Turk to področje 
ni tuje, je pa zelo zadovoljna, ker je 
dobila toliko novih praktičnih nasve-
tov. Štefka Žabkar pravi, da je od te-
čaja dobila še več, kot je pričakovala. 
Doma ima majhne otroke in  znanje 
s tečaja ji je prišlo že prav tudi ob 
bolezni hčerke. Slavka Kos ocenjuje 
tečaj kot zelo koristen in zelo zanimiv, 
zato se ga je z veseljem udeleževala. 
Tudi Brigita Učnik je dejala, da si je 
rada vzela čas in prišla na predavanja 
in vaje, ker je dobila ogromno zelo 
konkretnega znanja. Ljubica Eršte, ki 
je tudi prostovoljka v KORK Drska, je 
zadovoljna s tečajem in pridobljenim 
znanjem, predvsem o tipih sladkorne 
bolezni in njenih posledicah. Tudi Ma-
rija Kosec se je strinjala z njo, najbolj 

pa so jo pritegnili 
postopki oživlja-
nja: »Učila sem se 
tudi doma, saj je 
treba pridobljeno 
znanje utrjevati in 
obnavljati, da ga 
bomo suvereno 
obvladale, ko bo 
potrebno.«
Udeleženke teča-
ja so se med seboj 
tudi spoprijateljile 
in se odločile, da 
bodo skušale ob-
noviti znanje vsa-
ke toliko časa.

Na koncu so se zadovoljne tečajnice za-
hvalile predavateljici Mariji Segedi.

Udeleženke tečaja Nega bolnika na domu s predavateljico in 
predstavnico organizatorja OZRK Novo mesto

Februarja 2008 smo pričeli z usposabljanjem prostovoljk 
za vodenje medgeneracijskih skupin za samopomoč. Iz-
obraževanje je obsegalo 120 pedagoških ur; po uspeš-
nem zaključku so udeleženke prejele potrdilo o uspo-
sabljanju.
Po končanem izobraževanju smo nadaljevali z intervizij-
sko skupino, ki se enkrat mesečno srečuje v prostorih 
OZRK Novo mesto. V skupini sodeluje 11 prostovoljk, ki 
vodijo skupino za samopomoč v svojem domačem kraju 
oz. KORK: Bršljin, Birčna vas, Šmihel, Gabrje in Drska. 
Ena izmed prostovoljk vodi skupino v Metliki. 
Srečanja skupin potekajo enkrat tedensko. Voditeljice na 
srečanja večkrat povabijo tudi zunanje goste, ki jim pred-
stavijo svoje dejavnosti. Če se v skupini pojavijo kakšni 
problemi, voditeljica jih izpostavi na srečanju intervizije. 
Zaenkrat večjih težav še ni bilo – voditeljice in člani se od-

lično razumejo in uživajo v medsebojnem povezovanju. 
Upamo, da se bodo tovrstna druženja še dolgo nadalje-
vala in ohranjala.                                                          Andreja Murgelj

Skupina za samopomoč Korenine iz Šmihela

Tečaj nege bolnika na domu 

Skupine za samopomoč

RKS
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V okviru RKS deluje služba za iskanje 
pogrešanih, ki posreduje predvsem v 
času vojne, oboroženih spopadov in 
večjih nesreč ali izrednih razmer, ter 
tudi v primerih, ko se zaradi drugih 
dogodkov, ki zahtevajo humanitarni 
odziv, pretrgajo vezi med družinski-
mi člani, in sicer z nalogo ponovno 
vzpostaviti stik med bližnjimi ali pre-
nesti družinsko sporočilo. 
Do leta 2009 se je služba imenovala 
Služba za poizvedovanje RKS, ven-
dar izraz poizvedovanje ni bil najbolj 
ustrezen za opis nalog in poslanstva 
službe. V angleškem jeziku je usta-

ljeno ime »Tracing Service«, čemur v 
slovenščini še najbolj odgovarja novi 
naziv Služba RKS za iskanje pogreša-
nih. 
Do lanskega leta je služba hranila tudi 
obsežna arhivska gradiva o drugi te-
tovni vojni, vendar je konec leta vse 
zbirke podatkov izročila Arhivu Re-
publike Slovenije, na katerega se po-
samezniki lahko obrnejo neposredno 
za vpogled oz. pridobitev potrdil iz 
teh gradiv. Dodatne informacije lah-
ko dobite tudi na spletni strani službe 
(http://www.rks.si/sl/Za_stranke/), 
kjer predvsem najdete kontaktne po-

datke in obrazce za hitro pridobitev 
potrdil tudi iz nekaterih drugih slo-
venskih ali tujih ustanov. 
Služba RKS za iskanje pogrešanih 
je del mednarodne mreže sorodnih 
služb, ki delujejo pri Rdečem križu 
oziroma Rdečem polmesecu v drugih 
državah po vsem svetu. Vse službe se 
skupaj s Centralno agencijo Medna-
rodnega odbora Rdečega križa pove-
zujejo v globalno Mrežo za obnavlja-
nje družinskih vezi (Mreža ODV). 
Zadnji primer aktivnega posredova-
nja Mreže ODV je katastrofalni po-
tres na Haitiju, kjer je zaradi nesreče 
izgubilo stik s svojci izjemno visoko 
število ljudi. Delovanje Mreže ODV 
uspešno usmerja Centralna agenci-
ja Mednarodnega odbora Rdečega 
križa, ki je od začetka delovanja evi-
dentirala več deset tisoč oseb (število 
skokovito raste vsak dan) in s svojim 
delovanjem omogočila ponovno 
vzpostavitev stika med mnogimi žrt-
vami nesreče na Haitiju. 

Strokovna služba RKS

Dobro je delati dobro
Dobro je delati dobro, a samo s pra-
vo ljubeznijo. Hinavščina namreč 
pomeni isto kot ZLOBA.
Ni nujno, da tolažiš z materialnimi 
dobrinami. Res niso odveč, toda na-
smeh ima prav tako vrednost. Pa še 
zastonj je! Tako majhen je, a če je 
iskren, dela čudeže!
No, poglejte malo okrog, gotovo 
je kje nekdo, ki ga potrebuje, ali pa 
tudi ne! Še zmeraj ga bo rad sprejel. 
Pa še to – tudi vi se boste počutili 
bolje. Svet se preveč kuja. POPRA-
VIMO TO!
Jaz se bom nasmehnil vam, vi se na-
smehnite komu drugemu, on pa naj 
se nasmehne tretjemu.  IZBOLJŠAJ-
MO SVET!

Ana Šubic, 4. a OŠ Bršljin

Dobro je delati dobro
Jaz sem Blaž in rad pomagam starim 
ljudem. Neko soboto so v Dolnjem 
Ajdovcu organizirali delavnice v cer-

kvi. Razdelili smo se v štiri skupine, 
igrali smo nogomet, odbojko in ri-
sali. Potem smo šli k starim ljudem. 
Vsak je dobil eno kartico. Ko smo 
končali, so po nas prišle mamice. 
Rad pomagam tudi staršem. Včeraj 
sva z očijem šla kosit travo. Potem 
sva v hlevu nahranila krave in jim 
dala piti.

Blaž Koncilja, 4. razred OŠ Žužemberk, 
podružnica Ajdovec

Dobro je delati dobro
V šoli se velikokrat pogovarjamo, da 
moramo pomagati starejšim ljudem. 
Sedaj smo dobili še nalogo o tem. 
Ne bo mi pa težko izbrati, o čem naj 
pišem, saj se je pred kratkim zgodilo 
nekaj zelo zanimivega. 
Ravno smo pripravljali prostor za za-
bavo naslednjega dne. Jaz sem se 
šel stuširat, oči pa je še malo zunaj 
kosil. Nenadoma je zaslišal krike, ki 
so prihajali iz smeri, kjer živi sosedo-
va teta, ki je stara okoli 90 let. Oči je 
najprej mislil, da mogoče kliče psa. 

Toda kriki so se nadaljevali. Zaskr-
belo ga je, zato je šel pogledat, kaj 
se dogaja. Tete ni našel nikjer. Med 
obhodom okrog hiše je še enkrat za-
slišal krike. Pogledal je pod most in 
tam je vsa mokra ležala teta. Hitro je 
stekel do nje, jo posadil na klop ter 
ovil s suhimi oblačili. Nato je poklical 
tetinega sina, ki je takoj prišel ponjo 
in jo doma oskrbel. Soseda je bila že 
naslednji dan na nogah. Bila je zelo 
hvaležna, ker ji je oči pomagal, saj 
bi se do jutra v vodi gotovo prehla-
dila. Tale naša soseda me kar naprej 
preseneča. Kar ne morem razumeti, 
kako lahko pri taki starosti še dela na 
njivi in sama skrbi zase. Pa vedno je 
dobre volje in nikoli ni živčna. 
Všeč mi je, da imamo tudi mi v hiši 
junaka, ki je pomagal stari gospe. Iz 
tega dogodka sem se tudi jaz naučil, 
da si junak že, če vsaj malo pomagaš 
starejšim ali komurkoli drugemu, saj 
je DOBRO DELATI DOBRO.

David Škrbec, 7. razred OŠ Brusnice

Služba RKS za iskanje pogrešanih

DOBRO JE DELATI DOBRO 
Objavljamo nekaj nagrajenih spisov učencev ob praznovanju 10 let Sklada za pomoč ljudem v stiski

RKS

http://www.rks.si/sl/Za_stranke/


so od februarja do marca 2010 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe: 

Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež, Lekarna Novak, 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: 

Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna in Dušan Dular, Mojca Špec Potočar, Irena Vide, Slavko Zupančič, 
Damjan Možina, Irena Šenica, Miloš Dular, Pavlina Avbar, Jože Škufca, Anton Trstenjak, Marko Robek 

(Koglo), KORK Bršljin, stanovalci Maistrove – namesto cvetja za pokojnega Bruna Bukovca, KORK Drska – 
namesto cvetja za pokojnega Cirila Strasbergerja, KORK Škocjan – namesto cvetja za pokojnega Stanislava 

Mikliča 

V materialu 
je prispevala Kartuzija Pleterje.

V istem obdobju je bilo razdeljenih 237 prehrambenih paketov ter osnovnih higienskih potrebščin in     
1000 kg krompirja.  

Skladišče z oblačili in obutvijo 
na ulici Slavka Gruma 54/a (biv-
ši Mercatorjev diskont HURA), 
Novo mesto, je odprto vsako 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. Mojca 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: novo-mesto.OZRK@rks.si. Grafična 
realizacija: TOMOGRAF, Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 1650 izvodov.

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. št. 07 39 33 120.

DSO  - Doma starejših    
   občanov

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

Sklad za pomoč ljudem v stiski 

TRR: 03150-1000011681

Kratice

DAJ – DAM

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 

Terapevtsko svetovanje 
Vsi, ki se srečujete z življenjskimi preizkušnjami in bi si želeli pomagati, vab-
ljeni na terapevtsko svetovanje pri OZRK Novo mesto, tel. št.: 39 33 126.

Največja okoljska akcija v Sloveniji 
17. aprila 2010 bo v Sloveniji organi-
zirana največja prostovoljska okoljska 
akcija v zgodovini Slovenije. Prosto-
voljci so po vsej Sloveniji iskali divja 
odlagališča in jih locirali na zemljevi-
du, s čistilno akcijo bodo ta divja od-
lagališča tudi očistili. Poleg tega bodo 
očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij 
in sprehajalnih poti. Akcija se bo za-
ključila z zabavnimi dogodki v treh 
večjih mestnih središčih. 
  
Cilji projekta: 
1. 17. aprila 2010 združiti 200.000 
prostovoljcev in izpeljati največjo 

okoljsko akcijo v Sloveniji doslej, 
2. izdelati prvi digitalni register in na-
cionalni zemljevid z lokacijami čim 
večjega števila divjih odlagališč, 
3. odstraniti najmanj 20.000 ton ile-
galno odvrženih odpadkov, 
4. združiti vse ekološke akcije, ki po-
tekajo v spomladanskem času na en 
datum in s skupnim namenom, 
5. ozaveščati in izobraževati o izbolj-
šanju odnosa do ravnanja z odpadki. 
V projekt se bo vključilo tudi naše ob-
močno združenje. Vabljeni vsi, ki se 
nam želite pridružiti. Več informacij o 
akciji si lahko preberete na: 

www.ocistimo.si.

Očistimo Slovenijo v enem dnevu! 


