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Ob nastopu na župansko funkcijo v 
občini Dolenjske Toplice leta 2010 se 
je Jože Muhič lotil najprej dokončanja 
projektov s področja prometne varno-
sti, še zlasti varnosti pešcev, pri čemer 
so bili otroci najbolj ogroženi. Prva 
naloga je bila ureditev varne poti na 
območju Občic in Starih Žag. Pri tem 
uspešno zaključenem projektu so zna-
ten delež prispevali vaščani s svojim 
delom, to sodelovanje pa je vsem v po-
nos. Zelo kritično je bilo tudi križišče v 
Podturnu, za katerega je bil projekt že 
pripravljen. Porušiti so morali tri  hiše, 
kar so namesto Darsa opravili sami ozi-
roma gasilci; občina je znižala strošek, 
hkrati pa omogočila gasilcem  odplači-
lo kredita za nabavo novega vozila. 
»V letošnjem letu so bila zaključe-
na dela na kanalizacijskem omrežju  
Obrh−Suhor, kar je prvi del urejanja 
obsežnejšega območja pod Rogom. V 
naslednjem letu bodo končana dela na 
kanalizacijskem sistemu v Podhosti,« je 
povedal župan Jože Muhič.  

Ceste in čistilna naprava 
Za bolj urejen promet je zelo pomemb-
na izgradnja obvoznice. Gre za poveza-
vo Roške in Pionirske ceste, ki bo rešila 
prometni vozel v centru Dolenjskih To-
plic in povečala varnost pešcev. Drugi 
del, ki bo na vrsti kasneje, pa bo zajel 
tudi dve križišči, ob vstopu v naš kraj iz 
novomeške smeri ter v bližini šole. Pro-
jekt je obsežen in zahteven, državna 
cesta, ki poteka skozi kraj, naj bi posta-
la občinska, obvoznica pa bo državna 
cesta. Promet bo potekal dvosmerno in 
bo bolj umirjen ter tako primeren zdra-
viliškemu in turističnemu kraju. Župan 
predvideva, da bo prva lopata za ta pro-
jekt zakopana čez tri leta.    
Eden izmed problemov, ki jih poskuša-
jo rešiti, je nova cesta na Cviblje. Do-
kumentacija za projekt, ki bo omogočil 
izgradnjo preko 150 stanovanjskih hiš, 
je že pripravljena, problem pa je denar. 
Celotno območje je treba infrastruktur-
no urediti, od kanalizacije in ulične raz-
svetljave do širokopasovnega omrežja, 
kar bo po strokovni oceni stalo preko 2 
mio. evrov. Pri sofinanciranju tega pro-
jekta vidijo na občini rešitev v javno-za-

sebnem partnerstvu.  
Zelo aktualno je tudi vprašanje čistil-
ne naprave. Obstoječa je bila zgrajena 
pred dvajsetimi leti, v teku pa je pri-
prava načrta za njeno posodobitev in 
nadgradnjo. Zadostovala bo za 4000 
enot, kar naj bi bilo dovolj za najmanj 
40 prihodnjih let. »Gre za novo, a pre-
izkušeno tehnologijo čiščenja odplak, 
strošek izgradnje pa naj bi znašal med 
700 in 800 tisoč evrov, kar je za  tretjino 
manj od cene prvotno načrtovane nove 
čistilne naprave,« pove župan.

Obdelovalna zemlja se ne sme 
zaraščati
V občini so zaskrbljeni zaradi ukinitve 
tovarne obutve, obrata Ciciban, ki bo 
po stečaju Novolesa, kjer je delo iz-
gubilo 87 njihovih občanov, pomenilo 
dodatno povečanje brezposelnosti. Na 
stečaj Novolesa so se odzvali takoj in 
delavcem omogočili denarno pomoč; 
toda ti so sedaj, ko ne dobivajo več 
nadomestil Zavoda za zaposlovanje, 
še bolj potrebni le-te. Zato se bodo z 
morebitnimi novimi brezposelnimi po-
samično dogovarjali o tem, kdaj bodo 
občinsko pomoč najbolj potrebovali. 
Sicer pa sta največja zaposlovalca Ter-
me Dolenjske Toplice, od zasebnikov 
pa GRAD – TOP. Veliko ljudi je v občini 
tudi samozaposlenih.  
V prihodnje bo potrebno še več po-
zornosti posvečati kmetijstvu; v občini 
je pet velikih ter deset nekoliko manj-
ših kmetij, kjer člani družine tudi živijo 
od kmetijstva in so upravičeni do sub-
vencij. Župan meni, da so možnosti na 
področju kmetijstva velike, hkrati pa žal 
ugotavlja, da kmetje ne skrbijo dovolj 
za to, da se kmetijska zemljišča ne bi 
zaraščala. »Prav na to bi bilo treba ve-
zati subvencije in tako poskrbeti, da bo 

zemlja obdelana in zaraščanje omeje-
no,« je mnenja župan Jože Muhič.

Zdravstvo in šolstvo  
Občani so zadovoljni, da je s koncesi-
jo zdravstvena služna dobro urejena, 
pohvalijo pa tudi usluge lekarne. Na 
področju šolstva pa jih čaka več dela. 
Glede na gibaje natalitete bo po oce-
nah nujno razširiti vrtec za dve igralnici 
in osnovno šolo za dva razreda. Svet 
šole in svet staršev do sedaj nista po-
trdila nobene od predlaganih rešitev. 
Ker je pri spremembah in rekonstrukci-
jah nujno upoštevati zakonske predpise 
tudi glede protipožarne varnosti, pride 
ena od želenih rešitev predraga, druga 
pa preveč spremeni veduto Dolenjskih 
Toplic. Zaenkrat torej še ni jasnega od-
govora, kako rešiti to vprašanje, še zla-
sti ne, ker šola še ni dala dokončnega 
odgovora, kaj točno potrebuje. Ob tem 
se je treba zavedati, da na razgovorih 
na ministrstvu za šolstvo niso dobili 
odobrenega nobenega denarja za do-
zidavo, sama občina pa takega stroška 
ne bi zmogla. Šola, ki bo prihodnje leto 
stara že 40 let, pa je deležna nenehnih 
vlaganj; lani so obnovili in posodobili 
kuhinjo in sanitarije ter na najbolj iz-
postavljenih predelih zamenjali okna 
in izolirali fasado. Do praznovanja 40. 
obletnice bi želeli postoriti čim več na 
stavbi in v njej. Zadovoljni so, ker so v 
vrtec lahko sprejeli vse vpisane otroke, 
ki so v devetih oddelkih, eden od teh pa 
je dislociran. 
Žal, kljub prizadevanjem Vida Klanči-
čarja, člana občinskega sveta, zaenkrat 
še niso dosegli bistvenega premika pri 
oblikovanju mladinskega centra; vzrok 
je predvsem na strani mladih, ki so po-
kazali premajhno zainteresiranost. 

Manjka trgovina
Še vedno pogrešajo boljšo trgovinsko 
oskrbo. Prvotno zamišljen trgovski cen-
ter v centru  kraja, ki ni našel pravega in-
vestitorja, naj bi bil v prihodnje postav-
ljen na jugu, kjer naj bi sčasoma vzklilo 
že omenjeno novo naselje Cviblje.
V občini Dolenjske Toplice so delavni 
na vseh področjih. Aktivna in uspešna 
so tudi društva. »Zelo smo zadovoljni, 
ker je naša KORK aktivna in ima pre-
gled nad socialno sliko na terenu in 
pereča vprašanja sproti rešuje,« je po-
udaril župan.

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Pogovor z 
županom 

Župan Jože Muhič
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Predsednica KORK Dolenjske To-
plice Ivana Pelko je imela v sep-
tembru veliko dela, ki ji ga tudi 
sicer nikoli ne zmanjka. Organi-
zirala je podelitev priznanj krvo-
dajalcem jubilantom, pred sreča-
njem pa obiskala vse tiste, ki se 
slovesnosti niso mogli udeležiti. 
»Med temi je bilo največ prejem-
nikov priznanj za 5- in 10-kratno 
darovanje krvi; prav ti ljudje pa so 
zagotovilo, da se bo krvodajalstvo 
pri nas še razvijalo. Zato sem jim 
ga želela osebno predati in se jim zahvaliti za to, da so in 
da bodo ostali krvodajalci,« je povedala Ivana.
Ko predstavlja delo KORK, se najprej ustavi pri 30 prosto-
voljkah, ki dobro delajo in skrbijo za ljudi na svojem tere-
nu. Kljub povečani brezposelnosti zaradi stečaja Novo-
lesa in prihajajoče ukinitve Cicibana ni zaznati izrazitega 
povečanja prošenj za pomoč. Prostovoljke se zavedajo, 
da to še ne pomeni, da ljudje niso v stiski, le težko jim je 
to priznati in zaprositi za pomoč. »Želimo pomagati in 
pri tem posebej pazimo, da s pomočjo, ki jo kdaj komu 
tudi sami ponudimo, ne bi koga prizadeli. Ljudem se je 
težko soočiti z revščino in zato želimo delovati spoštljivo 
in zavarovati njihovo dostojanstvo,« poudari predsedni-
ca KORK Dolenjske Toplice. Primerov hude revščine ni 
veliko, vendar ko enega rešijo, se pojavi že nov, vsak pa 
je zase zahteven in težak. 
V KORK Dolenjske Toplice odlično sodelujejo z občino 
in šolo ter še z mnogimi drugimi  društvi, ustanovami in 
posamezniki, ki radi priskočijo na pomoč pri akcijah RK. 

»Lani je naše lokalno košarkaško 
društvo s turnirjem zbralo denar 
za letovanje socialno šibkih otrok 
na Debelem rtiču. Dragocena je 
bila pomoč humanitarnega dru-
štva Lizero in zakoncev Pavlin,  
ki so prispevali za nakup dveh 
kompletov posod za prevoz hra-
ne starejšim osebam. Pomemben 
je tudi prispevek Vide Novinec, ki 
za naše uporabnike izvaja merit-
ve in organizira odmevna preda-
vanja na temo zdravja. Hvaležni 

smo Vinarstvu Kerin za posluh za naše delo ter Tuševi 
trgovini Menišan in gospe Cvetki, kjer vedno naletimo na 
razumevanje in pripravljenost za donatorstvo. Pomaga 
nam tudi Rotary klub, veseli pa smo sodelovanja s šolo, 
čigar učenci nam priskočijo na pomoč, kadar je to po-
trebno; z njihovimi prispevki so lepše naše proslave in 
svečanosti. Vsem bi se iz srca rada zahvalila,« z veseljem 
pove Ivana Pelko.
Ivana nam predstavi tudi zbiranje denarja s članarino. 
Leta 2007, ko je članarina znašala tri evre, so imeli 1254 
članov, nato pa se je število zmanjšalo; letos, ko je člana-
rina pet evrov, imajo 950 članov. Ob tej priložnosti Ivana 
poziva občane, da prisluhnejo prostovoljkam in s plači-
lom članarine pomagajo tistim v občini Dolenjske Topli-
ce, ki so potrebni pomoči. Denar porabimo odgovorno 
in transparentno, kjer je potrebno. S sredstvi pokrijemo 
prehranske pakete, položnice za najnujnejše stroške so-
cialno šibkim družinam, plačamo prispevek za šolo v na-
ravi in letovanja za otroke, nabavimo kurjavo za starejše 

Srčno delo v KORK Dolenjske Toplice 

Predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko 
in član Območnega odbora RK Novo mesto Dušan 
Gorenc

V nizu slikarskih razstav, ki jih prirejamo v Humanitarnem 
centru, je letos razstavljal akademski slikar Jože Kumer. 
Z razstavami popestrimo dejavnost centra, ki nudi roko 
mnogim ljudem. Naš namen je tudi promovirati humani-
tarno dejavnost, zato odpiramo vrata tako tistim, ki po-
trebujejo našo pomoč, kot tudi tistim, ki želijo podpreti 
naša prizadevanja, med temi pa so tudi umetniki.
Akademski slikar Jože Kumer je že dobrih 25 let pri slika-
nju pokrajin, figur, tihožitij in portretov zvest klasičnemu 
slikarstvu, pri čemer je njegovo ustvarjanje podrejeno 
lastnim zamislim, domišljiji in pravilom. Največkrat upo-
rablja kredo in pastele, pri večjih slikah pa vse pogosteje 
akrilne barve. Ukvarja se tudi s kiparstvom, ilustriranjem 
knjig in oblikovanjem. Loteva se različnih nalog in pri 
uresničevanju svojih likovnih in tematskih zamisli upo-
rablja različne slogovne elemente, da bi čim bolje izrazil 
svoje videnje sveta.
Slikar Jože Kumer je ob zaključku razstave podaril OZRK 

Novo mesto eno od razstavljenih slik.
S podarjenimi slikami bomo organizirali dobrodelno 
dražbo, s pomočjo katere bomo zbirali sredstva za Sklad 
za pomoč ljudem v stiski.

Jože Kumer

Razstava slik Jožeta Kumra
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V Krki, d. d., so v aprilu organizirali 
teden humanosti in dobrodelnosti s 
sloganom »Tudi dobrodelnost je del 
nas«, ki je obsegal nekaj različnih do-
brodelnih dejavnosti, pri katerih so 
med drugim sodelovali tudi z OZRK 
Novo mesto. Ves teden so zbirali ob-

lačila, obutev, šolske potrebščine in 
otroško opremo ter nam pripeljali tri 
kombije zbranega materiala. Petnajst 
prostovoljcev je en cel dan delalo v 
skladišču, kjer so zbrano sortirali in 
pripravili za delitev ljudem; nekaj jih 
je pakiralo prehrambene pakete za 
socialno šibke družine. Vsi, ki so so-
delovali z nami, so lahko dobili obču-

tek o delu RK, zato si želimo, da bi se 
še kdaj odločili za tovrstno sodelova-
nje, ker si želimo, da bi čim več ljudi, 
organizacij in podjetij spoznalo, da 
je prostovoljno delo zelo pomemb-
no, da bogati posameznike in krepi 
solidarnost v skupnosti. Take akcije 
podpiramo in vabimo, da se zanje 
odločijo tudi druga podjetja.

Tudi predsednik uprave in generalni 
direktor Krke, d. d., Jože Colarič in direktor 
kadrovskega sektorja Boris Dular sta se 
odzvala na krvodajalsko akcijo. 

Korporativno prostovoljstvo v Krki 

Prostovoljke pri pakiranju hrane

občane. »Še zlasti mladim družinam polagamo na srce, 
naj se obrnejo na nas, pomagali jim bomo rešiti marsika-
tero stisko!« poudari predsednica. 
Ivana pravi, da bi rada naredila še več, saj ji zmanjkuje 
časa za obiske in pogovore; prav teh si ljudje najbolj že-
lijo. Na terenu sliši marsikatero trpko zgodbo, ki govo-
ri ne le o materialni, ampak tudi o duhovni revščini. Če 
le more, obišče njihove občane, ki živijo v domovih za 
ostarele, pa tudi tiste starejše, ki živijo doma. Od 3300 
občanov jih je kar 450 starejših od 70 let; letošnje leto 
imajo šest 90-letnikov, kar 18 starostnikov pa je starej-
ših od 90 let. Najstarejša med njimi je praznovala 98 let. 
Prostovoljke v KORK Dolenjske Toplice mislijo prav na 
vse potrebne pomoči, starejše, mlajše in tiste, ki potrebu-
jejo samo njihovo pozornost. Pri tem prevozi predvsem 
predsednica veliko kilometrov, kar je precejšen strošek, 
ki ga pa spregleda. 
KORK Dolenjske Toplice je dobila prvo občinsko prizna-
nje, Ivana Pelko osebno pa si je s svojim delom letos pri-
služila priznanje revije Naša žena in Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, imenovano Ljudje odprtih 
rok. Ivana ima zares odprte roke in srce, toda o priznanjih 
noče kaj dosti slišati in o tem ne govori tako rada, kot o 
ljudeh, ki jim pomaga.
S posluhom za ljudi se je že rodila. Njenemu humani-
tarnemu zgledu sledi tudi njen 12 let mlajši brat Dušan 
Gorenc, na kar je zelo ponosna. »Od malega smo v naši 

družini čutili, da je treba pomagati, z leti pa je ta občutek 
še močnejši. V tem duhu sem vzgojila hčerko Majo in 
srečna sem, da ima moža, ki visoko med svoje vrednote 
postavlja skrb za sočloveka. Vesela sem tudi zato, ker je 
tudi bratova žena zelo srčen človek. Ko se vsi v družini 
zavzemamo za iste stvari, je delo dosti lažje,« pove Ivana. 
Ob družinskih članih pa vedno znova omeni tudi  vse 
prostovoljke KORK Dolenjske Toplice ter svojo desno 
roko Marijo Urbančič, ki je v KORK njena pomočnica. 
Zaradi vse teh srčnih ljudi je delo KORK Dolenjske Topli-
ce tako uspešno.

Uspešni kljub omejevanju zakonodaje

Član Območnega odbora OZRK Novo mesto Dušan 
Gorenc ocenjuje delo odbora kot zelo uspešno in pra-
vi: »Kljub omejevanju, ki nam ga postavlja zakonodaja, 
se trudimo urejati tekoča vprašanja in sistemsko reševati 
področja našega dela. Zadovoljen sem, ker ideje s terena 
naletijo na odprta ušesa. Ob razumevanju in prizadevno-
sti pa se najdejo tudi poti reševanja.« 
  
Dušana Gorenca odlikujeta odgovoren in skrben odnos 
do narave in ljudi ter prostovoljstvo v mnogih oblikah, saj 
je več kot 90-kratni krvodajalec, pobudnik raznih huma-
nitarnih akcij in uspešen športnik. Prizadevanja Dušana 
Gorenca spoštujejo tudi v Krki, d. d., kjer je zaposlen kot 
gasilec.
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Na pobudo Upravne enote, da spozna delo RK, smo 
spomladi za njihove zaposlene organizirali predavanje o 
zgodovini gibanja Rdečega križa ter o dejavnostih RKS 
in OZRK Novo mesto. V letu medgeneracijskega sodelo-
vanja in solidarnosti smo spregovorili o našem letošnjem 
projektu Mladi za mlade po srcu in prisotne povabili, da 
se pridružijo kot prostovoljci za druženje s starejšimi ljud-
mi. Načelnica UE Novo mesto Mateja Sotler Štor in pred-
sednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar sta 
izrazili željo za sodelovanjem med institucijama in vklju-
čevanjem zaposlenih v humanitarno poslanstvo RK, kar 
se je tudi uresničilo, saj je bila načelnica pobudnica za 
krvodajalsko akcijo, ki smo jo ob svetovnem dnevu krvo-
dajalstva organizirali za vodstvene in vodilne kadre. Od-
zvalo se je kar devet tistih, ki že redno darujejo kri, in ena 
nova krvodajalka. 

Zaposleni na Upravni enoti Novo mesto so 
organizirali krvodajalsko akcijo

Mateja Sotler Štor je povabila vodstvene in vodilne kadre na 
akcijo, s seboj pa je pripeljala tudi več sodelavk.

Trije novomeških slikarji, Sebastjan Šeremet, Igor Ob-
radinović in Nejc Smodiš, so spomladi organizirali do-
brodelno avkcijo njihove skupne slikarske mojstrovine 
z naslovom Triptih. Izkupiček od prodaje so namenili za 
socialno šibko družino iz Novega mesta, ki so jo izbrali 
iz seznama, ki jim ga je posredovalo OZRK Novo me-
sto. Sliko Triptih, ki so jo v Narodnem domu ustvarjali 
tri tedne, so na javni dobrodelni dražbi prodali za 2700 
evrov podjetju Krka, d. d., Novo mesto. Slikarji so sred-
stva predali družini z dvema odraščujočima otrokoma, 
ki jih bo porabila za najnujnejše življenjske stroške. 
»Take akcije so dobrodošle, še posebej v času, ko se 
na RK obrača vse več socialno šibkih družin, ki nimajo 
za golo preživetje, zato umetnikom, ki so občutljivi za 
stiske drugih, še posebej hvala. Hvala tudi Krki, d. d., ki 
se odziva na potrebe ljudi v lastnem okolju,« je v zahva-
lo na dražbi povedala sekretarka OZRK Novo mesto 
Barbara Ozimek.

Dobrodelna dražba Triptiha

Umetniki Sebastjan Šeremet, Igor Obradinović in Nejc Smodiš 
ob sliki skupaj s predstavnico Krke, d. d., Elviro Medved in vodi-
teljem dražbe Robijem Erjavcem

Septembra je bilo v Metliki, v organizaciji OZRK Metlika in 
Uprave za zaščito in reševanje, regijsko preverjanje uspo-
sobljenosti ekip prve pomoči RK in CZ. Sodelovalo je 11 
ekip prve pomoči, pomerile pa so se v znanju na štirih de-
loviščih, kjer so bile prikazane nesreče, v katerih so reše-
vali poškodovane ob potresu, padalski nesreči, eksploziji 
in požaru. Vse ekipe iz leta v leto pokažejo več znanja, 
nepremagljiva pa je ekipa prve pomoči CZ Občine Šent-
jernej, ki se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki bo 6. 

Regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip 
prve pomoči CZ in RK



Zmagovalna šentjernejska ekipa na tekmovanju
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100-krat darovali kri 
Ivan Pavc iz Dolža in Anton Bukovec 
iz Petan sta na Centru za transfuzij-
sko dejavnost Novo mesto v februar-
ju stotič darovala kri. Krvodajalca sta 
povedala, da darujeta kri že od pol-
noletnosti in da bosta z darovanjem 

redno nadaljevala, dokler jima bo 
zdravje dopuščalo. V to humano de-
janje sta pritegnila tudi svoje znance 
in sorodnike. Jubilantoma sta čestitali 
sekretarka OZRK Novo mesto Bar-
bara Ozimek in predsednica KORK 
Birčna vas Zalka Rkman.

Marjan Kocjan in Boris Kapš, oba iz 
Novega mesta, sta marca darovala kri 
že stotič. Na Centru za transfuzijsko 
dejavnost ju je pričakala predsednica 

OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar in se jima v imenu vseh, kate-
rim sta vrnila zdravje in življenje, tudi 
zahvalila in čestitala. Oba sta redna 
krvodajalca, z darovanjem krvi pa 
sta začela v vojski. Vodi ju humanost 
in prepričanje, da je lepo, če lahko 
nekomu pomagaš, čeprav ga ne po-
znaš. 

Maja je stotič daroval kri Milan Rodić 
iz Novega mesta. S krvodajalstvom 
je začel že med služenjem vojaške-
ga roka, potem pa je redno daroval 
kri in prišel do jubileja. Milan se po 
odvzemu zelo dobro počuti, kar je 
poleg tega, da s tem pomaga tistim, 

ki potrebujejo kri, največji razlog za 
redno krvodajalstvo. Ob jubileju sta 
mu čestitali predsednica OZRK Novo 
mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
predstavnica KORK Drska Anica Bu-
kovec. 

Jožefa Kavčič iz okolice Šentjerneja 
je avgusta na Centru za transfuzijsko 
dejavnost Novo mesto že stotič daro-
vala kri. Z darovanjem je začela leta 
1978, ko se je na odvzem odpravila 
skupaj s sodelavkami. Kri daruje, ker s 
tem pomaga ljudem in se ob tem do-

bro počuti. Za krvodajalstvo je nav-
dušila tudi svoje sorodnike, nazadnje 
pa je na odvzem prišla z nečakinjo. 
Posluh imajo tudi v podjetju, v kate-
rem je zaposlena, kjer so ji tudi česti-
tali za krvodajalski jubilej. Jožefa upa, 
da ji bo zdravje služilo še naprej in da 
bo kri darovala tudi v bodoče.
V imenu OZRK Novo mesto ji je če-
stitala predsednica mag. Mojca Špec 
Potočar, čestitkam pa se je pridružila 
tudi predsednica KORK Šentjernej 
Milena Drnovšek.

110-krat daroval kri
Stane Butalin iz Gumberka je avgu-
sta kri daroval že 110-ič, a kot pravi 
sam, bi bila številka še večja, če bi 
pred leti hodil na vsake tri mesece, za 
kar pa redno skrbi zadnje čase. Z da-

Anton Bukovec in Ivan Pavc

Marjan Kocjan in Boris Kapš 

Jubilejno darovali kri v letu 2012

Milan Rodić

Jožefa Kavčič

Stane Butalin

oktobra 2012 v Ljubljani. Drugo mesto je zasedla ekipa RK 
Metlika 2, tretje pa ekipa RK Novo mesto. Četrto mesto so 
zasedle: ekipa RK Metlika 1, ekipa RK Črnomelj, ekipa CZ 
Občine Mirna Peč in ekipa CZ Občine Semič.
Rezultati ekip prve pomoči so odraz številnih vaj prosto-
voljcev, ki trenirajo in se usposabljajo za primer pomoči ob 
množičnih nesrečah.



Tretjeuvrščena ekipa prve pomoči RK Novo mesto 
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rovanjem je začel leta 1975 in ga kar 
vleče naprej, mogoče tudi zato, ker 
dela v Krki, podjetju, ki močno pod-
pira krvodajalstvo. Želi si, da ugodno-
sti za krvodajalce ne bi ukinili (kar so 
v manjšem obsegu že), ker se boji, da 
bo število krvodajalcev upadlo. Ob-
ljubil nam je, da se bomo prav gotovo 
srečali tudi ob njegovem 120-krat-
nem darovanju, če mu bo le zdravje 
dopuščalo. Med krvodajalci ima tudi 
vzornika, s katerim sta že prej skupaj 
hodila na akcije. V krvodajalstvo je 
popeljal tudi svojega sina. Čestitali 
sta mu predsednica mag. Mojca Špec 
Potočar in predstavnica KORK Brus-
nice Ivanka Antončič.

120-krat darovala kri
Anton Bregač iz Šmarjeških Toplic 
je v tednu dobrodelnosti Krke, d. d., 
kjer je zaposlen, na Centru za trans-
fuzijsko dejavnost Novo mesto 120-

ič daroval kri. Krvodajalec je postal 
med služenjem vojaškega roka in od 
takrat redno daruje kri. Počuti se zelo 
dobro, če lahko pomaga ljudem v sti-
ski, in želi gojiti humanitarnost tudi v 
naprej. Ob jubilejnem darovanju krvi 
se mu je zahvalila predsednica OZRK 
Novo mesto mag. Mojca Špec Poto-
čar.  

Franc Somrak iz Mirne Peči je maja 
na Centru za transfuzijsko dejavnost 
Novo mesto daroval kri 120-ič. Sedaj 
že upokojeni Franc, dolgoletni de-
lavec Krke, je bil redni krvodajalec. 
Poleg tega, da zdravo živi in skrbi za 
vitalnost, saj veliko planinari, je zapri-
sežen mirnopeški vinogradnik in akti-
ven član skupnosti. Ob jubileju mu je 
v imenu OZRK Novo mesto čestitala 
sekretarka Barbara Ozimek in mu za-
želela, da bi ohranil optimizem in ve-
selje do življenja.

Anton Bregač Franc Somrak

Krvodajalska akcija v 
Šentjerneju
V letošnjem juniju se je krvodajalske akcije v Šentjerneju 
udeležilo 111 krvodajalcev, sedem jih je darovalo kri prvič. S 
terenskimi akcijami, ki potekajo v izvedbi Zavoda RS za trans-

fuzijsko medicino iz 
Ljubljane in v orga-
nizaciji OZRK Novo 
mesto, se privabi tiste 
krvodajalce, ki zaradi 
oddaljenosti kri ne 
darujejo na Centru za 
transfuzijsko dejav-
nost Novo mesto. Ker 
so bile zaloge krvi v 
tem času majhne, 
smo bili še posebej 
zadovoljni z odzivom 
krvodajalcev na tej 
akciji.

Šentjernejčanka Alenka Brežnjak, pro-
fesorica na srednji strojni šoli, spodbuja h 
krvodajalstvu tudi svoje dijake.

Krvodajalska akcija 
v Žužemberku
Na junijsko krvodajalsko akcijo v OŠ Žužemberk 
je prišlo 58 krvodajalcev, od tega jih je devet prvič 
darovalo kri. Krvodajalce in ekipo gosti OŠ Žužem-
berk; prijazne kuharice in prostovoljke KORK Dvor 
in Žužemberk pa poskrbijo, da pri malici za krvoda-
jalce ničesar ne manjka.

AED pri 
planinskem domu 
na Gospodični
OZRK Novo mesto je Planinskemu 
društvu Krka, Novo mesto, poda-
rilo avtomatski zunanji defibrilator 
(AED), ki je nameščen na Gorjancih 
na planinskem domu pri Gospodični 
za primer prve pomoči pri srčnem 
zastoju. Ker je usoda ponesrečencev 
oziroma nenadno obolelih zelo od-
visna od ukrepanja ljudi, ki se znaj-
dejo na kraju nesreče, je za učinko-
vito prvo pomoč potrebno pridobiti 
znanje in ga tudi obnavljati. Ob po-
stavitvi AED je bila organizirana tudi 
učna delavnica, ki jo je izvedel učitelj 
prve pomoči Peter Černe. Vsi priso-
tni so lahko aparat tudi preizkusili.

Aparat je v imenu OZRK Novo mesto 
predala predsednica mag. Mojca Špec 
Potočar, prevzel pa ga je predsednik 
novomeških planincev Anton Progar.
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V okviru občinskega praznika sta 
prejeli občinsko priznanje tudi naši 
predsednici KORK Škocjan Gabri-
jela Kovač in KORK Bučka Ljuba 
Hočevar. V obrazložitvi je bilo 
poudarjeno, da sta obe že več let 
humanitarno dejavni v RK, kjer po-
sebej skrbita za socialno ogrožene 
in starejše ljudi; prizadevni pa sta 
tudi na mnogih drugih področjih v 
lokalni skupnosti. Iskreno jima če-
stitamo tudi v imenu OZRK Novo 
mesto.

KRVODAJALSTVO

Župan MO Novo mesto tradicional-
no, ob 4. juniju, povabi deset krvo-
dajalk in deset krvodajalcev. Letos so 
bili povabljeni novomeški krvodajal-
ci, ki so kri darovali od 60- do 62-krat, 

in krvodajalke, ki so kri darovale od 
30- do 34-krat. Geslo ob dnevu kr-
vodajalstva je bilo »Vsak krvodajalec 
je junak«, zato ga je v svoj pozdrav 
vpletel tudi župan Alojzij Muhič, ki 

se je krvodajalcem zahvalil in jim 
čestital. Predsednica OZRK Novo 
mesto mag. Mojca Špec Potočar je v 
nagovoru poudarila, da smo še pose-
bej veseli, da se število mladih krvo-
dajalcev na Dolenjskem veča, za kar 
so zaslužni redni krvodajalci, ki s svo-
jim zgledom pritegnejo tudi tiste, ki 
krvi še niso darovali. V imenu Centra 
za transfuzijsko dejavnost Novo me-
sto je darovalce krvi pozdravila tudi 
predstojnica Mojca Šimc, dr. med., ki 
je najavila prenovo oddelka in njego-
vo začasno selitev v tretje nadstropje 
internega oddelka Splošne bolnišni-
ce Novo mesto. 
Družba krvodajalcev je bila izredno 
prijetna, humanitarni duh najbolj so-
lidarnih ljudi pa je bilo čutiti v zraku. 

Krvodajalci z županom Alojzijem Muhičem

Ob dnevu krvodajalstva na Slovenskem župan 
sprejel krvodajalce

Vsako leto v okviru Knoblehar-
jevega skupaj z Občino Škocjan 
podelimo priznanja krvodajalcem 
jubilantom, ki so v zadnjem letu ju-
bilejno darovali kri. Letos je bilo v 
Škocjanu 44 jubilantov, kar je več 
kot leta poprej, ki so priznanja pre-
jeli za 5-krat do 60-krat darovano 
kri; najvišje priznanje je prejel Vik-

tor Matko. Zahvalo in čestitke so 
rednim darovalcem krvi izrazili žu-
pan Jože Kapler, sekretarka OZRK 
Novo mesto Barbara Ozimek ter 
predsednici KORK Škocjan in Buč-
ka, Gabrijela Kovač in Ljuba Hoče-
var. Podelitev je bila organizirana 
v okviru prireditve Škocjan poje in 
igra.

Podelitev priznanj 
krvodajalcem občine Škocjan

Gabrijela Kovač in Ljuba Hočevar
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V duhu pesmi Toneta Pavčka, ki je slavil življenje in do-
broto, je potekala slovesnost, posvečena krvodajalcem 
jubilantom v občini Dolenjske Toplice. »Vsak krvodaja-
lec je junak, z leti tudi heroj,« je v nagovoru zbranim jubi-
lantom povedala predsednica OZRK Novo mesto mag. 
Mojca Špec Potočar, ki je tudi poudarila, da je med le-
tošnjimi 3194 odvzemi krvi v novomeški transfuziji in na 
terenskih akcijah z našega območja bilo kar 245 tistih 
darovalcev, ki so prvič darovali kri, kar je za obstoj in raz-
voj te plemenite dejavnosti velikega pomena.  
Župan Občine Dolenjske Toplice Jože Muhič je čestital 
tem plemenitim ljudem in jim zaželel še veliko zdravja in 
darovanj. Prisotne je pozdravila in se jim zahvalila tudi 
njihova zdravnica Mojca Šimc, ki je povedala, da bo ob-
nova transfuzije dokončana do konca letošnjega leta. 
Prijetno slovesnost, ki jo je povezovala učiteljica in pros-
tovoljka KORK Dolenjske Toplice Maja Bobnar, so z re-
citacijami popestrili učenci OŠ Dolenjske Toplice.
Na prijetnem druženje ob prazniku krvodajalstva so bili 
heroji vsi krvodajalci – največ  pozornosti pa sta bila de-
ležna Zvone Majer, za 100-krat darovano kri, in Berta 
Grmek, za 45-krat darovano kri.
Zvone Majer: »Moji prijatelji, pet se nas je družilo, so 
me nagovorili za prvi odvzem krvi,« se spominja Zvone 
Majer, ki od takrat dalje redno hodi na odvzeme krvi. 
Sledi mu tudi hči, saj je pri 20 letih že prava krvodajal-
ka. Zvone bo s krvodajalstvom nadaljeval, dokler mu bo 
zdravje dopuščalo. Njegovo telo to že kar »potrebuje«, 
zato redno prihaja na odvzeme.  
Zvone je bil zaposlen Novolesu; z žalostnim koncem 
tega podjetja je pristal na zavodu za zaposlovanje. Za-

veda se, da bo težko našel zaposlitev, do upokojitve pa 
mu manjkata še dve leti. Prvi šok po izgubi službe je za 
njim, sedaj se je že malce pomiril in z optimizmom skuša 
gledati v prihodnost.        
Berta Germek: »Za krvodajalstvo nas je vse, ki smo za-
posleni v Termah Dolenjske Toplice, navdušila glavna se-
stra Stanka Kovačič. Prav po njeni zaslugi sem postala in 

ostala krvodajalka tudi jaz. Njeno iskreno prizadevanje 
za to, da bi zbrala čim več krvodajalcev, je občudova-
nja vredno. Vsako leto organiziramo tudi izlete in druge 
pozornosti za krvodajalce, kar nas še tesneje povezuje,« 
pravi Berta. Krvodajalstvo pojmuje kot svoj prispevek k 
človekoljubnosti, zato tudi ni vedno koristila prostih dni, 
ki so ji pripadali po odvzemu, ampak se je ta dan vrnila 
na delo. Kot vodja kuhinje že od nekdaj čuti veliko od-
govornost, in ko pride dan odvzema, kombinira službo 
in krvodajalstvo. 

Praznik za krvodajalce in življenje 
v Dolenjskih Toplicah

Podeljevalci priznanj z Zvonetom Majerjem in Berto Germek

Skladišče 
humanitarne 
pomoči 
Delo v skladišču humanitarne pomo-
či je zelo razgibano. V njem vsako-
dnevno delava s sodelavcem in se 
srečujeva z ljudmi, ki pridejo k nam 
po pomoč, ter tistimi, ki prinesejo 
stvari, katere več ne potrebujejo, 
vendar so še uporabne. V prostorih 
skladišča pogosto prebijeva vseh 
osem ur delavnika, a čas hitro mine, 
saj je dela veliko, po pomoč pa pri-
haja čedalje več ljudi. 
Do nedavnega smo imeli pred skla-
diščem postavljen zabojnik, v katere-
ga so lahko ljudje odlagali oblačila, 
obutev, igrače … Ker je zabojnik tre-

nutno v okvari, želimo ljudi obvestiti, 
da lahko vse, kar ne potrebujejo, od-
dajo v prostorih skladišča humanitar-
ne pomoči vsak delovnik od 7. do 15. 
ure, ob sredah do 17. ure in ob petkih 
do 13. ure. 
Za oddajo pohištva, bele tehnike in 
ostalih večjih kosov prosimo, da nas 
pokličete na telefonsko številko 07 39 

33 121 ali nas obvestite po e-pošti: 
novo-mesto.ozrk@ozrks.si.

Enkrat tedensko, vsako sredo od 13. 
do 16. ure, se lahko pri nas oglasijo 
vsi, ki potrebujejo oblačila, obutev 
ter ostale drobne predmete, ki jih 
imamo na zalogi. V letošnjem letu je 
bilo takšnih obiskov 591, izdali smo 
približno 13.400 kg oblačil in obu-
tve. 
Enkrat mesečno, vsako tretjo sredo, 
izdajamo pomoč v obliki prehrambe-
nih paketov in pralnega praška. Ne-
kajkrat na leto ljudem, ki potrebujejo 
pomoč občasno, razdelimo hrano (t. 
i. izredni prehrambeni paket), ki jo v 
naše skladišče dobimo iz zalog Ev-
ropske unije. 

Sonja Poglajen, 
vodja skladišča humanitarne pomoči

Ker zabojnika več ni, stvari sprejemamo 
v delovnem času.

mailto:ozrk@ozrks.si
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V KORK Šmarjeta je bilo delo zadnje 
tri leta okrnjeno, ker je bila krajevna 
organizacija brez vodstva, odkar je z 
delom odnehala predsednica Marija 
Borse. S pomočjo OŠ Šmarjeta se je 
vsako leto organiziralo srečanje sta-
rejših krajanov, nekatere prostovoljke 
pa so pomagale pri vsakoletni izvedbi 
novoletne obdaritve starejših.
V začetku leta je delo KORK Šmarjeta 
prevzel nov predsednik Janez Turk, ki 
je privabil tudi več novih prostovoljk. 
Novi odbor si je zadal za nalogo, da 
pobere članarino, od katere je odvis-
no, koliko in kako bo krajevna organi-
zacija RK pomagala svojim krajanom 
pri plačevanju različnih stroškov, če 
se bodo znašli v socialni stiski.
Ena od pomembnih aktivnosti, ki so 
jo že izvedli, je tudi vsakoletna akcija 
merjenja krvnega tlaka, holesterola in 
sladkorja v krvi. Akcije se je udeležilo 

49 občanov, meritve pa sta opravljali 
prostovoljki Joži Majcen in Anica Go-
mizelj, upokojeni zdravstveni delavki.
Vsako leto je organizirana tudi po-
sebna krvodajalska akcija za občane 
Šmarjeških Toplic; letos je bila 2. juni-
ja. Na povabilo se je odzvalo 8 krvo-
dajalcev, ki so kri darovali na Centru 
za transfuzijsko dejavnost v bolnišnici 
Novo mesto.
Ukvarjajo se tudi s programom za 
starejše občane, ki jih obiskujejo ob 
življenjskih jubilejih; za vse stare 70 
let in več so organizirali srečanje v ne-
deljo, 23. septembra. Ob novem letu 
pa bodo starejše obiskali in skromno 
obdarili.
Povezali so se tudi z OŠ Šmarjeta, 
kjer je mentorica RK Irena Zupančič, 
ki skrbi tudi za medgeneracijsko po-
vezovanje in aktivnosti mladih RK. Iz 
sredstev KORK Šmarjeta so prispevali 

tudi za tri otroke, ki so se udeležili le-
tovanja na Debelem rtiču.
Novi odbor dobro sodeluje z Občino 
Šmarješke Toplice in županjo Bernard-
ko Kernc, kar pripomore k temu, da se 
bo na novo oživljena KORK Šmarjeta 
lepo vklopila v društveno dejavnost in 
delovala v dobro občanom.

Novi predsednik KORK Šmarjeta Janez 
Turk je po poklicu kuhar, zaposlen v OŠ 
Frana Metelka Škocjan, in se je posebej iz-
kazal s pogostitvijo ob občinskem prazniku 
Škocjana.

Klub 25 je klub mladih krvodajalcev, 
ki spodbujajo mlade k darovanju krvi. 
Na OZRK Novo mesto smo organizi-
rali usposabljanje za prostovoljce, štu-
dente Visoke šole za zdravstvo Novo 
mesto, za predavatelje (promotorje) 
po srednjih šolah o krvodajalstvu. Se-
dem prostovoljcev je z zanimanjem 
poslušalo predstavitev predavanja, v 

nadaljevanju pa so si pod vodstvom 
Marjete Martinčič, dipl. medicinske 
sestre, ogledali Center za transfuzijsko 
dejavnost Novo mesto. Udeleženci 
so se seznanili, kako poteka odvzem 
krvi in kaj se s krvjo dogaja po le-tem. 
Dobili so veliko informacij, ki jih bodo 
lahko uporabili pri svojih predavanjih.
V lanskem šolskem letu so mladi pre-

davatelji organizirali več predstavitev 
o krvodajalstvu za dijake srednjih 
šol. Sodelovali so z naslednjimi šo-
lami: Srednjo gradbeno in lesarsko 
šolo, Srednjo strojno šolo, Srednjo 
ekonomsko šolo in Srednjo šolo za 
gostinstvo in turizem. Predavanj se je 
udeležilo več kot 150 dijakov. Dober 
odziv mladih se odraža tudi v velikem 
številu tistih, ki gredo prvič na krvo-
dajalsko akcijo; letos je teh bilo 245. 
Tudi v letošnjem šolskem letu poziva-
mo srednje šole, da nas povabijo za 
predstavitev krvodajalstva njihovim 
dijakom. Mladi prostovoljci pa bodo 
tisti, ki bodo svoje vrstnike poskušali 
navdušiti tudi za krvodajalsko akcijo, 
ki smo jo pripravljeni organizirati sku-
paj s srednjimi šolami.

Vabimo dijake in študente na njiho-
vo krvodajalsko akcijo, ki bo v pone-
deljek, 8. oktobra 2012, od 7.00 do 
10.30, v tretjem nadstropju interne-
ga oddelka Splošne bolnišnice Novo 
mesto (stara bolnišnica). Na akcijo 
prinesite osebni dokument in ne pri-
hajajte tešči!Promotorji krvodajalstva na ogledu CTD Mladi predavateljici Barbara in Antonela

Ponovno oživljena KORK 
Šmarjeta

Dijake in študente vabimo med 
krvodajalce
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KORK Straža je aprila v občinskih prostorih organizira-
la preventivne zdravstvene meritve sladkorja v krvi, ho-
lesterola in krvnega tlaka, ki se jih je udeležilo 80 ljudi. 
Občani so bili poleg meritev deležni tudi veliko nasvetov 
glede same prehrane in načina življenja bodisi ob slad-
korni bolezni, povišanem holesterolu v krvi ali nizkem 
oz. visokem krvnem tlaku. Razdelili smo tudi veliko pro-
pagandnega materiala, ki smo ga dobili na OZRK Novo 
mesto in v Tovarni zdravil Krka, d. d.; vsi obiskovalci so 
dobili tudi bilten RK Z roko v roki. Zelo nas veseli, da nas 
pri tej akciji podpira in obišče naš župan Alojzij Knafelj, 
ki se zaveda, da je zdravje največje bogastvo in da je tre-

ba zanj skrbeti, dokler ga še imaš. 
Po meritvah smo na isti lokaciji organizirali tudi zanimivo 
predavanje na temo »Doma imamo bolnika«. Diplomi-
rana medicinska sestra Vlasta Femc, patronažna sestra 
v občini Straža, je spregovorila o bolniku, ki potrebuje 
osebno nego, ustrezno prehrano in zdravstvene usluge, 
ter predstavila pravilen odnos svojcev do bolnika in vča-
sih tudi umirajočega. Žal je bila udeležba na predavanju 
manjša, vendar to KORK Straža ne bo vzelo motivacije 
za organizacijo tovrstnih dejavnosti.

  Andreja Radešček, 
predsednica KORK Straža                                     

Predavateljica Vlasta Femc Župan Alojz Knafelj ob pogovoru s prostovoljko Darjo Bukovec

OZRK Novo mesto je letos organiziralo letovanje za 350 
otrok na Debelem rtiču, ki so letovali v štirih enotedenskih 
izmenah.
Tudi tokrat smo povabili župane in druge predstavnike, po-
membne za izvedbo letovanja otrok, da skupaj z nami obi-

ščejo mlade letoviščnike. Obiska so se udeležili predsed-
nica OZRK Novo mesto in podžupanja MO Novo mesto 
mag. Mojca Špec Potočar, župan Občine Šentjernej Franc 
Hudoklin, župan Občine Straža Alojz Knafelj, župan Obči-
ne Dolenjske Toplice Jože Muhič, župan Občine Škocjan 
Jože Kapler, županja Občine Šmarješke Toplice Bernard-
ka Krnc, direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
– enota Novo mesto dr. Tatjana Mlakar ter nekateri pred-
stavniki Območnega odbora RK Novo mesto.
Program za goste so pripravili otroci, ki so letovali v zadnji, 
četrti izmeni, kjer jih je bilo 85. Vodila jih je pedagoška 
vodja Janja Javoršek z osmimi vzgojitelji in eno pomoč-
nico.
Gostje so imeli tudi sestanek z upravo zdravilišča, ki je bil 
namenjen iskanju načinov za možnosti organiziranja tudi 
šole v naravi na Debelem rtiču.
Vsi povabljeni, ki tudi finančno podpirajo program leto-
vanja, so ocenili, da je to dobro organizirano, da so bili 
otroci zdravi in zadovoljni ter da v koloniji preživljajo lepe 
počitniške dni.

Gostje so si z zanimanjem ogledali nastop mladih talentov. 

Obiskali otroke, ki so letovali na Debelem rtiču

Preventivne zdravstvene meritve v Straži
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Od 24. 6. do 30. 6. 2012 je v Mirni Peči potekal tabor Mladi 
za mlade po srcu, ki je delno sofinanciran iz sredstev Leader, 
4. osi EKSRP, delno pa sredstva prispevajo občine Dolenjske 
in Bele krajine. Ker je leto 2012 leto medgeneracijskega so-
delovanja, je bil poudarek tabora na druženju in sodelova-
nju mladih s starejšimi. Tabora se je udeležilo 30 dijakov in 
študentov, ki so obiskovali 16 starejših ljudi, jim pomagali, 
se z njimi družili in zapisovali njihove zanimive zgodbe. Ne-

katerim so tudi pomagali pri hišnih opravilih, barvanju oken, 
košnji, urejanju okolice in vinograda, ter se tudi sami učili 
peči pecivo. Večina starejših, ki so jih obiskovali, je bila željna 
družbe in pogovora. Dve dijakinji sta v dopoldanskem času 
pomagali tudi v vrtcu. 
V času tabora so potekale različne aktivnosti in delavnice, pre-
ko katerih se krepijo veščine timskega dela in zdrave komuni-
kacije. Poskrbeli smo tudi za športne igre in druženje ob ta-
borniškem ognju, ki smo ga imeli v Zijalu. V času delavnic smo 
imeli tudi zunanje goste, ki so nam pomagali in popestrili naše 
aktivnosti. Slavka Rupena iz Turističnega društva Mirna Peč je 
poskrbela, da smo dobili čim več zanimivih informacij o Zijalu 
in Mirni Peči, Nežka Režek, predsednica Društva podeželskih 
žena, pa je vodila delavnico peke piškotov, ki smo jih stregli na 
zaključni prireditvi. Pri organizaciji obiskov starejših nam je po-
magala predsednica KORK Slavica Derganc. Za varno vožnjo 
in razvažanje udeležencev tabora je poskrbel Lambert Pate, ki 
je kot prostovoljec z nami preživel cel teden na terenu. 
Za nas so v tem tednu lepo poskrbele tudi kuharice v OŠ Mirna 
Peč, tako naši trebuščki niso bili nikoli prazni. Mladi prostovolj-
ci tabora so v tem tednu pokazali pripravljenost pomagati sta-
rejšim, jih poslušati in se z njimi družiti. Najlepša nagrada in za-
hvala za mlade prostovoljce pa so bile tople besede in nasmehi 
zadovoljnih ljudi.                                                                   Mojca Harmandić

Na zaključno prireditev so prišli tudi nekateri starejši, ki smo jih 
obiskovali med tednom.

Mladi za boljši svet
RKS je v okviru mednarodne pobude »Mladi za boljši svet« 
začel s projektom za mlade prostovoljce iz cele Slovenije, 
ki želijo spremeniti svet na bolje. Vodilo projekta je rek Ma-
hatme Gandhija Bodi sprememba, ki si jo želiš sam videti v 
svetu, ki temelji na tem, da se mladi spremenimo navznoter 
in z metodo posebnih delavnic širimo človekoljubne vred-
note naprej. 
Gre za preizkušene delavnice na mednarodni ravni, pri kate-
rih mladi razvijamo sočutje do nemočnih in poskušamo ra-
zumeti njihovo stisko. Te so tako zasnovane, da udeleženci 
skozi neko demonstracijo oz. igro različnih situacij razmislijo 
in se tudi lahko poistovetijo z določeno vlogo »nemočnih«, 
nato pa sledi diskusija o resnejših temah – o skupinah ljudi, ki 
so na robu današnje družbe in ki jim je treba pomagati. Ude-
leženci v teh delavnicah spoznajo, ne le kdo so danes ranlji-
ve skupine, ampak tudi kako se počutijo in zakaj si ne znajo 
sami poiskati pomoči, ter se naučijo prepoznati potrebe le-
teh. Na ta način uresničujemo zgoraj navedeno Gandhijevo 
misel, ki nas nagovarja, naj spremenimo svet na bolje.

Dve prostovoljki z novomeškega področja, ki se usposablja-
va za delavnice, jih želiva že v letošnjem šolskem letu pred-
staviti čim več osnovnošolcem višjih razredov. 

Mateja Dajčman, prostovoljka v programu 

Delavnica Mladi za boljši svet, ki smo jo izvedli z udeleženci 
tabora

Tabor Mladi za mlade po srcu v Mirni Peči

Zbirali smo šolske potrebščine in delili bone 
V poletnih mesecih smo tudi v letošnjem letu razdeljevali bone za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Bone so prejeli 
otroci družin, ki so na seznamu prejemnikov naših pomoči, na nas pa so se obračale tudi nove družine. Otroci prve in druge 
triade osnovne šole so prejeli bon v vrednosti 55 evrov, otroci tretje triade ter srednješolci pa bon v višini 70 eurov.  Skupno 
smo tako pomagali 196 otrokom v višini 12.749,36 evrov. V zadnjem tednu avgusta smo v prostorih Humanitarnega centra 
RK zbirali šolske potrebščine, ki smo jih razdelili novomeškim osnovnim šolam, kjer jih bodo socialni delavci  posredovali 
otrokom glede na njihove potrebe. V tej akciji smo zbrali 39 šolskih torb, 25 peresnic, 72 velikih zvezkov, 29 malih zvezkov, 
24 kompletov barvic, nekaj tempera barvic, šilčkov, flomastrov in raznih svinčnikov.
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Minilo je že šest mesecev, odkar poteka medgeneracijski 
projekt Mladi za mlade po srcu. Delo s starejšimi ljudmi 
in prostovoljci, ki tem pomagajo, zahteva veliko truda in 
časa. Izvedli smo delavnice o pripravi in pridelavi zdra-
ve hrane ter o negi bolnika. Udeležba je bila številčna, 
udeleženci pa zadovoljni. Oblikovali smo zloženko, ki 
ponuja uporabne informacije o tem, kje lahko dobijo sta-
rejši pomoč, ter spletno stran www.pomoc-starejsim.si, 
preko katere se lahko svojci obrnejo na RK po pomoč za 
svojega starostnika. Spletna stran ponuja tudi novice, ki 
so namenjene prostovoljcem. S prostovoljci smo obiskali 
medgeneracijski center Sadeži družbe, ki ga vodi Slo-
venska filantropija v Murski Soboti, kjer smo si ogledali 
primere dobre prakse sodelovanja med mladimi in sta-
rejšimi ljudmi. Glavni cilj projekta je pilotno obiskovanje 

starejših v Mirni Peči in Stopičah. Do sedaj je na terenu 
dejavnih okoli 20 prostovoljcev, ki obiskujejo nekaj več 
kot 20 starostnikov. Delo je prilagojeno potrebam in že-
ljam starejših in prostovoljcev. Nekateri si želijo rednih 
tedenskih obiskov, drugi pa potrebujejo le prevoz. Kljub 
temu da so potrebe velike, saj zaznavamo, da starejši 
zaradi velikih stroškov zapuščajo domove za starejše in 
se vračajo na dom, še vedno ni velikega odziva, zato jih 
vabimo, da se obrnejo na nas. Razumemo, da se ljudje 
bojijo sprejeti pomoč od neznanca, zaupanja je vedno 
manj, ampak trudimo se, da z dobrimi izkušnjami vseh, 
ki so vključeni v naš program, razširimo dober glas o na-
šem delu. 
V juliju smo izvedli medgeneracijski tabor mladih v Mirni 
Peči, kjer so mladi prostovoljci en teden obiskovali in nu-

dili pomoč starejšim. V sklopu tabora so se odvijale tudi 
delavnice, ki širijo humane vrednote in gradijo pozitivne 
odnose.

Mojca Harmandić

 Starejši iz Mirne Peči, ki jih obiskujejo prostovoljci

V okviru občinskega praznika je KORK Žu-
žemberk, v sodelovanju z Zdravstveno po-
stajo Žužemberk in njihovima sestrama Katjo 
Jankole in Matejo Novak, organizirala meritve 
holesterola, sladkorja v krvi in krvnega tlaka, 
ki so bile dobro obiskane; kar 64 občanov je 
prišlo preverit svoje zdravstveno stanje. Med 
čakanjem na meritve so se udeleženci lahko 
naučili prve pomoči in oživljanja s pomočjo 
AED (avtomatski zunanji defibrilator). Tudi ta 
aktivnost je bila dobro sprejeta. Vsi, ki so pri-
stopili, so pridobili nekaj več sigurnosti v pri-
meru nudenja prve pomoči ponesrečenim ali 
nenadno obolelim.

Sestri Mateja Novak in Katja Jankole s predsednico KORK Žužemberk Geni 
Maver

VABILO NA SKUPINO ZA SAMOPOMOČ
V Mirni Peči in Stopičah bomo začeli z izvajanjem 
medgeneracijske skupine za samopomoč. Skupina 
je namenjena starejšim in tistim, ki so se ravnokar 
upokojili in se želijo družiti. Skupino bosta vodili dve 
usposobljeni voditeljici, ki bosta skupaj z udeleženci 
naredili plan in teme, ki jih bo skupina obravnavala. 
Skupina se bo srečevala enkrat na teden po približno 
eno uro, obiskovalo naj bi jo do deset članov. 
Začetek srečanj v Stopičah bo v zadnjem tednu okto-
bra, v Mirni Peči pa novembra. 
Vsi, ki bi se želeli vključiti v skupino ter dobiti več 
informacij, nam lahko pišite na novo-mesto.ozrk@o-
zrks.si ali pa nas pokličite na 07 39 33 120, kontaktna 
oseba Mojca Harmandić.
Popestrite si svoj čas v skupini za samopomoč in do-
pustite, da je starost aktivna!

Kaj smo delali pri projektu Mladi za mlade po srcu

Meritve indikatorjev zdravja in predstavitev 
oživljanja v Žužemberku
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Lokalnega tekmovanja osnovnošolskih ekip, ki se je odvijalo 
na OŠ Grm v Novem mestu, se je udeležilo 11 šol s 15 ekipa-
mi prve pomoči. Vse ekipe so od lani napredovale v teoretič-
nem in praktičnem znanju iz prve pomoči. Zmagala je ekipa 
OŠ Center, ki se je uvrstila na regijsko tekmovanje, drugo me-
sto je zasedla OŠ Šmarjeta in tretje OŠ Šmihel. 
Na 6. regijskem tekmovanju ekip prve pomoči OŠ so se po-

merile ekipe, ki so na območnih tekmovanjih zasedle prvo 
mesto, in sicer iz OŠ Šentrupert, Metlika, Semič in Center iz 
Novega mesta. Udeleženci so na treh nesrečah reševali po 
šest  poškodovanih. Tekmovanje je potekalo v sodelovanju s 
Centrom srednjih šol Novo mesto in Srednjo zdravstveno in 
kemijsko šolo.
Prvo mesto je zasedla ekipa OŠ Center iz OZRK Novo mesto, 
ki se je uvrstila na državno tekmovanje, drugo ekipa OŠ dr. 
Pavla Lunačka Šentrupert iz OZRK Trebnje in tretje ekipa OŠ 
Metlika iz OZRK Metlika. 
Na 6. državnem tekmovanju ekip prve pomoči OŠ, ki se ga 
je udeležilo osem ekip prve pomoči OŠ, je Dolenjsko regi-
jo zastopala ekipa OŠ Center iz Novega mesta in zasluženo 
zmagala. Člani ekip so morali pokazati znanje iz varnosti v 
cestnem prometu, zgodovine RK in teorije o prvi pomoči. V 
praktičnem delu so nudili prvo pomoč ponesrečenim v pro-
metni nesreči, poškodovanim pri delu v gozdu in pri nezgodi 
pri telovadbi ter družinskim članom v vsakodnevni situaciji. 
Ekipo OŠ Center so sestavljali Mirjam Bele, Aleksandar Bor-
delius, Jakob Fabjan, Tin Malenšek, Erazem Pušnik, Simon 
Šegula in rezerva Simon Pavlin, vsi iz 9. a razreda. Za prvo 
mesto sta poleg prizadevnih učencev zaslužna njihova men-
torica Marinka Kastelic in predavatelj prve pomoči na OZRK 
Novo mesto Aleš Jakše. Zlati pokal sta zmagovalcem podelila 
predsednik RKS Franc Košir in predstavnik Civilne zaščite Ja-
nez Melanšek.

Zmagovalna ekipa OŠ Center na 6. državnem tekmovanju ekip 
prve pomoči  

Moja prostovoljska pot na RK
Moja prostovoljska pot pri OZRK Novo mesto je precej 
kratka. Začela se je lani, ko sem se prijavila kot mentorica na 
letovanju otrok na Debelem rtiču. Na OZRK Novo mesto so 
sprejeli mojo prijavo ter me povabili na motivacijski dan, da 
pokažem svoje talente. Tam sem se spoznala s prostovoljci, 
osvežila znanje prve pomoči, se seznanila z zgodovino Rde-
čega križa in drugimi dejavnostmi, kar mi je pripomoglo, da 
sem tudi sama preživela čudovito letovanje z otroki v tretji 
izmeni. Po tako prijetnem začetku sodelovanja ter ob spod-
budi prijateljice in mentorice Mojce Harmandić mi ni ostalo 
drugega, kot da izkoristim priložnost za prostovoljno delo. 
Leto 2012 je tudi leto aktivnega staranja in medgeneracij-
ske solidarnosti in na OZRK Novo mesto smo se odločili, 
da tudi mi naredimo nekaj na tem področju s projektom 
Mladi za mlade po srcu, in sicer da pomagamo starejšim 
ljudem. Za delo sem se izobraževala na sedežu OZRK 
Novo mesto ter se udeležila strokovne ekskurzije v Murski 
Soboti, kjer smo si ogledali delovanje medgeneracijskega 
centra Sadeži družbe. S prostovoljstvom sem začela marca, 
ko mi je bil dodeljen gospod iz okolice Mirne Peči, ki je 
po smrti žene ostal sam v veliki hiši. Otroci so si ustvari-
li svoje družine in domove nekaj minut stran, a jih dnevne 
obveznosti, kot so služba in šola, večino dneva ločujejo. 
Gospod se čez dan zamoti z delom v hlevu, kjer ima kra-
vo in telička, po dvorišču pa se sprehaja še nekaj kokoši, 
ki jih čuva pasji lajež. Ko pa dela zmanjka, obsedi v kuhinji 

čakajoč, da ura odbije tri in bo čas za kosilo. Da te ure hitre-
je in prijetneje minejo, ga obiščem. Vedno kakšno rečeva, 
zraven pojeva še kakšen piškot in spijeva sok. To je dovolj, 
da gospoda spravim v dobro voljo. Posebno zanimiva je naj-
ina pot do zdravnika, ki jo izkoristiva za obujanje spominov 
na stare čase. Človek se zamisli, kako malo je potrebno, da 
osrečiš družbe željnega človeka. Odkar sodelujem na tem 
projektu, sem postala še bolj pozorna na starejše okoli sebe. 
Čas hitro mineva in se bodo enkrat v njihovem položaju 
znašli tudi naši starši, ki bodo prav tako potrebni družbe in 
prijazne besede, za njimi pa bomo na vrsto prišli tudi mi. 
Želja mi je, da ljudi še naprej seznanjam o težkem položaju 
starejših in spodbujam mlade, da jim namenjajo svoj čas. 

                                          Mateja Kopina, prostovoljka

Mateja Kopina, Mateja Dajčman, Antonela Gelo in Vesna Kle-
menčič na stojnici RK

Tekmovanja osnovnošolskih ekip prve pomoči
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Košarica RK
Dva dni v Tednu RK smo se na naši šoli pridružili zbiral-
ni akciji Košarica RK, kjer smo zbirali živila in izdelke za 
osebno higieno za družine v socialni stiski. Pri Unicefovem 
krožku smo pobarvali kartonaste škatle in jih razdelili po 
učilnicah razredne stopnje, kamor so učenci odlagali svo-
je prispevke; učenci predmetne stopnje so svoje prispev-
ke odložili pred pisarno pedagoginje. Na koncu zbiralne 
akcije smo zbrano razvrstili in predali predstavnici KORK 
Dolenjske Toplice. Akcija je bila uspešna, nabrali smo zelo 
veliko izdelkov. Zelo zadovoljni smo, da smo lahko poma-
gali tistim, ki pomoč potrebujejo.

Tanja Topić, učenka OŠ Dolenjske TopliceZbranega je bilo toliko, da so morali odpeljati s kombijem.

Postaja RK na Otočcu
Letos smo na Otočcu odprli 11. postajo RK. Delovala bo vsak tretji torek v mese-
cu, od 17.00 do 18.00, v prostorih gasilskega doma na Otočcu. Krajani si tam lah-
ko izmerijo krvni tlak in sladkor v krvi, večkrat na leto pa tudi holesterol. V okviru 
postaje RK bodo organizirali tudi zdravstveno preventivna predavanja.
Odprtje postaje so popestrili učenci OŠ Otočec s prikupnim kulturnim progra-
mom. Spregovoril je predsednik KORK Otočec Bojan Florjančič, dobro delo po-
staji pa je zaželela podpredsednica OZRK Novo mesto Marta Medle, ki je ob tej 
priložnosti izročila predsedniku KORK Otočec merilec krvnega tlaka. 
Že za prve meritve, ki so jih opravljale prostovoljki Barbara in Tanja iz Visoke šole 
za zdravstvo Novo mesto in upokojena medicinska sestra Anja, je bilo zanimanje 
krajanov zelo veliko; prišlo jih je kar 60. Zdravje je največja vrednota, zato so kra-
jani Otočca veseli nove pridobitve, ki bo prispevala k še večji osveščenosti ljudi o 
njegovem pomenu.

Podpredsednica OZRK Novo mesto 
Marta Medle in predsednik KORK Oto-
čec Bojan Florjančič

Košarica RK na 
OŠ Šmarjeta
Tanzanijski pregovor pravi: »Mnogi mali ljudje iz mno-
gih malih krajev, ki naredijo veliko malih korakov, lahko 
spremenijo obličje Zemlje.« Revščina je ena od glavnih 
težav sodobnega sveta; žal se tudi v Sloveniji vse pogo-
steje soočamo z njo. Po zadnjih podatkih pod pragom 
revščine živi že 254 000 Slovencev. Vse več ljudi je brez-
poselnih, plače nekaterih zaposlenih so včasih prenizke, 
da bi omogočale dostojno življenje. Tudi v našem okolju  
lahko srečamo posameznike in družine, ki si ne morejo 
privoščiti osnovnih življenjskih potrebščin. Pravijo, da  je 
največja napaka, da ne narediš ničesar, kadar lahko nare-
diš vsaj malo. Zato smo se v OŠ Šmarjeta odločili, da se 
skupaj s KORK Šmarjeta in Bela Cerkev tudi letos pridru-
žimo akciji KOŠARICA RK, ki jo ob Tednu RK organizira 
OZRK Novo mesto. V trgovini Tuš v Šmarjeških Toplicah 
in v trgovini Mercator v Šmarjeti so se cel mesec maj v 
posebej označenih nakupovalnih vozičkih zbirale osnov-
ne življenjske potrebščine, ki so jih darovali občani. V šoli 
smo deset dni zbirali živila (olje, sladkor, testenine, riž, 
moko) in higienske pripomočke. Pri akciji so zelo pridno 
pomagali učenci prostovoljci iz 6. razreda, ki so poskr-

beli, da so vsi, ki so to želeli, svoje prispevke oddali brez 
težav. Odziv je bil zelo velik. Posebej bi se radi zahvalili 
Nii Dežman iz 1. razreda in njeni družini, saj so prispevali 
kar dva paketa osnovnih življenjskih potrebščin. S svojo 
dobrodelnostjo so se izkazali tudi učenci 3. a in 6. a raz-
reda ter njihovi starši.

Zbrano smo predali predsednici KORK Bela Cerkev Mi-
leni Činkole in prostovoljki RK Gorenja vas Renati Lužar. 
Hvala vsem, ki ste prisluhnili prošnji in se odločili poma-
gati. Prepričani smo, da je pomoč prišla v prave roke.

Mladi člani RK OŠ Šmarjeta                                                                                       

Na OŠ Šmarjeta smo zbrali veliko hrane in higienskih artiklov.



so od marca do septembra 2012 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe: 

Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež, Lekarna Novak, d. o. o., dr. Franc Kokalj, Klemont, Klemen Grill, s. p, Krka, d. d., 
PBS Slovenije, d. d., Pušnik – Novljan, d. o. o., Lions klub Novo mesto, Dolenjske Lekarne Novo mesto, p. o., 

Novoline, d. o. o., Harvey Norman, d. o. o., Tiskarna Novo mesto, d. d.
Posamezniki: 

Miloš Recelj, Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna in Dušan Dular, mag. Mojca Špec Potočar, Pavlina Avbar, Jože Podgoršek, 
Tone Hrovat, Vida Hlebec, Janez Bratkovič, Marjana Kos, Martina Kralj, Helena Rogelj Jurše, Jože Avsec, Marko Glušič, Marija 
Černe Starič, Rafko Križman, Suzana Simič, Dušan Plut, Ivanka Ravnikar Plut, Robert Požar, Peter Dokl, Alenka Jerman, Ignac 

Jurglič, Luka Flere, Domen Jeraj, Rajmund Gorenc, Sandra Duraševič, Zlata Bobnar
KORK:

Šmihel, Žužemberk, Bučna vas, Orehovica, Stopiče, Straža, Dolenjske Toplice, 
Bela Cerkev, Otočec, Šmarjeta, Brusnice

V materialu je prispevala
Kartuzija Pleterje.

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, 
Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, telefon: 07/39 33 120, faks: 07/39 33 129, elektronsko pošto lahko pošiljate na naslov: 
novo-mesto.ozrk@ozrks.si. Grafična realizacija: TOMOGRAF, Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 1700 izvodov.

CZ          -  Civilna zaščita
KORK -  Krajevna organizacija 
  Rdečega križa
MO        -  Mestna občina
OŠ          -  Osnovna šola

OZRK -  Območno združenje 
  Rdečega križa
RK         -  Rdeči križ
RKS       -  Rdeči križ Slovenije
RS          -  Republika Slovenija
UE          -  Upravna enota

Kratice

V Sklad za pomoč ljudem v stiski 

ODDAMO:
- otroško kolo (za starost 10 let)
- zamrzovalno omaro 
- 2 enojni postelji z jogijema
- 4 police na konzolah 
 
POTREBUJEMO:
- otroško kolo (za starost 4 leta)
- starejše žensko kolo
-  žensko kolo na prestave
-  jedilni kot
-  nizke omarice
-  jedilno mizo in stole
-  štedilnik (4 elektrika)
-  štedilnik (3 plin, 1 elektrika)
-  štedilnik (2 plin, 2 elektrika)
-  plinski štedilnik 
-  manjši hladilnik
-  manjšo hladilno skrinjo
-  pralni stroj
-  sesalec
-  pograd
-  peč za etažno centralno kurjavo na 

drva (2x)

-  kuhinjske omarice
-  kuhinjsko pipo
-  topli pod
-  štedilnik na drva (dolžina 90 cm, 

priključek desni)
-  tabure (3x)
-  kotno sedežno garnituro (2x) 

Material za ročna dela:
- prejo za vezenje in kvačkanje,
- kvačkanec,
- platno za vezenje,
- šivalni stroj.

Pokličite OZRK Novo mesto, 
tel.: 07/ 39 33 121.
OZRK Novo mesto ima razdelilnico 
hrane, kjer socialno šibki dobijo topli 
obrok, vsak delovni dan ob 12. uri, in 
kopalnico, kjer se lahko stuširajo in 
operejo oblačila. 
Skladišče rabljenih oblačil in obutve 
je odprto vsako sredo od 13. do 16. 
ure.

DAJ – DAM

 V vseh kulturah je kruh simbol preživetja in povezanosti med 
ljudmi. Na svetovni dan hrane organiziramo že dvanajstič za-
pored akcijo Drobtinica, ki bo potekala v soboto, 13. oktobra 
2012.
Na stojnicah pred trgovinama Mercator na Cikavi in v Vavti 

vasi, pred Šparom v Bršljinu, v  Planetu Tuš in na trgu v Žužem-
berku bomo s kruhom, ki ga spečejo naše aktivistke ali ga do-
nirajo manjše in večje pekarne ter trgovski centri, zbirali denar 
za plačilo malic in kosil otrokom iz socialno šibkejših družin.

Pri Drobtinici pomagajo tudi učenci osnovnih šol, ki jim bo 
zbran denar namenjen.

Drobtinica za pomoč učencem

Aktivnosti za uporabnike 
pomoči na RK
V jesenskem času bomo pričeli ponovno izvajati 
različne delavnice in tečaje za naše uporabnike.

September: 
- Skupina za samopomoč, vsako drugo in četrto 
sredo ob 14. uri, za vse, ki bi podelili življenjske 
izkušnje in pridobili nove prijatelje. 
- Tečaj računalništva, ki poteka v prostorih RIC-
a v Novem mestu (kontaktna oseba Anita Jakše, 
tel. št.: 041 686 721). Tečajniki se bodo, glede na 
njihovo predznanje, učili uporabljati programe 
microsoft office ter internet z elektronsko pošto.

Oktober: 
- Tečaj ročnih del, od 2. oktobra, vsak torek in 
četrtek ob 9. uri. 
November: 
- Tečaj nege bolnika na domu, 18 ur. Tečajniki 
bodo spoznali, kako negovati bolnika ter kako 
poteka proces staranja,  spregovorili bodo tudi o 
telesni dejavnosti okrevajočega bolnika. 

Januar: 
- Delavnice o delu na vrtu so namenjene uredit-
vi in osvežitvi domačih vrtov. 
-Inštrukcije učencem in dijakom. Vabimo tudi 
dijake prostovoljce, ki dobro obvladate katerega 
izmed šolskih predmetov, da se oglasite in se do-
govorimo o nudenju pomoči. 
Za vse dodatne informacije in prijave smo vam 
na voljo na tel. št. 07 39 33 128 oz. preko emaila: 
novo-mesto.ozrk@ozrks.si, kontaktna oseba An-
dreja Murgelj.

Sklad za 
pomoč ljudem 

v stiski
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