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V  iletošnjem letu se spet lotevamo do-
brodelne akcije, s katero pomagamo 
družini iz okolice Novega mesta pri obno-

vi dotrajane hiše. Odziv ljudi iz bližnjega okolja 
ni vedno pozitiven, saj so nekateri mnenja, da si 
ne zaslužijo pomoči. Vendarle pa so tudi mnogi, 
ki se odzivajo pozitivno in želijo pomagati, kar 
nas hrabri in daje voljo, da pomagamo. 
V veselje nam je, ko se ozremo nazaj na družine, 
ki smo jim pomagali, in vidimo, da jim je pomoč 
dala zagon za novo življenje. V večini so se dobro 
znašle, zato je trud z organizacijo akcij in zbiranjem 
pomoči poplačan. Še posebej smo ponosni, če 
izvemo, da so boljši pogoji pripomogli k temu, da 
so našli otroci pravo pot. In tudi pri novi akciji se 
srečujemo z otroki, ki trpijo, ker jim stanovanjske 
razmere ne dopuščajo, da bi živeli doma, zato so 
se morali začasno odseliti. Otroci res niso nič krivi.  
Zbiranje sredstev in nagovarjanje donatorjev 
je težko, vendarle, če gre za konkretno družino 
in realen projekt, še veliko podjetij, obrtnikov 
in gospodarstvenikov prisluhne. Vse manj je 
tistih, ki darujejo znatne zneske, toda tudi manjša 
sredstva posameznikov niso zanemarljiva. Saj 
poznate pregovor zrno do zrna pogača, kamen 
na kamen palača, ki še kako drži. Tako so nas pred 
poletjem poklicali iz neke delovne skupnosti in 
želeli, da predlagamo, za kaj bi namenili sredstva, 
ki jih bodo zbirali namesto daril za sodelavce, ki 
letos praznujejo življenjske jubileje. Sprejeli so naš 
predlog in nakazali zbran denar za obnovo hiše. 
Mislim, da si takšno darilo za rojstni dan zapomniš 
za celo življenje.  
Organiziramo tudi druge akcije in včasih imamo 
občutek, da res ves čas nekoga in nekaj prosimo. 
Zbiramo šolske potrebščine, prispevke za Sklad 
za pomoč ljudem v stiski, iz katerih pokrivamo 
stroške za plačevanje položnic našim prosilcem, 

nagovarjamo donatorje za štipendije, ipd. 
Vedno se na nas obrne še kdo, ki si zasluži pomoč 
ali vsaj našo pozornost. Pred kratkim se je pri nas 
oglasil študent glasbe v tujini. Za študij plačuje 
iz prihrankov in nastopov, stroške za sobo mu 
pokrijejo starši, varčuje pa pri hrani, da ima kakšen 
evro za vse druge potrebe, povezane s študijem. 
Kje so naše inštitucije, ki bi morale poskrbeti za 
mlade glasbene talente? Moramo reševati take 
primere tudi na RK? Stiske ljudi tako okupirajo 
naše misli, da skušamo najti rešitve. Že dlje časa 
iščemo pomoč za invalida, ki si je ustvaril družino. 
Zaradi večjih naporov, povezanih s tem, pa se mu 
je invalidnost poslabšala, zato bi nujno potreboval 
električni skuter. Zbrati moramo okrog 2500 evrov, 
kar ni zelo veliko, vendar nam še ni uspelo.
Naj omenimo tudi akcijo za Anžeta in Eneja, ki 
imata cerebralno paralizo, zdravniki pa so jima na-
povedali, da ne bosta nikoli shodila. S terapijami v 
Zagrebu se uspešno postavljata na noge. Izkušnja 
družine, ki je sama zelo aktivna pri zbiranju sred-
stev, je pozitivna, saj je odziv ljudi dober. Letos 
poleti je ŠD Tian iz Novega mesta organiziralo 
nogometni turnir in zbralo 6250 evrov, ki so jih 
nakazali na TRR Sklada za pomoč ljudem v stiski, iz 
katerega pri OZRK Novo mesto plačujemo račune 
za zdravljenje dvojčkov. 
Kdo si zasluži našo pomoč in kdo ne? Kdo lahko 
to ocenjuje in presoja? Ljudje se radi primerjamo, 
težko pa se vživimo v stisko drugih, če je nismo 
sami doživeli. Zato pomagajmo, če le moremo, 
in bodimo ponosni, če lahko sami poskrbimo za 
sebe in malo še za druge. 

Mag. Mojca Špec Potočar,  
predsednica

UVODNIK
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DOBRODELNOST

Akcija za obnovo hiše

Letošnjo pomlad smo na pobudo Centra 
za socialno delo Novo mesto začeli z ve-
liko dobrodelno akcijo za obnovo hiše za 

družino iz Cerovca pri Novem mestu. 
Družina, ki jo sestavljajo mati, štirje šoloobvezni 
otroci in bolna stara mama, živi v dotrajani hiši, 
stari več kot sto let. Pred kratkim pa jim je umrl 
oče. V hiši ni kopalnice in sanitarij, streha pa se 
podira. Na razpolago imajo le majhen prostor 
za kuhinjo in eno sobo. 
Zaradi slabih stanovanjskih razmer, v katerih 
družina živi, so se strokovni delavci Centra za 
socialno delo Novo mesto odločili, da otroke 
začasno preselijo v Mladinski dom Malči 
Beličeve v Ljubljano, dokler v hiši ne bodo vz-
postavljeni boljši življenjski pogoji. Ker mama ni 
zaposlena, si obnove hiše s skromnimi prihodki, 
ki komaj zadostujejo za najnujnejše življenjske 
stroške, ne morejo privoščiti. Pripravljen je načrt 
za sanacijo hiše in pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, z obnovo 
pa bomo začeli sep-
tembra. Koordinacijo 
in nadzor gradbenih 
del na objektu bo 
donirala Zarja, d. d., 
Novo mesto.
Pri OZRK Novo mesto 
organiziramo akcijo 
pomoči za družino pri 
obnovi hiše. Vabimo 
posameznike, gos-
podarske družbe in 
različne organizacije, 
da pristopijo po svojih 
močeh. 

Darujete lahko material, storitve, delo ali 
sredstva. 

Sredstva se zbirajo na TRR Sklada za pomoč 
ljudem v stiski 0297 0025 9477 202, sklic 
00-903044, lahko pa nas tudi pokličete na 
telefonsko številko: 07 39 33 126.

V akciji Pomoč pri obnovi hiše so od maja 
do septembra prispevali: 

Sonja Vlašič, Pušnik – Novljan, d. o. o., Ana Šepic, 
Marinka Kralj, Ivanka Rihter, Stanko Vukšinič, 
Občina Žužemberk, Mestna občina Novo mesto, 
Damjan Jerič, Vahit Ebipi, s. p., Marjan Anderlič, 
s. p., Okrožno sodišče Novo mesto, Alenka 
Angleitner, Irena Papež, RKS – Zveza združenj, 
Krka, d. d., KORK Mali Slatnik, Drska, Birčna vas, 
Kandija-Grm, Podgrad, Šmarjeta in Bela Cerkev

Odzvala so se tudi nekatera podjetja in obrtniki, 
ki bodo darovali material in storitve. 

Hiša pred 
obnovo

SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI, TRR: 0297 0025 9477 202
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KRVODAJALSTVO, tel. št.: 07 393 31 20

110-KRAT DAROVAL KRI
Ivan Pavc iz KORK Dolž, ki je v tem času ravnokar stopil med up-
okojence, je s krvodajalstvom začel že na vajeniški šoli. Ker se počuti 
zdravega in ga to izredno veseli, zdaj  redno hodi na odvzem vsake 
tri mesece. Z darovanjem krvi bo nadaljeval, dokler mu bodo leta 
to dopuščala. Za jubilej sta mu čestitala predsednica OZRK Novo 
mesto mag. Mojca Špec Potočar in predstavnik CTD Novo mesto 
Mihael Tonejc, dr. med.

KRVODAJALSTVO

Jubilejno darovali kri

100-KRAT DAROVAL KRI
Viljem Hribar iz KORK Mirna Peč je daroval kri 100-krat. Začel je že 
v mladih letih in vztrajal bo tudi v pokoju. Pravi, da se po odvzemu 
počuti zelo dobro, in dokler bo zdrav, bo kri dajal. Ponosen je na 
svojo ženo in sina, ki sta tudi krvodajalca. Zahvalo in čestitke so mu 
izrekli predsednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec Potočar in 
predsednica KORK Slavi Derganc. 

110-KRAT DAROVAL KRI
Ivan Horvat iz KORK Dolenjske Toplice se je pridružil krvodajalcem 
že leta 1982, torej pomaga ohranjati življenja že tri desetletja. Nihče 
ga ni vzpodbujal k temu, ampak se je sam odločil narediti prvi korak. 
Z rednim darovanjem krvi nadaljuje, saj se po tem počuti še bolje. 
Za jubilejno darovanje krvi so mu čestitali župan Občine Dolenjske 
Toplice Jože Muhič, predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana 
Pelko in predstavnik CTD Novo mesto Mihael Tonejc, dr. med.

JUBILANTI DO KONCA LETOŠNJEGA LETA

Na našem območju je 41 krvodajalcev, 
ki so kri darovali več kot 100-krat; 
med tremi ženskami je rekorderka 

s 108 in med 38 moškimi je rekorder s 168 
odvzemi. 

V tem letu bomo imeli še krvodajalko, ki bo kri 
darovala stotič, in dva krvodajalca, ki bosta kri 
darovala stodesetič. Ob jubilejih krvodajalcem 
čestitamo in se jim zahvalimo za njihovo hu-
manitarno delo.
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KRVODAJALSTVO

Krvodajalske akcije po občinah

Nekaj navodil za krvodajalce:

pred odvzemom boste zdravniško pregledani,•	

na ta dan zajtrkujte, vendar nič mastnega – priporočamo čaj, črno kavo, kruh, marmelado,  •	
sadje, ipd.,

po odvzemu krvi vam bomo postregli s prigrizkom,•	

s seboj prinesite veljaven osebni dokument s fotografijo.•	

OZRK Novo mesto vsako leto v sodelo-
vanju z Zavodom RS za transfuzijsko 
medicino organizira vsaj štiri akcije na 

terenu in s tem skrajša pot in približa odvzem 
krvodajalcem, ki ne živijo blizu Novega mesta. 
V Splošni bolnišnici Novo mesto na Centru za 
transfuzijsko dejavnost so krvodajalske akcije 
vsak ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 
10.30.
KRVODAJALSKA AKCIJA V ŠENTJERNEJU
Letošnja druga krvodajalska akcija v Šentjerneju 
je bila na osnovni šoli tik pred koncem šolskega 
leta. Ta je bila rekordna po številu, kar nas je 
prijetno presenetilo, saj se je odzvalo kar 134 
krvodajalcev, od tega jih je dvanajst darovalo 
kri prvič. 

Na krvodajalski akciji v Šentjerneju vedno rade 
pomagajo prostovoljke Cvetka, Anica in Marija. 

KRVODAJALSKA AKCIJA V ŽUŽEMBERKU 
V času poletnih počitnic smo pripravili akcijo 
tudi v OŠ Žužemberk in prišlo je kar 68 krvoda-
jalcev, od tega jih je bilo osem novih. Veseli smo, 
da je bil odziv večji kot lansko leto, in upamo, 
da bodo vsi pritegnili v svoje vrste tudi svoje 
znance.

Tončka, Olga, Malka in Marija, prostovoljke 
KORK Žužemberk in Dvor, so pomagale na 
akciji, kuharica Anica pa je za krvodajalce 
pripravila dobro malico.

VABILO NA ŠTUDENTSKO 
KRVODAJALSKO AKCIJO
Vabimo vse dijake in študente, da se 
udeležite krvodajalske akcije, ki bo potekala 
v ponedeljek, 6. oktobra 2014, od 7.00 
do 10.30, na Centru za transfuzijsko 
dejavnost v Splošni bolnišnici Novo 
mesto. 
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Vsak ponedeljek
 8.30−9.30 TELOVADBA   
Vsak torek
 9.00−11.00 Ročna dela: VEZENJE in PLETENJE
Vsako sredo 
 14.00−16.30 Socialne delavnice: MLADI ZA BOLJŠI SVET
  Spodbujanje mladih h koristnim aktivnostim
Vsak četrtek
 9.00−11.00 Ročna dela: NADALJEVALNI TEČAJ
ČET, 2. 10. 
 9.00−12.00 ZELEMENJAVA – JESEN 2014  
SRE, 8. 10. 
 10.00 DRUŽENJE OB MODRI POLICI 
  Predstavitev literarne sekcije Društva upokojencev Novo mesto SNOVANJA
 TOR, 14. 10. 
               16.00  DELAVNICA PRVE POMOČI  
  Oživljanje z avtomatskim eksternim defibrilatorjem – AED 
ČET, 16. 10. 
 9.00−11.00 Kuharska delavnica: PLETENICA MALO DRUGAČE    
PET, 17. 10. 
 9.00−9.45 OSNOVE NEMŠKEGA JEZIKA
PON, 20. 10.  
 18.00−20.00    Predavanje: OBVLADOVANJE   
  FINANC
  Finančno opismenjevanje za   
  domačo rabo
ČET, 23. 10. 
 9.00−10.00 TEČAJ ŠIVANJA: predstavitev   
  programa   
PET, 24. 10.
 9.00−9.45 OSNOVE NEMŠKEGA JEZIKA
  Začetni tečaj nemščine za   
  vsakogar    
TOR, 28. 10.  
 10.00−12.00 PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE  
  MERITVE IN POSVET Z   
  ZDRAVNICO 

Udeležba na dogodkih je brezplačna. 
Obvezna je prijava.

KOLEDAR

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, brezplačna tel. št.: 080 9980

ZELEMENJAVA 
– jesen 2014
Jesenske pridelke bomo menjali 
in podarjali v četrtek, 2. oktobra 
2014, med 9.00 in 12.00 pred 
Humanitarnim centrom RK Novo 
mesto. Vabljeni tudi na strokovni 
posvet o vrtnarjenju in kulinarična 
doživetja.
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DELAVNICE

Počitniške 
delavnice za otroke

Predstavitev knjige 
Šivam si

V začetku junija smo v Medgeneracijskem 
središču OZRK Novo mesto gostili 
Marijo Mimi Udovč, soavtorico novega 

priročnika o šivanju z naslovom Šivam si. 
Gostja, dolgoletna 
voditeljica šiviljskih 
tečajev v Novem 
mestu in na RK, nam 
je predstavila nekaj 
osnov za šivanje, ki 
so nam v pomoč, 
ko se tega lotimo 
sami. Opozorila 
nas je, kaj je dobro 
vedeti, ko delamo 
s posameznimi 
vrstami blaga, in da 
je potrebno imeti 
ostre škarje in dobre 
igle. Poudarila je, 
da moramo šivati 
z veseljem, da je 

vsak začetek težak ter da vaja dela mojstra. Zelo 
pomembno pa je, da tisto, kar začnemo, tudi 
dokončamo. Udeleženci predstavitve knjige 
Šivam si so pokazali velik interes za nov šiviljski 
tečaj pod njenim vodstvom. Začetni sestanek 
ter predstavitev programa in dogovor o sode-
lovanju bo 23. 10. 2014 ob 9.00.
Vljudno vabljeni.
Prijave sprejemamo na telefonski številki: 
07 39 33 120, 031 320 875 ali na elektron-
ski naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks.si.

Z delavnice peke piškotov

Medgeneracijsko središče OZRK Novo 
mesto že drugo leto zapored izvaja 
programe za starejše in mlajše z na-

menom prenašanja navad, tradicije in znanja, 
predvsem pa zaradi krepitve solidarnostne vezi 
med generacijami. Tik pred vstopom v novo 
šolsko leto, ko so bili otroci še zelo počitniško 
razigrani, smo organizirali tridnevne delavnice 
za najmlajše. V našo družbo smo povabili 
tudi njihove strše ter stare starše, da s svojimi 
izkušnjami popestrijo delavnice. Zadnji torek, 
sredo in četrtek v avgustu smo pekli čoko 
piškote in kruhove hlebčke s čokoladnim nama-
zom ter se z njimi sladkali. Brali smo pravljice in 
risali motive iz le-teh. Z udeleženci smo se igrali 
različne družabne igre ter se naučili dve otroški 
pesmici v španskem jeziku. Pri izvedbi sta nam 
pomagala tudi prostovoljca Zala Janežič in 
Dominik Hudoklin. Na predstavitvi knjige 

Šivam si
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PRVA POMOČ

Preverjanje ekip prve pomoči v Žužemberku

Sredi junija je bilo v Žužemberku 
XX. preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in 

Rdečega križa. Svoje znanje je preverjalo 
11 ekip iz Dolenjske in Bele krajine. Člani 
ekip so oskrbeli več ponesrečenih na pro-
metni in delovni nesreči ter ob nezgodah 
na kopališču in množični prireditvi. OZRK 
Novo mesto je organiziralo zdravstveno-
preventivne meritve, Civilna zaščita 
pa je predstavila dejavnosti gasilcev in 
reševalcev z reševalnimi psi. 
Delovno soboto so izkoristili tudi šolarji OŠ 
Žužemberk, ki so si preverjanje ogledali po 
delovnih točkah in se učili prve pomoči, 
najmlajši pa so imeli delavnico o Rdečem križu. 
V programu za šolo so sodelovali člani ekip 
prve pomoči OŠ Vavta vas in Šmarjeta ter mladi 
prostovoljci Rdečega križa.

Na preverjanju usposobljenosti ekip prve 
pomoči je največ znanja pokazala ekipa OZRK 
Novo mesto, drugo mesto je dosegla na novo 
ustanovljena ekipa Civilne zaščite Občine 
Žužemberk, tretje pa druga ekipa OZRK Novo 
mesto. Vsako leto na regijskem preverjanju us-
posobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite 
in Rdečega križa pripadniki pokažejo več znanja. 
Na koncu je vodja preverjanja, doc. dr. Uroš 
Kovačič, dr. med., poudaril, da ni bistvo prever-
janja v tekmovanju, ampak v krepitvi znanja 
prve pomoči. Vesel je bil, da se ekipe trudijo; 
med letom nekatere veliko redno vadijo, kar se 
je poznalo tudi pri rezultatih. Edina pripomba, 
ki jo je imel, je, da ekipe prve pomoči še zmeraj 
premalo poskrbijo za lastno varnost, kar je 
izjemnega pomena. Zmagovalna ekipa prve 
pomoči OZRK Novo mesto se bo septembra 
udeležila državnega preverjanja v Kopru. 

Prve tri zmagovalne 
ekipe in učitelj Aleš 
Jakše

PRVA POMOČ, tel. št.: 07 393 31 25
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HUMANITARNI CENTER

Delitev pomoči ob začetku šolskega leta

Od maja do septembra smo razdelili 
782 rednih prehrambenih paketov 
in 2346 kg pralnega praška. V 

maju in juliju smo organizirali izredno 
delitev evropskih zalog. Skupaj je bilo 
razdeljenih 569 paketov hrane in 4680 l 
mleka. Naslednja izredna delitev paketov 
bo zadnjo sredo v septembru. Od maja 
do septembra smo imeli dva sestanka 
komisije za dodeljevanje finančnih 
pomoči. Obravnavali smo 48 prošenj, 
35 smo ugodili in za finančne pomoči iz 
sklada namenili 2905,21 evrov.
Žito, d. d., PC Dolenjske pekarne, Pekarna Novo 
mesto nam od maja vsako sredo donira 50 kg 
kruha. Do sedaj smo ga razdelili že 972 kg, in sicer 
družinam, ki prejemajo pomoč s hrano, in ljudem, 
ki ob sredah pridejo v skladišče pomoči.

Na redni delitvi prehrambenih paketov v 
juliju smo družinam razdeljevali tudi bone za 
nakup šolskih potrebščin. Osnovnošolci prve 
in druge triade so prejeli bon v vrednosti 55 
evrov, učenci zadnje triade in srednješolci pa 
v vrednosti 70 evrov. Razdelili smo 106 bonov 
v skupni višini 6850 evrov. Družine bodo 
lahko kupile šolske potrebščine v Mladinski 
knjigi. Poleg tega smo konec avgusta or-
ganizirali posebno akcijo zbiranja šolskih 
potrebščin v Mercator centru Novo mesto 
Bršljin. Rabljene in nove šolske potrebščine 
ter učne pripomočke pa zbiramo tudi vsak 
delovni dan v skladišču Humanitarnega cen-
tra RK. Zbrane potrebščine bomo s pomočjo 
lokalnih osnovnih šol razdelili socialno 
ogroženim otrokom. 

Šolske potrebščine 
lahko vedno oddate 
v našem skladišču 
humanitarne 
pomoči.

HUMANITARNI CENTER, tel. št.: 07 393 31 28
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LETOVANJE

Letovanje otrok na Debelem rtiču 2014

Letovanje otrok, ki ga vsako leto orga-
niziramo na Debelem rtiču, je ena izmed 
glavnih poletnih dejavnosti OZRK Novo 

mesto. Letos smo ga organizirali za 343 otrok, 
177 iz MO Novo mesto, 31 iz občine Straža, 28 
iz občine Žužemberk, 28 iz občine Škocjan, 25 
iz občine Šentjernej, 25 iz občine Dolenjske 
Toplice, 15 iz občine Mirna Peč in 14 iz občine 
Šmarješke Toplice. 

Na letovanje so se lahko vključili otroci, ki so 
bili v preteklem letu vsaj dvakrat pri zdravniku 
ali enkrat hospitalizirani. Prijave smo dobili od 
svetovalnih delavcev iz OŠ, ki so zbirali do-
kumentacijo, določili prispevek staršev in se 
dogovarjali za pomoč pri kritju le-tega s KORK. 
Najnižji prispevek staršev je bil 70 evrov, najvišji 
pa 130 evrov, glede na dohodke na družinskega 
člana v družini. Podatki o dohodkih so pokazali 
resnično težko socialno stanje družin, iz katerih 
so izhajali otroci, saj jih kar 110 ne bi moglo na 
letovanje, če ne bi s prispevkom pomagale 
KORK. Torej lahko sklepamo, da je slabše 
zdravstveno stanje otroka povezano tudi s 
socialnim stanjem družine, iz katere ta izhaja. 

Letovanje je potekalo cel julij, v štirih terminih 
po sedem dni. V izmenah je bilo od 80 do 90 
otrok, za njih je skrbelo osem vzgojiteljev v vsaki 
izmeni. Mentorji skupin so bili študentje, ki so 
jim pomagali tudi dijaki, za celotno organizacijo 
pa je skrbel pedagoški vodja, ki je praviloma 
učitelj. Vključili smo 40 študentov in dijakov, ki 
so se pred kolonijo usposabljali za delo z otroki. 
Program letovanja je obsegal vsakodnevno ko-
panje in preživljanje časa na plaži ter zanimive 
delavnice, v katere so se otroci radi vključevali. 
Letos smo uvedli obvezno jutranjo telovadbo 
in socialne delavnice, ki so otroke med seboj 
še bolj povezale. Letovanja se udeležujejo tudi 
najstniki, ki jim damo malo več svobode, če 
začutijo odgovornost in ne izrabljajo našega 
zaupanja. Letovanje je letos potekalo brez težav, 
saj so bili vsi otroci zdravi in so se varno vrnili 
domov. Program letovanja otrok na Debelem 
rtiču preko razpisa sofinancira ZZZS, podprejo 
pa ga tudi občine. Predstavniki sofinancerjev 
vsako leto obiščejo otroke na letovanju. Tokrat 
so jim otroci 3. izmene pripravili kratek kulturno-
zabavni program. Obiskovalci so bili zadovoljni 
s pogoji za letovanje in obljubili so, da ga bodo 
podpirali tudi v bodoče.                                                   

Z obiska gostov na 
Debelem rtiču
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KORK

Srečanje prostovoljcev in krvodajalcev 

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, brezplačna tel. št.: 080 9980

KORK in KS Majde Šilc tradicionalno 
vsako leto povabita na srečanje svoje 
prostovoljce in krvodajalce. Za njihovo 

humanitarno delo jim na ta način želimo iz-
kazati zahvalo. Zadnji četrtek v avgustu smo 
jih povabili na ogled Muzejske zbirke IMV v 
Drgančevju. Pred muzejem nas je sprejel Vojko 
Grobovšek ter nam zelo nazorno predstavil nas-
tanek in razvoj avtomobilske industrije v Novem 
mestu, ki letos praznuje 50. obletnico. Tako za 
tiste, ki smo dejansko spremljali razvoj podjetja, 
kot za mlajše je bila ta predstavitev izjemno 
zanimiva. Sledil je ogled zbirke od najstarejšega 
oldtimerja DKW pa do sodobnega Wind. Sledil 
je še kratek film, kjer je bilo prikazano, da so prvi 

Muzejska zbirka IMV Novo mesto je vredna ogleda.

avtomobili nastajali tako rekoč ročno. Zanimivo 
je bilo videti tudi prve počitniške prikolice. 
Izvedeli smo, da prva trenutno potuje po raz-
stavah po Evropi. Po ogledu smo na bližnjem 
piknik prostoru pripravili še pogostitev, pred njo 
pa sta nas pozdravila in nagovorila predsednica 
OZRK mag. Mojca Špec Potočar in predsednik 
KS Majde Šilc mag. Adolf Zupan. Druženje 
humanitarcev Majde Šilc je vsako leto prijetno, 
čeprav se na povabilo odzove samo tretjina 
povabljenih. Ob tej priliki vabimo, da se nam 
drugo leto pridružijo tudi tisti, ki se do sedaj še 
niso.

Fani Vovk, 
predsednica KORK Majde Šilc
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PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljki iz Nemčije pridobivata 
izkušnje 

V okviru projekta Mednarodne 
mladinske prostovoljne službe 
(IYVS) bosta dve prostovoljki iz 

Nemčije od 1. septembra 2014 (eno 
leto) na OZRK Novo mesto sodelovali 
pri različnih aktivnosti. Namen 
projekta je globalno izobraževanje 
v nevladnih in vladnih organizacijah, 
spoznavanje druge kulture in 
socialnega okolja ter učenje 
samostojnega življenja. V OZRK Novo 
mesto jih bomo vključili v projekte 
medgeneracijskega sodelovanja, 
socialno dejavnost in delo z ranljivimi 
skupinami prebivalstva. Pričakujemo, 
da bosta prostovoljki naše dejavnosti 
popestrili in ponudili svoja znanja in 
veščine. V okviru Medgeneracijskega središča 
se bosta pridružili skupini mladih prostovoljcev 
Mladi za boljši svet, ki izvajajo različne 
humanitarne akcije. V oktobru bosta začeli s 
tečajem nemškega jezika za vse generacije, 
na kuharski delavnici pa predstavili posebnosti 
nemške kuhinje.
Prostovoljki sta se predstavili
Ime mi je Elena Radtke, stara sem 18 let in 
prihajam iz Freiburga. Končala sem gimnazijo 
in v tem letu se bom odločila, kaj bom počela 
naprej. Kot prostovoljka želim pridobiti čim 
več novih izkušenj pri delu z ljudmi ter novih 
poznanstev v Sloveniji. Ravno zato sem se 
odločila za RK, saj ponuja široko paleto različnih 
dejavnosti in s tem možnosti. Pričakujem, da 

bom s prostovoljnim delom pridobila nov 
pogled na svet in bolje spoznala sebe. Vesela 
sem, da sem dobila to priložnost.
Ime mi je Farina Götte, stara sem 21 let, 
sem iz Mindena v Nemčiji. V prostem času se 
ukvarjam s psi in konji ter rada kuham. Eno leto 
sem študirala sociologijo, sedaj kot prostovoljka 
RK iz Nemčije sodelujem pri RK Novo mesto. 
V Slovenijo sem si želela priti, ker me zani-
mata socialna dejavnost in prva pomoč. K moji 
odločitvi so prispevali raznovrstni projekti OZRK 
Novo mesto, kajti tu imam možnost sodelovati 
pri delu z otroki, najstniki in starejšimi. Želim 
pomagati ljudem s težavami in doživeti delovno 
izkušnjo, spoznati Slovenijo in njeno kulturo ter 
se naučiti slovenskega jezika.

Prostovoljki Elena in Farina bosta eno leto delali na OZRK 
Novo mesto.

HUMANITARNI CENTER, tel. št.: 07 393 31 28
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POMOČ

Zbirali in poslali pomoč v BIH in Srbijo

SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI, TRR: 0297 0025 9477 202

Poplave, ki so maja prizadele 
več kot milijon ljudi v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji, so najhujše 

v zadnjih 120 letih. Terjale so smrtne 
žrtve, z zemljevida izbrisale vasi, uničile 
infrastrukturo in premaknile minska 
polja. Na tisoče ljudi je bilo prisiljenih 
zapustiti svoje domove, ostali so brez 
vsega. Na njihovo stisko smo se odzvali 
po celi Sloveniji in preko raznih humani-
tarnih organizacij organizirali zbiranje 
najnujnejše pomoči.  
V skladišču OZRK Novo mesto se je v dveh 
tednih zbralo 19.300 kg oziroma 58 palet 
pomoči, ki je vsebovala vodo, hrano, čistila, 
higienske pripomočke in posteljnino. Poslali 
smo jo na RK Doboj, Banja Luka, Šamac in 
Prijedor. Pomoč je dvakrat odpeljal kamion, 
ki ga  je doniralo podjetje Matisa, d. o. o, iz 
Šentjerneja. Organiziranih pa je bilo tudi 

nekaj manjših prevozov s kombiji. Potrebno 
je poudariti, da smo imeli veliko dela s sorti-
ranjem, pakiranjem in popisovanjem, da smo 
celotno pošiljko odpremili po zahtevah carin-
ske zakonodaje držav prejemnic. Tudi občani 
Šmarjeških Toplic so se v velikem številu odz-
vali na organizirano zbiranje pomoči v KORK 
Šmarjeta in Bela Cerkev, zbrano pa dodali k 
pošiljki OZRK Novo mesto. 

Samostojno akcijo zbiranja za pobrateno 
srbsko občino Rekovac sta organizirali 
Občina Dolenjske Toplice in KORK Dolenjske 
Toplice. V enem tednu so zbrali več kot tri 
tone hrane, vode, čistil, posteljnine, oblačil in 
šolskih potrebščin. Občina Dolenjske Toplice 
pa je nabavila še dve vodni črpalki. Prevoz za 
to pošiljko sta donirala Transport Štangelj, d.o.o., 
ter Avtoprevozništvo Anton Gorše, s.p.

Dva kamiona pomoči smo zbrali v skladišču 
OZRK Novo mesto.  

Prostovoljke KORK Dolenjske Toplice pri 
pripravljanju pomoči za prizadete v poplavah                                                                                                             
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MLADI

Mladi in humanost

Letos se je na Prevolah v občini 
Žužemberk odvijal že deveti 
tabor za mlade prostovoljce RK z 

naslovom Moč humanosti. Udeležilo 
se ga je 26 dijakov (iz gimnazije, 
zdravstvene, kmetijske, ekonomske, 
elektro in vzgojiteljske srednje šole) in 
osnovnošolcev (iz OŠ Bršljin in Vavta 
vas) ter pet mentorjev. 
Bivali so na OŠ Prevole. V dopoldanskem 
času so obiskovali starejše občane Prevol 
in okolice (Žvirče, Sela, Visejec, Lopata, 
Ratje, Pleš in Vrh). Z njimi so se družili ter pri 
nekaterih opravljali manjša hišna dela, kosili 
travo in pripravljali drva za zimo. Skupno 
so v tem tednu obiskali 15 starostnikov. V 
popoldanskem času so mentorji za mlade Skupinska slika na 

zaključni prireditvi

prostovoljce pripravili različne socialne 
delavnice, športne dejavnosti, raziskovalne 
igre, zvočno kopel z gongom ipd. Mladi so 
se razveselili novih prijateljstev in pozitivnih 
medgeneracijskih izkušenj. Priznali so, da 
sami živijo v glavnem dobro, na taboru pa 
so spoznali, da so stari ljudje na Prevolah 
pogosto osamljeni in da živijo v material-
nem pomanjkanju.  

Tabor je bil za udeležence brezplačen. 
Pričakujemo, da se bodo udeleženci tudi 
med letom udeleževali naših akcij in bili 
pobudniki za aktivnosti mladih v RK.
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SKLAD

V Sklad za 
pomoč ljudem 
v stiski

Pravne osebe: 
Krka, d. d., dr. Smiljka Ferlež, Tiskarna Vesel, d. o. o., 
Roletarstvo Medle, d. o. o., Acer Novo mesto, d. o. o., 
Lekarna Novak, d. o. o., Šolski center Novo mesto, 
Tiskarna Novo mesto, d. d., Lions klub Novo mesto, 
Košarkarski klub Krka – Telekom, Športno društvo 
Tian  
Posamezniki: 
Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna in 
Dušan Dular, mag. Mojca Špec Potočar, Pavlina 
Avbar, Jože Podgoršek, Tone Hrovat, Vida 
Hlebec, Janez Bratkovič, Marjana Kos, Martina 
Kralj, Igor Hrovatič Jurše, Jože Avsec, Marko 
Glušič, Dušan Plut, Ivanka Ravnikar Plut, Jožefa 
Auersperger, Rok Mohorič, Nada Šlaus, Darja 
Jarnovič, Ana Bukovec  
KORK:
Kandija-Grm, Prečna, Bela Cerkev
V MATERIALU:
Kartuzija Pleterje in Žito, d. d., PC Dolenjske 
pekarne, Pekarna Novo mesto

so od maja 2014 do septembra 2014 prispevali 
fi nančna sredstva:

Skladišče je odprto vsako sredo od 13.00 do 16.00. 
Prevzem oblačil obvezno z osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za 
socialno delo v Novem mestu. 
Rabljena oblačila, obutev in druge manjše stvari lahko oddate v našem skladišču 
vsak dan v delovnem času.

PODARIM - POTREBUJEM

PODARIM: 
več postelj z jogiji (90 x 220 cm)•	
več jogijev za otroške posteljice•	
posteljo (190 x 160 cm)•	
kavč•	
otroško stajico•	
mladinsko sobo•	
3 pisalne mize s predalniki•	
omarico za predsobo•	

POTREBUJEM:
2 jogija (90 x 180 cm)•	
pograd•	
dvosed •	
omare za dnevno in otroško sobo•	
kuhinjske omarice•	
likalno mizo•	
ročni mešalnik (mikser)•	
hladilnik•	
zamrzovalno skrinjo•	
pralni stroj•	
štedilnik •	
kuhalnik•	
hidrofor ali hidropak•	
sobno anteno•	
sesalec•	
šivalni stroj•	
grelno odejo•	
otroško hojco•	
več koles•	



V prvih septembrskih dneh se je pred 
Humanitarnim centrom RK Novo 
mesto dogajala  kiparska kolo-

nija pod naslovom Iz kamna izvabljena 
mehkoba. 
Na pobudo novomeške likovne umetnice 
Jožice Škof je skupina še sedmih kipar-
jev, Rudi Škof, Marjana Vidic, Rado in 
Gabrijela Čepič, Stane Jakopin, Andrej 
Hudoklin, Ciril Povše, pod vodstvom 
kamnoseškega in restavratorskega mojstra iz 
Zagrada Francija Kocjana ustvarjala kam-
nito mizo s simboli z novomeških situl. Mizo, 
težko dve toni, krasi tudi slogan novomeškega 
pesnika Smiljana Trobiša: Struga življenja 
reki dala je najlepšo pot. V prihodnje bo služila 
različnim dejavnostim Medgeneracijskega 
centra, ki se že sedaj odvijajo vsak dan za 
mlajše in starejše na Drski.

HUMANITARNI CENTER

Kiparska kolonija na Drski
Na odprtju kolonije je sodelovala predsednica 
KS Drska Mira Retelj, ki je poudarila pomen 
nadaljevanja Forma vive na Drski, katere 
pobudnika sta Jožica in Rudi Škof, ter se zah-
valila MO Novo mesto za podporo temu 
projektu. Umetnikom se je zahvalila pred-
sednica OZRK Novo mesto mag. Mojca Špec 
Potočar in povedala, da bo miza z uporabno 
in umetniško vrednostjo krasila okolico RK. 
Ustvarjalce kiparje je predstavila Jožica Škof 
in obrazložila, kako je nastajala ideja o mizi. 
Mojster Franci Kocjan je opisal svoj odnos do 
kamna, iz katerega je izvabil tudi poseben 
zvok za udeležence tega dogodka, ki so bili 
nad tem navdušeni.   
Kiparska kolonija, ki je trajala tri dni, je 
omogočila, da so se prebivalci Drske sez-
nanili z ustvarjalci umetnine in umetniškim 
ustvarjanjem iz kamna. Miza je postavljena 

v Park medgeneracijske 
solidarnosti pred stavbo 
RK Novo mesto, uradno 
pa bo odprta 1. oktobra 
2014 ob 11.00, na svetovni 
dan starejših. Vabljeni, da 
se nam pridružite.
Projekt so omogočili MO 
Novo mesto, Ika-Um 
kamnoseštvo in KS Drska.

Bilten Z ROKO V ROKI izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Mojca 
Špec Potočar, Ana Bukovec. Avtorji člankov so zaposleni na OZRK Novo mesto. Lektoriranje: Helena Dugonjić. 
Naslov uredništva: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, telefon: 07/39 33 120, faks: 07/39 33 
129, elektronski naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks.si.
Grafična realizacija: ART 32 d. o. o., Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 1.000 izvodov.

Uradni začetek kiparske 
kolonije na Drski


