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UVOD 

 

Humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in 

univerzalnost je sedem temeljnih načel mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega 

polmeseca, ki povezujejo prostovoljke in prostovoljce vsega sveta, ko pomagajo ljudem v 

različnih trenutkih in okoliščinah na principu solidarnosti in neprofitnosti. Gibanje ne razlikuje 

ljudi po rasi, verskem prepričanju, družbenem razredu ali političnem prepričanju, saj izvaja 

človekoljubne dejavnosti in je odprto za vse ljudi. 

RKS je nacionalna humanitarna organizacija, ki jo predstavljajo ljudje, člani in članice RKS 

(redni, podporni, častni in mladi). Prostovoljke in prostovoljci organizirani v Krajevnih 

organizacijah Rdečega križa (v nadaljevanju KORK), brez katerih Gibanje ne bi bilo učinkovito 

in prepoznavno, saj tvorijo razvejano mrežo, ki zagotavlja oskrbovanje potreb prebivalstva in 

dostop do pomoči potrebnih ljudi. 

V RKS-OZ Ljubljana je delovalo na dan, 31. 12. 2014, 43 KORK, ki so opredeljeni s Statutom 

RKS-OZ Ljubljana po geografskem principu, in sicer v Mestni občini Ljubljana ter občinah 

Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Medvode, Dol pri Ljubljani, Ig, Velike Lašče, Vodice 

in Škofljica. Mrežo krajevnih organizacij želimo razširiti, predvsem pa moramo ustvariti 

prostorske pogoje za njihovo delovanje, kar bo naloga vodstva RKS-OZ Ljubljana v razgovorih 

z župani ter predstavniki četrtnih skupnosti. 
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KORK AJDOVŠČINA 

Predsednica: Ivanka Jerman 

Prostori KORK: Prostori KORK so na naslovu Štefanova 9, Ljubljana. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 56 kg moke, 56 kg testenin, 56 kg sladkorja, 56 kg 
soli in 56 litrov olja. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 30 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 

darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK BORIS KIDRIČ 

Predsednica: Helena Petrič 

Člani odbora KORK: Joža Vršaj, Ivica Setnikar  

KORK Boris Kidrič je bila na pobudo prostovoljk ustanovljena 15. 5. 2014. 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 170 kg moke, 135 kg testenin, 135 kg sladkorja, 
135 kg soli in 170 litrov olja in 105 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 60 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 

darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 
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KORK BORIS ZIHERL 

Predsednica: Rozalija Havnik 

Člani odbora KORK: Silva Pelcar, Vesna Gombač Poženel  

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 126 kg moke, 97 kg testenin, 97 kg sladkorja, 97 kg 
soli in 126 litrov olja in 87 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 11 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 

darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK BESNICA –JANČE 

Predsednica: Marjana Marn 

Območje delovanja KORK: območje bivše krajevne skupnosti Besnica - tako imenovano 

vzhodno Ljubljansko podeželje, ki ima 14 naselij. Po popisu iz leta 2007 ima skupno 1520 

prebivalcev.  

Delež kmečkega prebivalstva se je močno zmanjšal. Območje nima lastne zaposlitvene 

osnove, razen manjšega števila delovnih mest v lokalnih središčih. Na območju KORK Besnica 

Janče ni doma za ostarele, tako da so starejši prepuščeni sorodnikom, nekateri pa sami sebi. 

Predsednica KORK meni, da so razmere bivanja v Javoru zelo slabe, zato poskuša organizirati 

različne dogodke za starejše v sklopu šole.  

Pretežni del programa izvede neposredno predsednica KORK sama. Pri delu jo vodi in 

motivira sočutje do trpečih in ranljivih oseb.  

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših: 

 Ob 8. marcu so starejše krajane povabili na prireditev, jih razveselili z otroškim 
kulturnim programom in rožico. 
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 Obisk starejših krajanov. 
 V tednu Rdečega križa je predsednica KORK z učenci osnovne šole Janče obiskala 

najstarejšo občanko Janč. Zapeli so jo pesem in ji podarili rožico. 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami: Sodelovanje poteka z Osnovno šolo Janče in otroki te 

osnovne šole.  

Finančna sredstva: KORK nima lastnih finančnih sredstev.  

Zapisala: Marjana Marn 

KORK BRATOV BABNIK 

Predsednik: Vital Gričar 

Člani odbora KORK: Jože Založnik, Marija Bokal 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Gospoda Vital Gričarja žal ni več med nami. Zapustil nas je, ko je izgubil bitko z dolgotrajno 
boleznijo. Kot predsednik KORK Bratov Babnik je nesebično prispeval k razvoju organizacije in 
izvajanju poslanstva Rdečega križa. Kljub dolgotrajni bolezni se je trudil svoje delo predati 
prostovoljcem v KORK Bratov Babnik. Delo KORK nadaljujejo prostovoljci KORK Bratov Babnik. 
 
Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim: 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 200 kg moke, 150 kg testenin, 150 kg sladkorja, 
150 kg soli in 200 litrov olja in 150 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših: 

 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 11 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 

darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih finančnih sredstev.  

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK BRDO, Brdnikova 14, Ljubljana 

Predsednik: Jože Likar 

Člani odbora KORK: Eva Toni, Natalija Kajtna, Vera Kočar 

Prostovoljci KORK: Dragica Balažič, Julka Dolenc, Marija Dolenc, Majda Kralj, Darinka Sešek, 

Angela Škerl, Jozefina Škraba, Andreja Toni, Eva Toni, Slavi Trobec 
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Območje delovanja: Brdo Ljubljana 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim: 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 46 kg moke, 41 kg testenin, 41 kg sladkorja, 41 kg 
soli in 46 litrov olja in 15 litrov mleka. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola se izvajajo vsak 2. četrtek v mesecu od 
13. do 15. ure. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših in bolnih oseb: 

 Obisk in obdaritev starejših krajanov za rojstni dan. 
 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 107 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 

darilci. 
 Ob novoletnih praznikih je bilo opravljenih 125 obiskov krajanov v starosti nad 80 let, 

ki so prejeli praznična darila. 
 12. junija je bilo organizirano srečanje starejših krajanov s pogostitvijo in kulturnim 

programom.  
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami  

 PGD Brdo 
 Četrtna skupnost Rožnik 

 

Finančna sredstva: KORK financira dejavnost iz lastnih sredstev, pobranih s članarino.  

Zapisal: Jože Likar 

KORK ČRNI VRH 

Predsednica: Stanka Železnik 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

V letu 2014 so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi. Predsednica KORK je obiskala dve 

najbolj ogroženi družini, ki sta utrpeli škodo v poplavah in jim ponudila pomoč. Nesebično ji 

je pomagal sin Damjan. 
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Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 72 kg moke, 72 kg testenin, 72 kg sladkorja, 72 kg 
soli in 72 litrov.  
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Opravljeno je bilo 36 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 
darilci. 

 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

        Zapisala: Stanka Železnik 

KORK DOBROVA 

Predsednica: Alenka Oven 

Članice odbora KORK: Nina Zalaznik, Maja Stepančič, Marija Dolinar 

KORK Dobrova je bila na pobudo prostovoljk ustanovljena 8. 7. 2014. 

Območje delovanja: Občina Dobrova 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Število prostovoljk in prostovoljcev: v odboru aktivno delujejo 4 članice. KORK izvaja 

programe v Krajevni skupnosti Dobrova.  

Izvedene aktivnosti  

 13. november 2014: 1. sestanek KORK je bil v Krajevni skupnosti Dobrova (sprejet 
program dela KORK za leto 2015). 

 Zaradi kratkega delovanja je KORK Dobrova izvedel le eno aktivnost. 10. decembra 
2014 je v prostorih Krajevne skupnosti potekala delavnica Temeljnih postopkov 
oživljanja, na kateri so poleg dveh članic krajevne organizacije sodelovale tudi tri 
članice ekipe prve pomoči OŠ Dobrova. 

 22. december 2014: 2. sestanek KORK je bil v Krajevni skupnosti Dobrova (register 
članstva, evidenca opravljenih prostovoljskih ur, priprava plakatov za delavnice, 
določanje lokacij za objavo plakatov, Izmenjevalnica v HC). 
 

Sodelovanje z ostalimi 

 Krajevna skupnost 
 Gasilci 
 Osnovna šola 
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Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

     Zapisala: Alenka Oven 

KORK DOBRUNJE 

Predsednica: Jana Pajek 

Člani odbora KORK: Mojca Šubelj, Mija Gačnik 

Območje delovanja: Sostro, Dobrunje, Češnjice, Podlipoglav, Podmolnik, Zagradišče 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 240 kg moke, 180 kg testenin, 180 kg sladkorja, 
180 kg soli in 240 litrov olja in 180 litrov mleka. 

 
Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Opravljeno je bilo 60 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 
darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK DOLOMITSKI ODRED 

Predsednica: Slavica Koman 

Članice odbora KORK: Rozina Ribič, Bojana Potočnik 

Območje delovanja: Četrtna skupnost Dravlje 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 386 kg moke, 289 kg testenin, 289 kg sladkorja, 
289 kg soli in 386 litrov olja in 291 litrov mleka. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsako tretjo sredo v mesecu od 9. do 12. ure so se izvajale meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola.  
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 27. 2. 2014: Predavanje o samozdravljenju. 
 10. 6. 2014: Delavnica Sem sreča v nesreči. Delavnica je bila namenjena ozaveščanju 

prebivalcev kako naj ravnajo pred, med in po nesreči. 
 Od 15. 10. 2010 dalje se uspešno izvaja in razvija ŠOLA ZDRAVJA – organizirana 

telovadba za starejše na prostem. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Ob novoletnih praznikih je bilo obiskanih in obdarjenih 200 starejših, bolnih in 
onemoglih oseb. 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami  

 KORK sodeluje s sosednjimi KORK, četrtno skupnostjo.  
 

Finančna sredstva: Pobrana članarina. 

Zapisala: Slavica Koman 

KORK DRAVLJE 

Predsednica: Helena Kapun 

Članice odbora KORK: Pepca Stubljar, Mira Žgun 

Območje delovanja: Četrtna skupnost Dravlje 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov.  

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 120 kg moke, 60 kg testenin, 60 kg sladkorja, 60 kg 
soli in 120 litrov olja in 180 litrov mleka. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsak prvi torek v mesecu so se izvajale meritve krvnega tlaka, sladkorja. 
 Dvakrat na leto je merjenje holesterola.  
 15. 4. 2014: Delavnica Sem sreča v nesreči. Delavnica je bila namenjena ozaveščanju 

prebivalcev kako naj ravnajo pred, med in po nesreči. 
  

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Ob novoletnih praznikih je bilo obiskanih in obdarjenih 80 starejših nad 80 let, bolnih 
in onemoglih oseb. 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami  

 KORK sodeluje s sosednjimi KORK, četrtno skupnostjo. 
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Finančna sredstva: Pobrana članarina. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK FRANC RAVBAR ČRNUČE 

Predsednica: Majda Pirc 

Območje delovanja: Četrtna skupnost Črnuče 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 50 kg moke, 37 kg testenin, 37 kg sladkorja, 37 kg 
soli in 50 litrov olja in 39 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 V decembru so razdelili 49 novoletnih paketov občanom, ki so v domovih za starejše 
občane v domu Bežigrad, Trzin, Domžale, Mengeš in Črnuče. 

 Starejše in bolne občane obiskujejo večkrat na leto. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK GMAJNA ČRNUČE 

Predsednica: Vida Brulc 

Območje delovanja: Četrtna skupnost Črnuče 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 18 kg moke, 13 kg testenin, 13 kg sladkorja, 13 kg 
soli in 18 litrov olja in 15 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Ob novoletnih praznikih je bilo obiskanih in obdarjenih 20 starejših, bolnih in 
onemoglih oseb. 
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Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

 

KORK HINKO SMREKAR 

Predsednica: Hiacinta Civha-Škoda 

Člani odbora KORK: Anton Škoda, Mirjan Boštele, Veronika Štraus 

Prostovoljci KORK: Jasna Lisičar, Marinka Erjavec, Pavla Maroša, Alenka Zega, Francka 

Belčevič 

Območje delovanja: Ljubljana Šiška 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 28 kg moke, 24 kg testenin, 24 kg sladkorja, 24 kg 
soli in 28 litrov olja in 12 litrov mleka. 

 Pomoč pri sortiranju oblačil v Humanitarnem centru RKS-OZ Ljubljana za poplave v 
Srbiji in Bosni in Hercegovini 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsako 1. sredo v mesecu so se izvajale meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola 
in sicer na lokaciji Tržnice Šiška.  
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Po domovih za ostarele je bilo organiziranih 27 koncertov starih melodij slovenskih 
narodnih pesmi. Starejši so v kulturnem programu uživali in bili navdušeni; 

 1. 10. 2014: Srečanje starejših krajanov na mednarodni dan starejših s kulturnim 
programom; 

 Na domu je bilo opravljenih 50 obiskov starejših krajanov. Zanje je bilo pripravljenih in 
razdeljenih 50 skromnih darilc. 

 Ob novoletnih praznikih je bilo opravljenih 58 obiskov in obdarjenih 58 krajanov. 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami : 

 KORK Ljubo Šercer, ČS Ljubljana Šiška 
 

Finančna sredstva: Pobirajo se prostovoljni prispevki na meritvah. 

      Zapisala: Civha Škoda Hijacinta 
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KORK Horjul 

Predsednica: Tončka Klobučar 

Prostovoljci KORK: Polona Miklavčič, Metka Vretič, Danica Kogovšek, Vesna Stečnik, Nuša 

Janša, Tončka Nagode, Jožica Stečnik, Barbara Gabrovšek 

Območje delovanja: Območje Občine Horjul 

Prostori KORK: KORK ima lastne prostore. Prostor za delovanje zagotavlja Občina Horjul. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 4 kg moke, 4 kg testenin, 4 kg sladkorja, 4 kg soli in 
4 litrov. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Organizacija krvodajalske akcije podjetja Metrel. 
 V okviru dobrodelne akcije Pomagajmo LJUDEM našega mesta so prostovoljci KORK 

zbrali 105 kg prehranskih izdelkov. 
 15. 10. 2014: V okviru projekta Drobtinica so organizirali čajanko in razstavo izdelkov 

iz slanega testa, ki so jih izdelali učenci. Zbrali so 156 € prostovoljnih prispevkov. 
 Redna predavanja in tečaji o zdravem načinu življenja, zdravilnih zeliščih, o eteričnih 

oljih, zdravi prehrani, ipd. 
 Vsako 1. sredo v mesecu od 8.30 do 10. ure se izvajajo meritve krvnega pritiska, 

holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših 

 Skrb za starejše in bolne ljudi je še vedno ključna usmeritev KORK Horjul. Izvajajo se 
obiski ob osebnih jubilejih in ob božično novoletnih praznikih s priložnostno 
obdaritvijo. 

 Ob novoletnih praznikih je bilo opravljenih 46 obiskov in obdarjenih 46 krajanov. 
 V sodelovanju z Društvom upokojencev je bilo organizirano novoletno srečanje 

krajanov. 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami  

 Društvo upokojencev Horjul 
 

Finančna sredstva: Pobirajo se prostovoljni prispevki na meritvah, Donacija podjetja Metrel. 

Zapisala: Antonija Klobučar 
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KORK KOLODVOR IN JOSIP PRAŠNIKAR 

Predsednica: Majda Konvalinka 

Prostori KORK: KORK nima lastnih prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 80 kg moke, 80 kg testenin, 80 kg sladkorja, 80 kg 
soli in 80 litrov olja. 

 Predsednica KORK Kolodvor in Josip Prašnikar z ročnimi deli sodeluje v projektu 
Izmenjevalnica; v zameno za domače spletene nogavičke na Izmenjevalnici zbirajo hrano, 
izdelke za higieno in čistila, ki jih namenijo prejemnikom pomoči Rdečega križa. 

 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 V decembru so razdelili 35 novoletnih paketov občanom, ki so v domovih za starejše 
občane v domu Bežigrad, Trzin, Domžale, Mengeš in Črnuče. 

 Občane v domovih obiskujejo večkrat na leto. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK KOMANDANTA STANETA 

Predsednik: Anton Komar 

Člani odbora KORK: Branka Kulevski, Marjan Pajalič.  

Prostovoljci KORK: Marija Jakša, Olga Juras, Branka Kulevski, Vida Mravlja, Milka Sežun 

Območje delovanja: Ljubljana – Šiška – območje treh nekdanjih krajevnih skupnosti. 

Prostori KORK: KORK ima lastne prostore na Gotski 12, Ljubljana. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 80 kg moke, 80 kg testenin, 80 kg sladkorja, 80 kg 
soli in 80 litrov olja. 

 27. 5. 2014: Zbiranje hrane na Tržnici Koseze za poplavljene osebe v Srbiji in Bosni in 
Hercegovini. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 V decembru so razdelili 35 novoletnih paketov občanom, ki so v domovih za starejše. 
 12. 12. 2014: Novoletno srečanje članov in občanov. 
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Sodelovanje z drugimi organizacijami  

 Zveza Sonček TKS 5 
 Četrtna skupnost 
 Dom starejših občanov Šiška 
 Zdravstveni dom Šiška 
 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
 Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 
 OŠ Valentina Vodnika 

 
Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

      Zapisal: Anton Komar 

KORK KOZARJE 

Predsednica: Jana Šebenik 

Člani odbora KORK: Katja Divjak, Nada Urankar 

Območje delovanja: Kozarje 

Prostori KORK: KORK uporablja prostore PGD Kozarje. 

Izvedene aktivnosti 

V letu 2014 so sklicali tri sestanke z namenom pomladitve organizacijskega odbora KORK 

Kozarje. Namen pomladitve je vključiti mlade ljudi z novimi znanji, okrepiti lokalno 

povezovanje starejših in mladih, ter krepiti pomoč in solidarnost. 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 100 kg moke, 100 kg testenin, 100 kg sladkorja, 
100 kg soli in 100 litrov olja. 

 Ob katastrofalnih poplavah v Bosni in Hercegovini in Srbiji so člani KORK pomagali pri 
sortiranju oblačil, hrane in drugih donacij v Humanitarnem centru RKS-OZ Ljubljana. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsak 2. torek v mesecu meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

  V mesecu decembru so obiskali 150 starostnikov in jih razveselili z novoletnimi 
darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

     Zapisala: Jana Šebenik 
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KORK LEDINA 

Predsednica: Rozika Vilfan 

Članice odbora KORK: Fani Skopec, Bosiljka Glušac 

Prostori KORK: KORK ima prostore. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 106 kg moke, 93 kg testenin, 93 kg sladkorja, 93 kg 
soli in 106 litrov olja in 39 litrov mleka. 
  

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Razdeljeno je bilo 40 darilnih paketov za starejše. 
 

Finančna sredstva: KORK članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK LJUBO ŠERCER 

Predsednica: Marjeta Ajnik 

Območje delovanja: Šiška 

Prostori KORK: KORK ima prostore v Četrtni skupnosti Šiška na Kebetovi ulici. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 126 kg moke, 78 kg testenin, 78 kg sladkorja, 78 kg 
soli in 126 litrov olja in 144 litrov mleka. 

 Nakup hrane za 111 prehrambenih paketov. Sredstva je prispevala ČS Šiška. Paketi so 
bili razdeljeni v 3 krajevne organizacije RK in sicer: KORK Ljubo Šercer 51 paketov, v 
KORK Milan Majcen 40 in v KORK Hinko Smrekar 20 prehrambenih paketov. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših. 
 Čajanka vsak 1. četrtek v mesecu. 
 13. 3. 2014: Delavnica sem sreča v nesreči. 
 14. 10. 2014: Družabno srečanje s pogostitvijo krajanov, starejših od 75 let. 
 Obiski ostarelih na domu in priložnostna obdaritev 42 oseb. 
 Dobrodelna razstava ročnih del. 
 Zbiranje zamaškov. 
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Sodelovanje z ostalimi: 

 ČS Šiška 
 Sosednji KORK: Milan Majcen, Hinko Smrekar 

 

Finančna sredstva: KORK članarine ne pobira. 

  Zapisala: Marjeta Ajnik 

KORK Milan Majcen, Jesenkova 1, Ljubljana 

Predsednik: Miloš Mikolič 

Člani odbora KORK: Maja Radin, Lilijana Krznar,  

Prostovoljci KORK: Jelka Podgornik, Lilijana Knez, Lidija Marinčič, Matko Josipovič, Rado 

Kovačevič, Milan Pogačar 

Območje delovanja: Ljubljana Šiška 

Prostori KORK: KORK ima prostore v ČS (prostor lokalne samouprave MOL)  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 20 kg moke, 10 kg testenin, 10 kg sladkorja, 10 kg 
soli in 20 litrov olja in 30 litrov mleka.  

 Nakup hrane za 111 prehrambenih paketov. Sredstva je prispevala ČS Šiška. Paketi so 
bili razdeljeni v 3 krajevne organizacije RK in sicer: KORK Ljubo Šercer 51 paketov, v 
KORK Milan Majcen 40 in v KORK Hinko Smrekar 20 prehrambenih paketov 

 Pomoč prostovoljca z inštrukcijami učencem OŠ Spodnja Šiška. 
 Organizacija zbiranja oblačil, obutve, igrač in gospodinjske opreme. V akcijo se je 

vključilo 35 krajanov. Zbrana pomoč je bila oddana v Humanitarni center RKS-OZ 
Ljubljana.  
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 8. 4. 2014: Delavnica Sem sreča v nesreči. 
 Zbiranje zamaškov. 
 Sodelovanje v čistilni akciji TD Šiška. 
 Zbiranje oblačil in hrane za pomoč Srbiji in Bosni in Hercegovini ob poplavah. 

 
Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Obiski in praznična obdaritev starejših. Razdeljenih je bilo 80 darilc. 
 Organizirano je bilo prednovoletno srečanje starejših s skromno pogostitvijo in 

obdaritvijo. Udeležilo se je 54 povabljenih. 
 Obiski starejših v domovih za starejše. 
 Udeležba na Pohodu humanosti. 
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Sodelovanje z ostalimi: 

 ČS Šiška 
 Sosednji KORK: Ljubo Šercer, Hinko Smrekar 
 Društvo za urbano okolje 
 Skupnost za zavest Krišne 

 

Finančna sredstva: KORK članarine ne pobira. 

Zapisal: Miloš Mikolič 

KORK MEDVODE 

Predsednik: Dragan Djukić 

Člani odbora KORK: Marinko Šikman, Zorica Milenkovska 

Prostovoljci KORK: Samir Sagrkovič, Velimir Mihajloski, Dragutin Pintar 

Območje delovanja: Občina Medvode  

Prostori KORK: KORK ima prostore v Zdravstvenem domu Medvode, za katerega plačuje 

najemnino.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 220 kg moke, 220 kg testenin, 22 kg sladkorja, 220 
kg soli in 220 litrov olja. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Razdeljeno je bilo 30 darilnih paketov za starejše. 
 

Finančna sredstva: KORK članarine ne pobira. 

  Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK NOTRANJE GORICE 

Predsednik: Miro Pristavec 

Člani odbora KORK: Mojca Đogić, Marija Neubauer 

Območje delovanja: Notranje Gorice 

Prostori KORK: KORK ima prostore v Zadružnem domu na Podpeški 380. 
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Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 80 kg moke, 60 kg testenin, 60 kg sladkorja, 60 kg 
soli, 60 litrov mleka in 80 litrov olja. 

 17. 4. 2014 so prostovoljci organizirali akcijo zbiranja živil, čistil, in izdelkov za osebno 
nego. Zbrali so 50 kg moke, 55 kg testenin, 15 kg soli, 45 kg sladkorja, 53 l olja, 114 l 
mleka in 46 kg pralnega praška. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Razdeljeno je bilo 60 darilnih paketov za starejše. 
 

Finančna sredstva: KORK članarine ne pobira. 

Zapisal: Miro Pristavec 

KORK NOVE JARŠE 

Predsednica KORK: Anita Baznik Bregar 

Člani odbora KORK: Barbara Jordan Fleten, Viktor Benčan  

KORK Nove Jarše je bila na pobudo prostovoljcev ustanovljena 12. 6. 2014. 

Prostori KORK: KORK ima prostor na lokaciji lokalne samouprave MOL. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 60 FIHO paketov, 180 kg praška, 180 litrov mleka. 
 5. 4. 2014: ob Dnevu za spremembe so bile organizirane meritve sladkorja, 

holesterola in krvnega tlaka. 
 5. 4. 2014: Dan za spremembe - na KORK Nove Jarše so člani osnovnošolskih ekip PP 

OŠ Jožeta Moškriča predstavili TPO z uporabo AED. 
 4. 12. 2014: Delavnica TPO. 

 
Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Opravljeno je bilo 30 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi darilci 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Anita Baznik Bregar 
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KORK NOVE POLJANE 

Predsednica: Aleksandra Kostanjevec 

Območje delovanja: Moste 

Prostori KORK: KORK nima prostorov.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK NOVO POLJE 

Predsednica: Mitja Maček 

Območje delovanja: Polje, Zadobrova, Sneberje 

Prostovoljci KORK: Maruška Maček, Dragica Kresnik, Jelka Pangršič, Mari Debelak, Elza 

Češnovar 

Prostori KORK: KORK nima prostorov. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 60 kg moke, 45 kg testenin, 45 kg sladkorja, 45 kg 
soli, 45 litrov mleka in 60 litrov olja. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Opravljeno je bilo 23 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 
darilci. 

 
Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

           Zapisal: Mitja Maček 

KORK POLHOV GRADEC 

Predsednica: Cilka Škof 

Območje delovanja: Polhov Gradec. Teren je zelo razgiban, hiše razpršene in oddaljene  

Število prostovoljk in prostovoljcev: v odboru aktivno deluje 10 članic.  

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov.  
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Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

Na terenu se opaža vedno večja revščina pri starostnikih, ovdovelih, brezposelnih in samskih 

osebah, materah samohranilkah. 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 170 kg moke, 125 kg testenin, 125 kg sladkorja, 
125 kg soli, 135 litrov mleka in 170 litrov olja. 

 Februar 2014: Občino je prizadel žled. S pomočjo gasilcev in drugimi prostovoljci smo 
razdelili 150 paketov hrane najbolj prizadetim. Najbolj prizadetim družinam so 
ponudili psihično podporo in pomoč pri čiščenju in odpravljanju škode na bivalnih 
objektih. 

 4. in 5. 8. 2014: Hudo neurje in poplave so prizadele širše območje Polhovega Gradca. 
Vsem oškodovanim je bila ponujena pomoč v obliki prehranskih paketov. 

 22. 10. 2014: Hudo neurje je prizadelo ceste in kmetijske površine. Nekaj hiš je bilo 
odrezanih od sveta.  

 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 9. 6. 2014: sodelovanje pri regijskem preverjanju ekip prve pomoči. 
 4. 4. 2014: Delavnica prve pomoči s poudarkom na krvavitvah, poškodbah in 

imobilizaciji.  
 26. 2. 2014: Delavnica - Tečaj TPO z uporabo AED. Tečaja se je udeležilo 16 

prostovoljcev. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Redni obiski ogroženih družin in starejših oseb na domu. Pogovori z njimi in 
razdeljena pomoč. 

 December 2014: obiskali smo 110 starostnikov in 80 najbolj ogroženih družin. 
Vsem paketom smo dodali lepe čestitke, ki so jih izdelali učenci OŠ polhov Gradec. 
 

Sodelovanje z ostalimi 

 Župnijska Karitas 
 Center za socialno delo 
 Gasilci 
 Osnovna šola 
 Upokojenci 
 Zdravstvena službe 
 Krajevna skupnost 
 Druga društva v občini 
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Finančna sredstva: KORK ne pobira članarine. 

Zapisala: Cilka Škof 

KORK PODPEČ -PRESERJE 

Predsednica: Breda Jesenko 

Članice odbora KORK: Marjana Plešnar, Zorka Japelj 

Prostovoljci KORK: Ana Jarnevič, Marija Konestabo 

Območje delovanja: Podpeč Preserje 

Prostori KORK: KORK nima prostora za delovanje.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 116 kg moke, 86 kg testenin, 86 kg sladkorja, 86 kg 
soli, 99 litrov mleka in 116 litrov olja. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK PODUTIK 

Predsednica: Silva Dolničar 

Članice odbora KORK: Majda Dolinar 

Območje delovanja: Podutik 

Prostori KORK: KORK nima prostora za delovanje.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 100 kg moke, 75 kg testenin, 75 kg sladkorja, 75 kg 
soli, 75 litrov mleka in 100 litrov olja. 

 December 2014: obiskali in obdarili so 25 starostnikov. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 
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KORK POLJANE 

Predsednica: Marinka Kapelj 

Prostovoljci KORK: Ljubica Vidrih, Cvetka Bemet, Marija Golobič, Slavka Mihelič 

Območje delovanja: Center Ljubljane 

Prostori KORK: KORK ima prostore v četrtni skupnosti Center.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 100 kg moke, 90 kg testenin, 90 kg sladkorja, 90 kg 
soli, 30 litrov mleka in 100 litrov olja. 

 December 2014: obiskali in obdarili so 60 starostnikov. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Marinka Kapelj 

KORK PRULE 

Predsednica: Alojzija Ačko 

Članice odbora KORK: Olga Anžur, Savica Brajič 

Območje delovanja: Prule 

Prostori KORK: KORK nima prostora za delovanje.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 V decembru so razdelili 40 novoletnih paketov občanom, ki so v domovih za starejše 
občane v domu Bežigrad, Trzin, Domžale, Mengeš in Črnuče. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Obisk občanov v domovih za starejše. Starejšim in bolnim so ponudile pomoč pri 
nakupovanju osnovnih življenjskih pripomočkov (hrane, zdravil, … ).  

 Nudile so pomoč in spremstvo do zdravnika in občasne sprehode.  
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 
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KORK RAKITNA 

Predsednica: Frančiška Toman 

Članice odbora KORK: Vida Slavič, Veronika Demšar 

Območje delovanja: Rakitna 

Prostori KORK: KORK nima prostora za delovanje.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 100 kg moke, 50 kg testenin, 50 kg sladkorja, 50 kg 
soli, 150 litrov mleka in 100 litrov olja.  

 16. 10. 2014: V okviru projekta Drobtinica so se udeležili dobrodelne gledališke 
predstave Cirkus in prispevali 60 € prostovoljnih prispevkov krajanov Rakitne. 

 V decembru so razdelili 70 novoletnih paketov občanom.  
 Aprila in novembra so obiskali občane Rakitne, ki so v domovih za starejše v Cerknici, 

Postojni, Logatcu, Vrhniki, na Bokalcah in v Notranjih Goricah. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 6. 3. in 20. 9. 2014 merjenje krvnega pritiska, sladkorja in holesterola. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Udeležba na srečanju Dan s prostovoljci 
 Udeležba na Pohodu humanosti 
 Udeležba na dobrodelnem koncertu RKS 
  
 Pomoč pri nakupovanju osnovnih življenjskih pripomočkov (hrane, zdravil, … ).  
 Nudile so pomoč in spremstvo do zdravnika in občasne sprehode.  

 

Finančna sredstva: Pobiranje članarine. 

Zapisala: Frančiška Toman 

KORK STARI VODMAT 

Predsednica: Katarina Samec 

Prostovoljci KORK: Janez Goršič, Zdenka Tanasič, Marica Tišina 

Območje delovanja: Stari Vodmat 

Prostori KORK: KORK ima prostore na lokaciji Četrtne skupnosti.  
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Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 70 kg moke, 55 kg testenin, 55 kg sladkorja, 55 kg 
soli, 45 litrov mleka in 70 litrov olja. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsak 2. torek v mesecu merjenje krvnega pritiska, sladkorja in holesterola 
 17. 10. 2014: Delavnica Sem sreča v nesreči 

 
Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Opravljeno je bilo 70 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 
darilci. 
 

Finančna sredstva: KORK pobira prispevke ob meritvah. 

             Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK STARA LJUBLJANA 

Predsednica: Slavka Fister 

Območje delovanja: stari del mesta Ljubljane 

Prostori KORK: KORK nima prostorov.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Udeležba na srečanju Dan s prostovoljci. 
 Udeležba na Pohodu humanosti. 
 Nudile so pomoč in spremstvo do zdravnika in občasne sprehode.  

 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK STANEŽIČE MEDNO-DVOR 

Predsednica: Ana Jerin 

Območje delovanja: naselje Stanežiče-Medno dvor 

Prostori KORK: KORK nima prostorov. 
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Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 6 kg moke, 5 kg testenin, 5 kg sladkorja, 5 kg soli, 3 
litre mleka in 6 litrov olja. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK ŠTEPANJSKO NASELJE 

Predsednica: Ana Klemenc 

Prostovoljci KORK: Marija Glazirin, Franjo Filipovič, Vesna Stojanovič, Jani Slovenc, Alenka 

Klemenc 

Območje delovanja: Štepanjsko naselje 

Prostori KORK: KORK ima prostore v četrtni skupnosti. 

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 140 kg moke, 110 kg testenin, 110 kg sladkorja, 
110 kg soli, 90 litrov mleka in 140 litrov olja. 

 December 2014: obiskali in obdarili so 30 starostnikov. 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK TABOR 

Predsednica: Marija Koprivec 

Člani odbora KORK: Janez Turk, Angelca Rudolf 

Območje delovanja: Tabor 

Prostori KORK: KORK ima prostore v Četrtni skupnosti na Rozmanovi 12.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 12 kg moke, 12 kg testenin, 12 kg sladkorja, 12 kg 
soli in 12 litrov olja. 

 Pridobili so tudi donacijo prehrambenih artiklov od Četrtne skupnosti Center. 
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Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsak 1. torek v mesecu od 10. do 12. ure: meritve holesterola, krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka. 

 17. 10. 2014: Delavnica Sem sreča v nesreči. 
 Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Obiski bolnih in osamljenih. 
 Izdelava voščilnic. 
 Opravljeno je bilo 30 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi 

darilci. 
Sodelovanje z ostalimi 

 Medsebojna pomoč in sodelovanje je predvsem s KORK Ledina. 
 Četrtna skupnost Center 

 

Finančna sredstva: KORK pobira članarino in prostovoljne prispevke. 

Zapisala: Vedrana Pokleka 
 

KORK VIČ-ROŽNIK 

Predsednik: Knez Borut 

Člani odbora KORK: Avguština Ravnik, Angelca Opeka 

Prostovoljci KORK: Marina Kovač, Avgust Veldin, Slavka Borovnik, Kati Petretič, Meta Kočar, 

Ivanka Perpar, Martina Gruntar, Marija Zalaznik, Marija Škrl, Ela Grabnar, Mile Škraba, Lidija 

Škraba. 

Območje delovanja: Vič Rožnik 

Prostori KORK: KORK nima prostora za delovanje.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 100 kg moke, 75 kg testenin, 75 kg sladkorja, 75 kg 
soli in 100 litrov olja in 75 litrov mleka. 

 KORK je iz zbranih prispevkov plačala 28 posameznikom in družinam položnic v znesku 
1.037 €. 

 Zbiranje plastičnih pokrovčkov. Zbrano je bilo 30 l zamaškov. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsako 1. sredo v mesecu od 16. do 18. ure: meritve holesterola, krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka. 
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 Udeležba na Pohodu humanosti. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Januar 2014: letni sestanek članov RK 
 Dva sestanka odbora KORK Vič 
 V prednovoletnem času opravili obiske, pri 135 starejših oseb nad 80 let in mlajših v 

domovih za starejše občane s skromno obdaritvijo. 
 Med letom je bilo opravljenih 26 obiskov oseb, ki so praznovali okroglo obletnico 

rojstva (80, 85, 90, 95, 100 let in več). 
 

Sodelovanje z ostalimi 

 ČS Vič  
 ZZB NOV 

 

Finančna sredstva: KORK pobira članarino. 

Zapisal: Borut Knez 

KORK VNANJE GORICE 

Predsednik: Fani Zorc 

Člani odbora KORK: Olga Marinko, Jože Vukšinič,  

Prostovoljci KORK: Frančiška Kuclar, Tatjana Gianini, Jožica Vukšinič, Marjan Marinko, Janez 

Novak, Marija Andrakovič, Marija Voler, Valinka Klemen, Maja Mlinar, Meta Brolih, Slavka 

Novak, Boža Rozman 

Območje delovanja: Vnanje Gorice 

Prostori KORK: KORK deli prostore z Društvom upokojencev Vnanje Gorice.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 56 kg moke, 42 kg testenin, 42 kg sladkorja, 42 kg 
soli in 56 litrov olja in 42 litrov mleka. 
 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 18. 6. in 26. 11. 2014: meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Oktober 2014: Srečanje starejših krajanov nad 70 let. 
 Udeležba na Pohodu humanosti. 
 Udeležba na srečanjih Dan s Prostovoljci. 
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 V prednovoletnem času opravili obiske pri 140 starejših oseb nad 80 let in mlajših v 
domovih za starejše občane s skromno obdaritvijo. 

 Med letom je bilo opravljenih 26 obiskov oseb, ki so praznovali okroglo obletnico 
rojstva (80, 85, 90, 95, 100 let). 
 

Sodelovanje z ostalimi 

 DU Tulipan 

 

Finančna sredstva: KORK pobira članarino. 

    Zapisala: Tatjana Gianini 

KORK VELIKE LAŠČE 

Predsednica: Simona Bavdek 

Člani odbora KORK: Tanja Hrovat Ahac, Martina Truden 

KORK Velike Lašče je bila na pobudo prostovoljk ustanovljena 28. 5. 2014. 

Območje delovanja: Velike Lašče 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 8 kg moke, 12 kg testenin, 8 kg sladkorja, 8 kg soli 
in 8 litrov olja. 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 7. 6. 2014: Predstavitvena stojnica ob občinskem prazniku na katri so predstavili 
Temeljne postopke oživljanja z uporabo AED, meritve holesterola, krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka, ter ostale programe RKS-OZ Ljubljana. 

 Objava ustanovitve KORK v lokalnih medijih. 
 

Sodelovanje z ostalimi 

 Patronažna služba Velike Lašče 

 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

Zapisala: Simona Bavdek 

KORK Vrhovci 

Predsednica: Metka Zadnikar 

Območje delovanja: Vrhovci- 32 ulic, ki se razprostirajo med avtocesto in Malim grebenom 

ter Brdniško vzpetino in nekdanjo ilovnato jamo Ljubljanskih opekarn, kjer raste novo 
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stanovanjsko naselje. Na desni strani Malega grebena spadata v območje delovanja KORK 

Vrhovci še Kozarška cesta in Španova pot. 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov. 

Odbor deluje tako, da vsak član skrbi za dogovorjen teren. O ugotovitvah poroča odboru. 

Odbor se sestaja vsak prvi četrtek v mesecu. 

13. 3. 2014 je organiziran občni zbor KORK s kulturnim programom pod naslovom Pozdrav 

pomladi. 

Število prostovoljk in prostovoljcev: v odboru aktivno deluje 11 članov in 7 poverjenikov.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 96 kg moke, 74 kg testenin, 74 kg sladkorja, 74 kg 
soli in 96 litrov olja in 60 litrov mleka. 

 25. 4. 2014: V okviru dobrodelne akcije Pomagajmo LJUDEM našega mesta so 
prostovoljci KORK zbrali 190 kg prehranskih izdelkov. 

 3 družinam je bila dana pomoč za ogrevanje stanovanja in za nakup šolskih 
potrebščin. 

 Starejšim in bolnim je bilo omogočeno letovanje na Debelem rtiču. 
 V juniju je bil organiziran izlet pod vodstvom priznanega zeliščarja g. Kukmana za 

prostovoljce in krajane v Istro. Udeležilo se ga je 52 krajanov. 
 Junija je bilo razdeljenih 25 prehrambenih paketov. 

 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 Vsak 1. četrtek v mesecu meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka 
 Vsak dan ob 7.30 uri jutranja telovadba. 
 Vsak ponedeljek je organizirana telovadba za starejše v telovadnici OŠ Vrhovci ob 

19.30 uri 
 30. 1. 2014: Predavanje o požarni varnosti. 
 13. 2. 2014: Predavanje o osteoporozi. 
 Udeležba na Pohodu humanosti. 
 7. 6. 2014: Tradicionalno srečanje in obisk Bele krajine. 
 Od 18. 3.2013 dalje se izvaja program Šola zdravja na šolskem igrišču – telovadba 

1000 gibov.  
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Obiski na domu (ob rojstnih dnevnih, ob novem letu). Izdanih je bilo 600 voščilnic, ki 
sta jih ročno izdelali članici –slikarki. 

 Obiski in obdaritve v domu starejših. 
 Obiski bolnih in osamljenih. 
 Ob novem letu je bilo razdeljenih 250 novoletnih darilc. 
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Sodelovanje z ostalimi 

 Socialna služba Doma starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik (Bokalci) 
 Socialna služba Vič 
 Šola zdravja 
 OŠ Vrhovci s posebno zahvalo ravnateljici g. Mariji Suhadolnik 

 

Finančna sredstva: Članarina. 

Zapisala: Metka Zadnikar 
 

KORK ŠKOFLJICA 

Predsednica: Jelka Pangerc 

Člani odbora KORK: Julijana Bekš, Majda Rot  

KORK Škofljica je bila na pobudo prostovoljk ustanovljena 19. 5. 2014. 

Prostori KORK: KORK še nima lastnih prostorov.  

Izvedene aktivnosti 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 126 kg moke, 93 kg testenin, 93 kg sladkorja, 93 kg 
soli in 126 litrov olja in 99 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 30 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi darilci 
 

Finančna sredstva: KORK nima lastnih sredstev in članarine ne pobira. 

 Zapisala: Vedrana Pokleka 

KORK ZELENA JAMA 

Predsednica: Cecilija Švajger 

Člani odbora KORK: Tatjana Bras, Petra Švajger  

Prostori KORK: KORK ima prostore v Četrtni skupnosti Jarše.  

Izvedene aktivnosti 

Zdravstveno preventivni programi in promocija dejavnosti Rdečega križa 

 5. 6. 2014: Dan odprtih vrat KORK meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega 
tlaka 
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 4. 9., 6. 11. In 4. 12. 2014: Meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka 

 

Humanitarna dejavnost in pomoč ogroženim 

 Najbolj ranljivim je bilo razdeljenih 64 kg moke, 64 kg testenin, 64 kg sladkorja, 64 kg 
soli in 64 litrov olja in 21 litrov mleka. 
 

Družabni dogodki, srečanja in obiski starejših  

 Prostovoljci KORK so se udeleževali dogodkov v okviru RKS-OZ Ljubljana. 
 Opravljeno je bilo 25 obiskov in obdaritev starejših in bolnih oseb s prazničnimi darilci 

  

Finančna sredstva: Članarina. 

 Zapisala: Vedrana Pokleka 



Poročilo KORK za leto 2014 

 

 
32 

 

 

KOMENTAR OB ZAKLJUČKU 

Vsem KORK, ki ste oddale poročilo o delu za leto 2014 se iskreno zahvaljujemo, saj le tako 

lahko naše skupno delo zaokrožimo v celoto. V vodstvu RKS-OZ Ljubljana si želimo, da bi prav 

vse predsednice in predsedniki KORK zaznali, da preprosto te podatke KORK potrebujemo, saj 

v letnem poročilu sporočate, da je delo, ki ga opravijo prostovoljke in prostovoljci obsežno in 

pomeni dragocen prispevek k krepitvi vrednot, solidarnosti in zmanjševanju stisk in trpljenja 

ljudi, v katerih so se znašli ne vedno po svoji krivdi, temveč zato, ker je zatajila država. Zato 

vas prijazno prosimo, da evidentirate sleherno vaše delo in ga vpišete v poročilo, ga 

pravočasno posredujete strokovni službi. 

V poročilih so pomembni podatki o kraju delovanja in številu prebivalcev tega območja, 

številu prostovoljk in prostovoljcev, številu vseh opravljenih prostovoljnih ur, številu članic in 

članov, prav tako tudi pobrana članarina. 9. člen Statuta RKS namreč določa (tako določa tudi 

Zakon o društvih), da je član organizacije tisti, ki plača članarino (letna članarina RKS je 5€ in 

ostaja kot izvorni prihodek KORK za njeno delovanje). Poročilo KORK naj vsebuje tudi obseg 

izvedenega programa, število uporabnikov, vire financiranja, sodelovanje z ostalimi 

organizacijami in ustanovami in drugi podatki, specifični za posamezno okolje, v katerem 

deluje KORK. 

Za prihodnje leto se bomo potrudili pripraviti enoten obrazec za pripravo letnega poročila. 

Vsem prostovoljkam in prostovoljcem iskrena hvala za dobro opravljeno, nesebično, 

humanitarno delo v dobrobit sočloveka! 

 

Poročila KORK zbrali in uredili: Vedrana Pokleka in Tjaša Mandelj. 

 

Sekretarka RKS-OZ Ljubljana            Predsednica RKS-OZ Ljubljana 

          Ema Verbnik, l.r.             Nevenka Lekše, l.r. 

 

 

 


