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KORAKAJMO Z ZALO 

 

 

Zala je 10 letna deklica,ki obiskuje 4 razred OŠ Toneta Pavčka v Mirni peči.  Rodila se je  v 

30-tem tednu nosečnosti in je, zaradi dihalne stiske, imela  možganske krvavitve, posledica pa 

je cerebralna paraliza. Po letih bojevanja z zdravstvenimi inštitucijami, ki so dvignile roke nad 

njenim stanjem in bile zadovoljne z njenim sedenjem v vozičku, smo se odločili, da vzamemo 

stvari v svoje roke. Pred tremi leti smo začeli s samoplačniškimi intenzivnimi terapijami. 

Zalino stanje se je bistveno izboljšalo in je prišla iz vozička na samostojne korake s hoduljo. 

Po nasvetu Zaline zdravnice smo se odločili za operacijo v Ameriki, ki ji bo omogočila veliko 

lažje korake in upamo tudi na samostojno hojo brez hodulje. Operirali jo bodo na hrbtenjači, 

kjer ji bodo prekinili nepravilni vzorec pošiljanja signalov iz možganov v mišice in iz mišic v 

možgane. S tem bo lažje obvladovala svoje telo in ga občutila na tak način kot ga čutimo 

ljudje brez težav. Vsi nam znani primeri so imeli po operaciji izjemne dosežke. Operacijo 

nam bo krila zavarovalnica, potne stroške in stroške bivanja pa bomo morali kriti sami. 

Predlagali so nam, da pri njih opravimo tudi ortopedsko operacijo, za katero pa še ne vemo ali 

bomo stroške dobili povrnjene. Največ sredstev bomo potrebovali po opravljeni operaciji, ker 

bo rehabilitacija dolga dve leti, po njihovih priporočilih 5-krat tedensko po dve uri, strošek 

terapij bo  znašal minimalno 960 evrov mesečno. Vsak prispevek nam bo omogočil, da bo 

Zala bližje svojim samostojnim korakom in življenju z manj ovirami.  

HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ. 

 

                                                                                                                    Družina Hrastar 

 

Spoštovani, 

 

to je kratka zgodba štiri članske  družine Hrastar, ki prihaja iz Poljan pri Mirni peči. Zala ima 

še 4 letno sestrico Lucijo. 

Odločila sem se, da skupaj z družino in podporniki, ter z družino Hrastar, priskočimo na 

pomoč Zali in pričnemo z akcijo zbiranja plastičnih zamaškov in odpadnega papirja pod 

naslovom »KORAKAJMO Z ZALO«. 

K akciji se je pridružila občina Mirna peč, katera nam je odstopila prostor, kjer bomo zamaške 

do odvoza lahko hranili. Zbiranje pa tudi že poteka v osnovnih šolah: Toneta Pavčka Mirna 

peč, Otočec, Vavta vas, Šmihel, Center z podružnico Mali Slatnik, Trebnje; v Šolskem centru 

Novo mesto; v vrtcih: Pedenjped Novo mesto, enote Pedenjped, Rdeča kapica, Metka, 

Ostržek, Videk, Sapramiška, Škratek in Cepetavček in Ciciban; v Knjižnici Mirana Jarca in 

gostilni Pr Hlapc v Mirni peči. Zbirna mesta zamaškov so še v Mercator centru Trebnje, 

Kmetijski zadrugi Trebnje, Kmetijski zadrugi Trebnje, podružnica Mirna peč, Laguna caffe v 

Mercator centru Novo mesto, Country pub Krško, ZNC Novo mesto z svojimi poslovalnicami 

v Žabji vasi, Bršljinu ter trgovini Agrosvet v Bučni vasi, na Radiu Krka Novo mesto. Veseli 

pa bomo tudi vsakega dodatnega zbirnega mesta ,zato se nam lahko pridružite. 

Zamaške pa z veseljem sprejemata na svojem domu tudi družina Hrastar Poljane pri Mirni 

peči ter družina Vidic Malenska vas.  

Komunala Novo mesto, na Podbevškovi zbira zamaške za Zalo, ima pa tudi postavljen 

kontejner, kamor lahko prinesete kakšen sveženj starega papirja. Ko prinesete morate 

poudariti, da je to za Zalo. 
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V primeru, da želite poseben zabojnik za zbiranje papirja, nas obvestite in vam ga bo 

Komunala dostavila. 

 

V ponedeljek 13.12.2015 smo z dobrodelno akcijo pričeli in si zadali cilj, da nam do poletnih 

počitnic uspe zbrati vsaj 4 tone plastičnih zamaškov, kar bi zadostovalo za približno 1 mesec 

terapij po sami operaciji. 

Pri Območnem združenju RK Novo mesto, ki ima odprt poseben račun Korakajmo z Zalo, se 

bodo zbirala vsa sredstva od zbranih zamaškov in papirja, ki se bodo namensko porabljala za 

Zalo. Lahko prispevate tudi prostovoljne prispevke na: 

TRR-SI56 0297 0025 9477 202,SKLIC 00-903028 

Sklad za pomoč ljudem v stiski na Območnem združenju RK Novo mesto, Ulica Slavka 

Gruma 54a. 

Pridružite se nam, skupaj lahko dosežemo mnogo in še več saj »VEČ nas je, BOLJŠI smo in 

OGROMNO zmoremo. 

Hvala za vašo podporo. 

 

Vladka (041 912 840)     

 

 

 

                                                                                                          Predsednica 

Mag. Mojca Špec Potočar 
 


