
 
 

 

 

         

 

 

 

      DROBTINICA - TOPEL OBROK ZA OTROKE 

  Malo je…veliko  

 

 

Ljubljana, 16. oktober 2017 - Rdeči križ Slovenije skladno s svojim mandatom ščiti človeško 

dostojanstvo in s svojimi humanitarnimi programi blaži stiske ljudi. Že petnajst let ob 

Svetovnem dnevu hrane (16. oktober) z enodnevno kampanjo Drobtinica dopolnjujemo 

svoje  programe socialne pomoči otrokom iz socialno šibkejših okolij in slovensko javnost 

ozaveščamo o (ne)zadostni in/ali (ne)pravilni prehrani naših najmlajših - osnovnošolcev ter 

obenem vzpodbujamo čut solidarnosti z vsemi, ki so se znašli v stiski. 

  

Po uradnih podatkih v Republiki Sloveniji stopnja tveganja revščine znaša 14, 5 odstotkov, 

kar pomeni, da 290.000 oseb živi v pomanjkanju. Stopnja socialne izključenosti pa je še višja 

(20,4%), saj je bilo v lanskem letu v Sloveniji kar 410.000 oseb izpostavljenih tveganju 

socialne izključenosti. "Ob teh podatkih ne more nihče ostati ravnodušen. V Rdečem križu 

Slovenije nas še posebej skrbi za otroke, ki živijo v pomanjkanju in trpijo zaradi raznovrstnih 

posledic revščine. Med drugim tudi lakote, kar vse vpliva njihov zdrav telesni, psihični in 

intelektualni razvoj," pravi predsednica RKS, Nataša Pirc Musar in dodaja, da bodo zato tudi 

letos prostovoljci in mladi člani RK iz triinštiridesetih območnih združenj Rdečega križa z 

različnimi dejavnostmi kot so stojnice, predavanja, koncerti, delavnice o zdravi prehrani, 

likovne delavnice in natečaji, razstave in celo gledališke predstave ter 

veliko drugimi aktivnostmi, spodbujali čut ljudi za vrednote humanosti in solidarnosti.  

 

Samo lani so otroci iz socialno šibkejših okolij na devetdesetih osnovnih šolah po Sloveniji z 

Drobtinico prejeli 33.000 toplih obrokov, ki so jih omogočila v enodnevni kampanji zbrana 

sredstva v skupni vrednosti 81.000 evrov.  

 
Zelo smo hvaležni  velikim trgovskim podjetjem v Sloveniji, ki izkazujejo svojo družbeno 
odgovornost tudi tako, da na različne načine prispevajo k uspešnosti Drobtinice. Veseli smo, 
da  tudi letos, kljub težkim časom, svojih donacij niso zmanjšali in bodo spet odločilno 
pripomogli,  da bomo z zbranimi sredstvi mnogim otrokom zagotovili tople obroke in tako 
vsaj nekoliko izboljšali njihove življenjske razmere.  
 
MERCATOR d.d. še posebej pomembno prispeva k uspehu Drobtinice s promocijo v svojih 
prodajalnah. Ob tem nam donira kruh in druge pekovske izdelke. Z več kot štirimi tonami bo 
tudi letos pomagal veliko otrokom.  



 
 
Prav tako smo v imenu otrok, ki bodo imeli zagotovljen topel obrok, hvaležni trgovskima 
podjetjema Spar, ki prispeva tono in pol pekovskih izdelkov in Tuš, ki omogoča postavitev 
stojnic pred oz. v  njihovih trgovinah, za vso njuno podporo pri pripravi ter promociji naše 
tradicionalne humanitarne kampanje. 
 

Letos Drobtinica poteka v 43 območnih združenjih RKS in sicer: Ajdovščina, Cerknica-Loška 

dolina - Bloke, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija, Ilirska 

Bistrica, Izola, Jesenice, Koper, Kočevje, Kranj, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, 

Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Ormož, Postojna, Piran, Ptuj, Radlje ob Dravi, 

Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, 

Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trebnje, Tržič, Velenje, Zagorje, Zgornja Savinjska dolina in Žalec. 

Ponekod so Drobtinice že izvedli, v večini krajev po Sloveniji pa bo kampanja potekala v 

soboto, 14. oktobra 2015, predvidoma od 8. do 12. ure, ko bodo prostovoljci ter mladi člani 

Rdečega križa na stojnicah v mestnih središčih ter v nakupovalnih centrih Mercatorja, 

Spara in Tuša, v zameno za prostovoljske prispevke, ponujali kruh in pekovske izdelke ter 

delili promocijska gradiva in tako vzpodbujali solidarnost s socialno šibkejšimi. 

 

In kako lahko pomagate? Preprosto, obiščite katero od več kot 100 stojnic po Sloveniji in 

prispevajte po svojih močeh. Lahko pa preprosto pošljete SMS na 1919 s ključno besedo 

'DROBTINICA' in prispevate 1 evro ali ' DROBTINICA5' in prispevate 5 evrov.  

 

Naša šola bo imela stojnico v soboto, 14. oktobra med 8. In 
12. uro v Merkatorju. Pridite in kupite kruh, ki ga je trgovina 
donirala, na naši stojnici in tako prispevate za sredstva za 
šolski sklad iz katera bomo sredstva namenili za topel obrok 
otrokom iz socialno šibkih družin. 


