
1

kOREnine

Korenine�so�interno�glasilo�DVIDPB.�Glavni�in�odgovorni�urednik�je�Janez�Štrbenc.�
Novinar�je�bil�Janez�Štrbenc.�Lektoriral�je�Janez�Štrbenc.��Fotografije:�Damjan�Čurič,�
Janez�Štrbenc.�Oblikoval��je�Damjan�Čurič.�Tisk�Forma�Brežice.�Naklada�240�izvodov.

nine
kORE

�letnik�XIV�
številka�14�

Novo�mesto,�december�2021

Korenine�so�interno�glasilo�DVIDPBk.��
Gradivo�zbrala:�Janez�Štrbenc�in�Frančiška�Mikolič
Jezikovni�pregled:�Janez�Štrbenc
Oblikoval�je�Damjan�Čurič.
Tiskanje�FORMA�BREŽICE�d.o.o.�Naklada�14.�številke�Korenin�je�150�izvodov.

naslovnica_V1_14

torek, 07. december 2021 17:08:44

Poštnina plačana pri pošti Novo mesto 8105



2

kOREnine

22

Uvod
Tudi v letošnjem letu je večja aktivnost med člani društva 
omejena, saj neprijetni in še kar trajajoči virus in epidemične 
razmere niso dovoljevale večjega druženja. Tako smo 
skupščino in en sestanek izvršnega odbora društva izvedli 
dopisno. Za izvajanje posebnih socialnih programov je bilo 
dobrih pet mesecev zaradi omejitev okrnjenih.  Le program 
ohranjevanja zdravja v Čatežu je bil izveden po načrtu.  

Kljub temu, čeprav z večkratnim zamikom, pa so bila 
izvedena posamezna športna srečanja, kot je razvidno 
iz poročila športne komisije v nadaljevanju. Športne igre 
Zveze so bile junija v Mariboru. Tudi srečanje Zveze društev 
vojnih invalidov Slovenije je bilo nekajkrat prestavljeno, pa 
potem v mesecu oktobru kljub vsemu uspešno izvedeno, 
z občutno večjim številom udeležencev kot v lanskem 
letu 247,  lani  v Novem mestu 147 (večji vpliv kovida in 
omejitev na našo dejavnost v lanskem letu). Prav tako smo 
bili veseli našega izleta na Notranjsko z obiskom gradu 
Snežnik, Cerkniškega jezera in vojaškega muzeja v Pivki.  

Kljub vsemu je socialna komisija izvajala potrebne 
aktivnosti, notranji nadzor je dal poročilo o delu za lansko 
leto, imeli smo tudi en sestanek izvršnega odbora z 
udeležbo članov odbora. Povečana aktivnost društva pa 
je bila z dopisi in telefonsko povezavo tajništva društva. 

Pretresla nas je smrt 99. letnega Gabreta Bogdanoviča, 
častnega člana društva, vsestranskega aktivista 
in motivatorja športne dejavnosti društva. Bil je 
dolgoletni član izvršnega odbora društva. Spominjali 
se bomo njegovih napotkov in nadaljevali po 
njegovi poti. Umrlo je tudi nekaj drugih naših članov. 

Letos nismo praznovali stoletnice kakšnega našega člana, 
pričakujemo pa, da jo bomo naslednje leto.

Ponovno vas prosim, da nam pošljete Vlogo za pomoč, ki jo 
objavljamo v  Koreninah, da bomo na podlagi vaših potreb 
lahko pomagali posameznim članom v okviru denarnih 
možnosti. 

Vsem članom društva želim največ zdravja in uspešno leto 
ki prihaja, z upanjem, da se bomo vsaj virusa znebili ali da 
bo ta manj usoden.

Upoštevajte predpisane ukrepe in ostanite zdravi.

                                  Predsednik društva, mag. Zvonko Špelko nine
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Seje izvršnega odbora in 
skupščina društva so potekale  
dopisno, saj nam korona virus 
ni omogočil  druženja. Uspelo 
nam je le 21. junija 2021, da 
smo sejo izvršnega odbora 
imeli v prostorih društva.  
 
 
NOVA VITRINA

V našem društvu smo 
pridobili novo vitrino, v 
kateri so na  ogled pokali, 
priznanja in pohvale naših 
prizadevnih športnikov,  ki so 
jih pridobili z velikim trudom.  

Vitrino je lično izdelal in 
sestavil naš član Franc Majer, 
za kar smo mu zelo hvaležni 
in se mu zahvaljujemo.

To smo izkoristili, da je 
predsednik društva lahko 
podelil plaketo ZDVIS z listino 
našemu prizadevnemu članu 
društva Dušanu Nahtigalu.  
 
Čestitamo!
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PODRUŽNICA NOVO MESTO

V podružnici Novo mesto 
smo letos imeli dve dopisni 
seji izvršnega odbora in 
redno skupščino, eno sejo 
izvršnega odbora pa v 
prostorih društva. Poslovili 
smo se od štirih članov: 
Emilije Strajnar, Rudolfa 
Mraza, Martina Gazvoda in 
Ivane Uršič. V podružnici 
je skupaj je 51 članov od 
skupno 129, je ena največjih 
podružnic od sedmih, ki so 
v Društvu vojnih invalidov 
Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine. Glede na število 
se močno trudim, da sem 
z njimi v kontaktu.  Člane 
obiskujem vsaj dvakrat letno 
in seveda ob koncu leta, ko 
jim prinesem novoletna 
darila. Zelo se razveselijo 
tudi našega glasila Korenine. 
Glede stanja pa upam, da 
se bomo srečali v mesecu 
decembru. Letos smo se med 
letom slišali po telefonu, 
če so imeli kakšne težave 
ali pa le za kratek klepet in 
spodbudne besede v tem 
težkem času. Velikokrat 
pa se srečamo in tudi 
pogovarjamo po telefonu z 
našimi športniki, ki smo se 
kljub težkim korona časom  
udeležili vseh športnih 
tekmovanj v manjšem 
številu kot prejšnja leta, a 
vseeno prinesli v društvo 
kar nekaj lepih priznanj.  

Vsi smo zelo veseli in tudi 
srečni, da smo ostali zdravi, 
saj smo se kljub korona 

časom družili sicer v okrnjeni 
udeležbi, vse leto, seveda 
z upoštevanjem vseh 
napotil in priporočil NIJZ.  

Meseca avgusta smo se 
udeležili lepega in poučnega 
izleta po Notranjski, ki ga je 
organiziralo naše društvo, 
konec meseca oktobra 
pa 22. srečanja vojnih 
invalidov v Mariboru, ki ga je 
organizirala Zveza društev 
vojnih invalidov Slovenije.

Pazite nase, na druge in 
ostanite zdravi v upanju, da 
se bo naše življenje začelo 
odvijati normalno, kar si vsi 
želimo.

Predsednik podružnice 
Dušan Nahtigal

PODRUŽNICA KRŠKO 

Društvo vojnih invalidov 
podružnica Krško obsega 
občini Krško in Kostanjevica 
na Krki . V naši podružnici je 
skupaj 17 članov, od tega:  

Vojaški mirnodobski  
invalidi 8 članov
Vojaški vojni invalidi  
leta 91 1 član
Družinska upravičenka 1član
Pridruženi člani 7 članov 

V letu 2021 ni nihče zapustil 
ali se na novo včlanil v 
društvo v podružnici Krško.
Sem član izvršnega odbora 
in se redno udeležim sej. 
Redno se udeležujem tudi 
športnih iger. V letošnjem 

letu nisem veliko obiskoval 
članic in članov zaradi 
znanega vzroka, sem pa jih 
večkrat poklical po telefonu. 
Upam, da bo situacija 
dovoljevala, da bom ob 
novem letu obiskal članice in 
člane in jih razveselil z darili. 
Letos je društvo organiziralo 
izlet po Notranjski. Udeležili 
smo se tudi srečanja društev, 
ki ga je organizirala Zveza 
društev vojnih invalidov 
Slovenije v Mariboru. Oba 
izleta sta bila organizirana 
na visokem nivoju.

Če se v tem letu več ne 
vidimo, vam želimo v letu 
2022 vse dobro.

Predsednik podružnice 
Boris Kuhar

PODRUŽNICA BREŽICE

V podružnici Brežice je 
skupaj 16 članov,  in sicer: 

1 član vojaški invalid  
iz leta 1991
4  člani vojaški mirnodobni 
invalidi
8 članov družinski 
upravičenci
3 pridruženi člani 

Kot predsednica podružnice 
Brežice naše člane redno 
obiščem ob pomembnih 
dogodkih. Vsako leto jih 
obiščem pred novoletnimi 
prazniki z darilom, ki smo 
ga člani izvršnega odbora 
predsednik g. Zvonko Špel-
ko in tajnica ga. Franiki 

POROČILA PREDSEDNIC  
IN PREDSEDNIKOV PODRUŽNIC
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Mikolič izbrali. Člani 
so obiska veseli in radi 
poklepetajo z mano. 
 
Društvo je letos organiziralo 
izlet po Notranjski. Bili 
smo ga zelo veseli v teh 
težkih časih.  Organizirano 
je bilo tudi srečanje zveze 
društev, ki ga organizira 
vsako leto Zveza društev 
vojnih invalidov Slovenije v 
Mariboru.

Vsa zahvala naši tajnici ga. 
Faniki, vodiču na avtobusu 
g. Robertu Vinšku. Zahvala 
tudi predsedniku g. Zvonku, 
ki nas na avtobusu vedno 
pozdravi.

Veselim se že, ko bom 
obiskala naše člane z darili in 
z njimi pokramljala. 
Vsem želim zdravja, sreče in 
vse dobro v življenju.

Predsednica podružnice 
Jožica  Kuhar

PODRUŽNICA SEVNICA 

V zadnjem mesecu lanskega 
leta smo se poslovili 
od DU gospe Marije 
Pungerčar v starosti  87. let. 

Glede na status je stanje v 
podružnici sledeče; 

9 VMI – vojaški mirnodobni 
invalidi 
1 VVI – vojaški vojni invalid 
iz vojne  1991
4 DU – družinske 
upravičenke
6 PČ – pridruženi  člani

Skupaj nas je   ostalo še 20 
članov  in  za   vsakega, ki  
nam ga vzame starost in 
bolezen, nam  je žal.

Skozi vse leto 2021 se 
nadaljuje čas CORONE in 
posledično omejitve na 
vseh področjih  javnega 
življenja. Nekateri smo 
covid-19  uspešno preboleli, 
nekaj članov pa se je 
odločilo tudi  za cepljenje. 

Člani, ki  radi obiskujejo  
izlete  v organizaciji  gospe 
tajnice Fanike  in  gospoda  
Roberta, smo se  konec  
avgusta  udeležili izleta, ki 
se je zaključil  z ogledom 
vojaškega muzeja v PIVKI   in 
s pogostitvijo  v prijetnem 
gostinskem lokalu, ki je bil  
ta dan odprt samo za naše 
izletnike.  Sevničani smo  
morali ta dan vstati  malo 
bolj zgodaj kot običajno, saj 
se je »potepanje« pričelo 
v Sevnici in nadaljevalo 
skozi Posavje in naprej…. 
Polni lepih doživetij  skozi 
ves topel, sončen dan, smo 
se v poznih večernih urah 
vrnili  domov.
 
Dočakali smo izvedbo 
22. srečanja v Mariboru z 
obeležitvijo 80.  obletnice   
OF  in 30. obletnice naše 
samostojne SLOVENIJE.  
Doživeli smo lepo kulturno
prireditev. 

Prav veselimo pa se še  
druženja ob zaključku  
koledarskega leta 2021. 

S člani, ki živijo v Sevnici 
in okolici, se  pogosto 
srečamo, s preostalimi se 
pogovorimo  po telefonu. 

Starosta naše podružnice 
je   DU  Marija Štrbenc 
z  zavidljivimi  95. leti.  
Člani v našem društvu so 
zadovoljivega  zdravja in 

veseli  pozornosti, ki jim 
jo namenimo. Povprečna 
starost članov  je  75 let.
Vsem želim   ZDRAVJA,  
lepih  trenutkov v jeseni 
življenja in vse dobro v 
prihajajočem letu  2022.  

Predsednik podružnice 
Božidar  DEBEVC

PODRUŽNICA TREBNJE 

Podružnica Trebnje šteje 
le šest članov, od tega 
pet vojaško mirnodobnih 
invalidov in eno pridruženo 
članico. Člane obiskujem po 
potrebi, večkrat jih pokličem 
po telefonu, da si izmenjamo 
kakšno spodbudo, saj smo v 
povprečju člani s statusom 
stari skoraj 77 let in ne 
preveč dobrega zdravja. 
Članom nudim tudi prevoz 
in spremstvo, kadar se 
udeležimo skupščine, izletov 
in srečanj. Radi se udeležimo 
prireditev in izletov, kjer se 
imamo vedno lepo, glede 
na našo starost in zdravje, pa 
se žal ne moremo udeležiti 
športnih aktivnosti. Ker je še 
vedno med nami virus, se 
žal ne moremo vsi udeležiti 
vseh srečanj in izletov. 

Želimo si, da se čim 
preje stvari uredijo in 
začnemo z normalnim 
življenjem. Vsem želim 
obilo zdravja v letu 2022. 

Predsednik podružnice 
Dušan Zupan 
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PODRUŽNICA METLIKA 

Podružnica Društva vojnih 
invalidov Metlika šteje 
sedem članov. Štirje so 
mirnodobni vojaški invalidi 
in trije pridruženi člani. 

Tudi v letu 2021 smo 
morali svoje življenje 
in aktivnosti prilagajati 
različnim odlokom in 
ukrepom za preprečevanje 
in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo 
covid-19.

Še posebej nas je pa prizadel 
val bolezni v jesenskem 

času. Vsak dan je bilo vse 
več okuženih. Pozivu na 
cepljenje so se ljudje slabo 
odzivali in razmere so se 
samo še poslabševale. Vesela 
sem, da so člani podružnice 
Metlika upoštevali navodila 
stroke in smo vsi cepljeni. 
Z našimi člani smo ves 
čas povezani, večkrat se 
slišimo po telefonu in se 
pogovorimo o vsakdanjih 
dogodkih in težavah. Enemu 
med njimi smo pomagali 
pri nabavi kurilnega olja, 
eden si je s terapijami blažil 
bolečine v fizioterapiji Mužar 
v prostorih Zdravstvenega 
doma  Metlika in enemu 
smo omogočili klimatsko 
zdravljenje v Lešću  (Hrvaška).  

28. avgusta smo se 
razveselili povabila na 
izlet na Notranjsko. Iz naše 
podružnice nas je bilo pet 
in uživali smo ob ogledu 
pokrajine, v katero nas 
le malo kdaj zanese pot.  
Obiskali smo grad Snežnik, 
Cerkniško jezero in vojaški 
muzej v Pivki. Naš član, 
Robert Vinšek pa nam je, 
kot vedno, na zanimiv način 
predstavil znamenitosti in 
posebnosti krajev, ki smo jih 
obiskali.

18. septembra 2021 je bilo 
načrtovano 22. srečanje 
vojnih invalidov Slovenije 
v Mariboru, ki ga vsako leto 
organizira Zveza društev 
vojnih invalidov Slovenije. 
Zaradi zdravstvenih 
razlogov (covid-19) je bilo 
prestavljeno na 23. oktober 
2021. Srečanja smo se 
udeležili trije člani s PCT 
potrdilom. Po uvodnem 
kulturnem programu in 
kosilu smo si ogledali 

EKO muzej hmeljarstva 
in v Žalcu na fontani piva 
poskusili šest vrst piva. 

V letu 2021 smo imeli 
dve dopisni seji. Našega 
člana, Antona Žuglja sem 
predlagala za priznanje, ker 
je aktiven član nadzornega 
odbora in se udeležuje 
tudi vseh tekmovanj, ki jih 
organizirajo društva vojnih 
invalidov. 
Po navodilih NIJZ bomo 
prilagodili novoletno 
srečanje.

Udeležili smo se tudi 
pogreba našega častnega 
člana Gabreta Bogdanovića.

V novem letu vsem v društvu 
iz srca želim veliko zdravja, 
vse lepo in dobro. Ostanite 
zdravi in veliko se smejte.

Predsednica podružnice 
Ljubica Režek

PODRUŽNICA ČRNOMELJ 

Podružnica Črnomelj pokr-
iva občino Črnomelj in 
Semič. Število članov se je v 
letošnjem letu zmanjšalo za 
dva člana. Skupno število je 
8 članov.

Od tega so:
- 3 člani vojaški  
mirnodobni invalidi, 
- 4 člani družinski 
upravičenci in
- 1 pridruženi član.

Dne 9. januar  nas je zapustila 
družinska upravičenka Milka 
Lužar iz Semiča. Želeli smo si, 
da bi najstarejši član tovariš 
Gabre Bogdanović dočakal 
100-letnico, a žal ni bilo tako. 
Od nas se je 1. septembra za 

Predsednik društva 
mag. Zvonko Špelko

Pisarniške posle vodi: 
Fanika Mikolič   041 909 300 

Brežice             Jožica Kuhar                                  
                            070 370 014
Črnomelj         Ivan Lukanič                            
                            070 739 073
Krško                Boris Kuhar
                            041 999 979
Metlika           Ljubica Režek                                       
                            051 341 415 
Novo mesto  Dušan Nahtigal 
                            041 377 924      
Sevnica           Božidar Debevc
                            041 996 555
Trebnje            Dušan Zupan   
07 30 47 708  040 597 011
  

Predsednik/ca

Podružnice
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vedno poslovil dolgoletni 
vojaški mirnodobni invalidi 
in častni član, star 99 let, ki je 
zadnja leta preživljal v DSO 
Črnomelj, skupno s svojo 
življenjsko sopotnico Marto.
 
Delo:
- udeležba sestankov,
- udeležba na športnih igrah 
s Karlom Plevnikom,
- udeležba srečanj in izletov.

Ker je letošnje leto še 
vedno posebno zaradi 
COVID-a, je delo oteženo. 
Tudi sam sem bil bolan 
in je delo malo počakalo.  
Člane pokličem po telefonu, 
se pogovorim in obvestim 
o delu, voščim rojstni dan. 
Za novo leto jih obiščem, 
če je le mogoče in odnesem 
darila.

V novem letu si želim, kakor 
tudi vsem vam, da se stvari 
čim preje uredijo in začnemo 
z normalnimi življenjskimi 
pogoji.

Predsednik podružnice  
Ivan Lukanič

Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije, je letos 
organizirala 22. srečanje 
vojnih invalidov 23. oktobra 
2021 v Mariboru. Srečanja se 
je udeležilo 23 naših članov 
in njihovih spremljevalcev. 

Pri organizaciji srečanja smo 
se ravnali po smernicah 
Nacionalnega Inštituta za 
javno zdravje RS in uredbah 
Vlade RS, ki nalaga vsem 
udeležencem PCT potrdilo. 
Vsi smo imeli s seboj vsa 
potrebna potrdila. Na 
avtobusu smo obvezno 
nosili zaščitne maske.
Na poti med vožnjo avtobusa 
nas je naš član Robert 
seznanjal z znamenitostmi 
krajev, kjer smo potovali. 

Uradni del se je pričel ob 
11.00. Po uvodnih pozdravih 
in govorih posvečenih tudi 
30. obletnici osamosvojitve 
Slovenije in 80. obletnici 
nastanka OF,  so organizatorji 
pripravili zelo pester in 
zanimiv program. Sodelovali 

so pevski zbor OŠ Franceta 
Prešerna iz Maribora, Helena 
Blagne, Alfi Nipič s svojim 

ansamblom in štajerski 
humorist Vinko Šimek.
Ob 14.00 uri smo se 
zahvalili in poslovili od 
gostoljubnih domačinov, 
znancev. Ker nam je zmanj-
kovalo časa zaradi našega 
nadaljnjega programa, 
nam je naš vodič Robert 
samo z avtobusa razkazal 
znameniti Lent s staro trto. 

Nadaljevali smo pot do Žalca. 
Ogledali smo si ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva 
v Žalcu. Interaktivni muzej 
pripoveduje zgodbo hmelja 
v spodnji Savinjski dolini 

SREČANJE  
VOJNIH  
INVALIDOV  
V MARIBORU
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imenovani tudi Dolina 
zelenega zlata, kjer tradicije 
hmeljarstva in pivovarstva 
živi že od leta 1876.
Svoja vrata je odprl 
novembra 2009. Nahaja 
se v prostorih nekdanje 
sušilnice hmelja in je urejen 
v štirih nadstropjih. V 
zgornjem nadstropju nam 
je bil  najprej predstavljen 
krajši film Virtualno 
doživetje zelenega zlata, 
kjer smo izvedeli osnovne 
informacije o hmelju in 
zgodovino hmeljarstva v 
Sloveniji. Nato smo skozi vsa 
nadstropja spoznavali med 
drugim orodja za pridelavo 
in obdelavo hmelja, oblačila 

in običaje hmeljarjev, 
pripomočke za izdelavo 
piva, hmeljarske izdelke in 
znane pivovarje.

Sledila je še pokušina 
slovenskih piv v Fontani 
piva Zeleno zlato. Fontana 
se nahaja v centru Žalca in je  
poklon hmeljarski dediščini 
Spodnje Savinjske doline 
in Žalcu. Slovesno odprtje 
je bilo 6. septembra 2016. 
Na njej smo lahko na šestih 
točilnih pipah pokušali šest 
različnih piv slovenskih 
pivovarjev, varjenih iz 
štajerskega hmelja.

Polni znanja in okusov smo 
se odpravili še na okusno 
popoldansko malico v 
gostilni Štorman.
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V večernih urah smo se 
vračali domov. Na avtobusu 
smo dobili še krof, ki ga 
nismo imeli časa pojesti v 

dopoldanskem času zaradi 
obveznega programa v 
Mariboru.

Srečanje je bilo odlično 
organizirano. Imeli smo 
dovolj časa za živahen klepet, 
medsebojno druženje in 
izmenjavo mnenj. 

Zadovoljni, polni lepih vtisov 
in doživetij smo se poslovili 
z željo, da nas bo na izletu v 
prihodnje več na avtobusu.

Robert Vinšek

Izlet na Notranjsko 

V soboto, 28. avgusta 
2021 smo se udeležili 
načrtovanega izleta preko 
Suhe krajine na Notranjsko. 
Pri sami izvedbi izleta smo 
upoštevali vsa navodila in 
priporočila NIJZ-a. 

Izleta se je udeležilo 42 članov 
in njihovih spremljevalcev 
Posavci in Belokranjci in so 
pot začeli zgodaj, zadnji so 
vstopili člani na avtobus na 
Dvoru.
Pot nas je vodila po lepi cesti 
skozi obsežne kočevske 
gozdove. V Kočevju smo 
zavili proti Ribnici, kjer smo 
si privoščili jutranjo kavo.

IZLET 
NOTRANJSKA

kOREnine
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Trasa izleta se je nadaljevala 
v smeri Sodražice in Bloške 
police, kjer smo zavili v 
čudoviti kraški svet Loške 
doline vse do gradu Snežnik. 
Ogled gradu je bil strokovno 
voden. Prestavljeno je 
bilo življenje takratnih 
lastnikov, sprehod skozi 
štiri grajske etaže nam je 
pričaral vzdušje izpred sto 
petdesetih let, saj so grajske 
sobe še vedno opremljene 
s pristnim pohištvom in 
drugo opremo iz druge 
polovice 19. stoletja. Stene 

krasijo družinski portreti in 
stare fotografije,  v pritličju 
pa je poročna dvorana.

Naslednji postanek je bilo 
Cerkniško jezero. Po malici je 
bil lep prikaz presihajočega 
jezera s pomočjo multivizije.  
Nastajanje jezera skozi vse 
štiri letne čase prikazuje 
posebno narejena maketa 
Cerkniškega jezera z 
okoliškimi hribi, izpod 
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katerih se steka voda. 
Prestavljeno nam je bilo 
tudi izdelovanje čolnov za 
vožnjo po jezeru in druge 
dejavnosti kot je ribolov, 
drsanje,… Vse to je nam 
predstavil na slikovit način 
lastnik in vodnik muzeja.

Zadnji daljši postanek je 
bil ogled parka vojaške 
zgodovine v Pivki. 
Muzejska ustanova se 
ukvarja z ohranjanjem in 
predstavljanjem vojaško 
zgodovinske dediščine 

s poudarkom na vojaški 
tehniki. Vodič, ki nas je 
popeljal po vseh paviljonih, 
je bil enkraten. Res je bilo kaj 
videti in slišati.

Polni vtisov  smo se po dveh 
urah vrnili do avtobusa, 
kateri nas je odpeljal 
do gostilne na pozno 
popoldansko kosilo.

Izrekamo pohvalo odlični 
organizaciji predsedniku in 
tajnici Društva Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine. 
Domov smo se vračali v 
večernih urah polni lepih 
doživetij in prijetnega 
druženja z željo na ponovna 
snidenja.

Robert Vinšek

kOREnine
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ŠPORTNI KOTIČEK

Kljub temu, da imamo v na-
šem društvu zelo aktivne 
športnike, ki se lahko po-
našajo tudi z zelo dobrimi 
rezultati, jih je v letošnjem 
letu korona virus malce za-
ustavil. Konec februarja naj 
bi se pričela tekmovanja, 
ki jih organizira Zveza dru-
štev vojnih invalidov, ven-
dar so bila zaradi zaostri-
tev z virusom preklicana.  
Prvo tekmovanje v leto-
šnjem letu je bilo kegljanje 
v Celju 15.05.2021. Udeležili 

so se ga člani našega dru-
štva: Dušan Nahtigal, Štefan 
Može, Alojz Dragan, Anton 

Žugelj, Branko Rogelj, Alojz 
Petrič, Dragoljub Mraović in 

Janez Šepic. Rezultati so bili 
vzpodbudni saj so zasedli 2. 
mesto (Štefan Može) in 3. 
mesto Dragoslav Mraović. 
Tudi ostalim ni šlo slabo. Če-
stitke vsem udeležencem. 

22. maja 2021 v Ljubljani. 
Športniki so se pomerili v 
balinanju. Iz našega društva 
so se udeležili 4 člani in zase-
dli odlično 6. mesto (Dušan 
Nahtigal, Janez Štrbenc, Ja-
nez Šepic, Peter Medle).

Še isti mesec 29. maja 2021, 
je bilo tekmovanje v šahu. 
Naše društvo je v Trbovljah 
predstavljal Janez Šepic in 
zasedel 14. mesto. 
Začetku junija sta se v Ro-
goznici pri Ptuju udeležila 
tekmovanja v ribolovu   Jože 
Kovač in Janez Šepic, ki sta 
zasedla 11. in 19. mesto. 
Janez Štrbenc se je sredi 
junija udeležil tekmovanja 
v streljanju, ki je bilo v Tr-
bovljah in zasedel dobro 13. 
mesto. 

Športne igre so bile v Mari-
boru 19. junija 2021. Naši 
člani so se udeležili tekmo-
vanja v treh kategorijah, 
zaradi bolezni. V skupni raz-
vrstitvi so dosegli odlično 
sedmo mesto. Tekmovali 
so v naslednjih disciplinah 
in zasedli naslednja mes-
ta:  v  kegljanju (3. mesto), 
streljanju (5. mesto), v pi-
kadu (9. mesto). Hvala vam 
naši člani športniki: Štefan 
Može, Anton Žugelj, Drago-
slav Mraović, Janez Štrbenc, 

Alojz Dragan, Karlo Plevnik, 
Boris Kuhar, Robert Vinšek, 
Branko Rogelj, Janez Šepic. 

26. junija so se udeležili 
tekmovanja v petanki, ki je 
potekalo v Ljubljani, pod 
okriljem Zveze in zasedli 7. 
mesto, (Alojz Petrič, Janez 
Štrbenc, Janez Šepic, Dušan 
Nahtigal).

Že 30.junija, so se udeležili 
tekmovanje v streljanju Vet-
eranskih organizacij v s seri-
jsko zračno puško in dosegli 
osmo mesto Alojz Dragan, 
Peter Medle, Dušan Nahti-
gal). 

kOREnine
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V Novi Gorici je bilo v začetku 
julija strelsko tekmovanje, 
kjer je prva ekipa Dušan 
Nahtigal, Janez Štrbenc in 
Peter Medle zasedli 10.mes-
to, 13. mesto pa člani v ses-
tavi Alojz Dragan, Anton 
Žugelj. Od skupno 19. ekip.

18. avgusta, so se udeležili 
tekmovanje v streljanju, ki 
so ga organizirali člani Vet-
eranskih organizacij v s seri-
jsko zračno puško in dosegli 
sedmo mesto (Alojz Dragan, 
Janez Šepic, Dušan Nahti-
gal). 

Konec septembra je bilo v 
Sežani organizirano tekmo-
vanje v pikadu. Skupno je 
tekmovalo 33 tekmovalcev. 
Iz našega društva so se tek-
movanja udeležili Boris Ku-
har, ki je zasedel odlično 1. 
mesto, Ivan Lukanič 9. mes-

to, Dušan Nahtigal 27. mes-
to, Janez Štrbenc 30. mesto 
in 33. mesto Karlo Plevnik.

Ne glede na rezultate, važno 
sodelovati ne zmagati, v teh 
časih pomeni druženje ve-
liko več, čeprav v manjših 
skupinah, kot zmaga.

Vesela novica za vse 
športnike, tudi mi bomo 
lahko v bodoče tekmovali v 
lepih trenirkah z našim log-
otipom, za kar se moramo 

zahvaliti tudi našemu članu 
Dragoslavu Mraoviću, ki je 
priskrbel del sredstev, do-
natorja Rudar-Senovo in 
dr. Boris Fekonja. V imenu 
društva se jima zahvalju-
jemo.

VSEM ŠPORTNIKOM ZA 
DOSEŽENE REZULTATE 

ČESTITAMO, 
OSTALE ČLANE  VABIMO, 
DA SE NAM PRIDRUŽITE, 

DA BO NAŠE DRUŠTVO NA 
TEKMOVANJIH SODELOVA-
LO V ČIM VEČJEM ŠTEVILU, 

POSTALO MOČNEJŠE IN 
DOSEGALO ŠE BOLJŠE 

REZULTATE. 

kOREnine
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Darko Debevc 

Služenje vojaškega roka sem 
nastopil  leta 1980,  ko sem 
bil star 23 let.  Že dobri dve 
leti prej sem vedel, da bom 
vojaški rok služil v NOVEM 
SADU,  vojna pošta 3258/2  
veza RR (radio relejna).

Dobro se še spominjam ve-
čera odhoda. Slovo od pri-
jateljev, ki so že odslužili in 
tistih, ki jih je obveznost še 
čakala, je bilo bučno, s har-
moniko.  Mlajši kolega je od-
hajal istočasno, a za Kuma-
novo. 

Nočna vožnja z vlakom je 
trajala do 6. ure zjutraj,  ko 
sem prispel do mesta  Ruma, 
nato pa še  z  avtobusom  pri-
bližno uro  do Novega Sada, 
kjer  se nas je zbralo večje 
število fantov še v » civilu«. 
Pričakal nas  je vojak, ki nas 
je odpeljal v kasarno na Pe-
trovaradin. 

Po opravljenih  pregledih je 
sledilo striženje in preobla-
čenje  v vojaške uniforme. 

Zame je bila  to velika spre-
memba.

Dnevi v kasarni so tekli po-
časi…vsak dan nastava oz.  
predavanja kot v šoli, po 
kosilu  prosti popoldnevi. 
Vendar  prišel je čas sveča-
ne zaobljube, končal se je 
tudi  teoretični del »obuke« , 
sledile pa so terenske vaje in 
fizično delo pri kopanju  jar-
kov  na več km dolgem tere-
nu za telefonijo. Bilo je pre-
cej žuljev in prelitega znoja, 
saj je bil  to poletni čas, a vse  
smo dobro opravili.

Del »obuke«  se je izvajal na 
smučarskem središču Kopa-
onik, kjer smo opravljali vaje 
na smučeh. Tretji dan smu-
čanja sem imel pri spustu pri 
neravnem delu nesrečo, ko 
se mi je desna smučka  zape-
ljala  preko leve in zapičila v 
trdi sneg. Utrpel sem  kom-
pliciran zlom desne noge, in 
sicer se mi je od glavne kosti 
odlomil del v dolžini  cca 15 
cm  (notranji zlom). Težava 
je bila tudi v tem,  ker se je 
nesrečni dogodek zgodil da-
leč  pod motelom,  kjer smo 
bili nastanjeni in me je nazaj  
na hrbtu kar nekaj časa no-
sil  močnejši vojak. Še zdaj 
sem mu hvaležen. Po zasilni  
imobilizaciji  so me odpeljali 
v bolnico Novi Pazar in tam 
sem ostal do  zaključka   smu-
čanja ostalih  na Kopaoniku. 
V bolnici, kjer sem pristal, ni-
sem  imel  nobene medicin-
ske  obravnave. Dobival sem 
le tablete za bolečine. Težko 

sem pričakal premik za Novi 
Sad saj sem  upal,  da bom   
takoj premeščen  v bolnišni-
co, vendar se je to zgodilo 
šele naslednji dan. Rtg slika-
nje je pokazalo  zlom  z dia-
gnozo  »fractura cruris dex. 
dislocato ». Bil sem uspešno  
operiran,  vendar  sem ostal  
v bolnišnici kar  mesec  dni.  
Iz bolnišnice sem odšel v vo-
jaški uniformi  ob spremstvu 
kolega vojaka na vlak  za Slo-
venijo na  bolnišnično nego  
s  »štakama ».  
 
3.7. sem moral nazaj na od-
vzem mavca, se razdolžil  in 
šel na  daljšo rehabilitacijo  
v vojaško zdravilišče  Rim-
ske Toplice. Zdravljenje je 
bilo uspešno in čez leto dni 
sem  že šel nazaj v bolnišni-
co Novi Sad na odvzem vi-
jakov.  Zdravniška komisija  
me je pregledala 1.2.1984. 
V odločbi, ki sem jo prejel 
piše, da imam  od 1.2.1984 
dalje trajno status vojaškega 
mirnodobnega invalida IX. 
skupine zaradi 30 odstotne 
vojaške invalidnosti. 

To  je moj nesrečni dogodek 
v času  služenja vojaškega 
roka v JLA  s srečnim kon-
cem. Če bo  ljubo zdravje, 
bom mesto Novi Sad  po dol-
gem času ponovno obiskal. 
Kljub nezgodi. imam nanj  
lepe in prijetne spomine…     

KAKO SEM POSTAL 
VOJAŠKI INVALID  
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INTERVJU S TEREZIJO 
ŽURA

Predstavljamo 

Našo članico Terezijo Žura 
sem obiskal na domu v Dru-
žinski vasi, kjer  živi v svoji 
hiši in si sama gospodinji. 
Oktobra letos je dopolnila 
92 let in lahko  samo obču-
dujemo njeno vitalnost. 

Rojena je bila leta 1929 v 
družini Dežman v Družinski 
vasi pri Šmarjeških  Toplicah. 
Osnovno šolo je začela obi-
skovati v Beli Cerkvi, vendar 
je zaradi italijanske okupaci-
je prekinila šolanje.

Po vojni so v Beli Cerkvi usta-
novili zadrugo Rdeča zvezda 
in Rezi se je kot vzorna in na-
predna mladinka vključila v 
vse akcije na terenu: popis 
prebivalcev, priprava in iz-
vedba volitev, delovala je v 
socialni komisiji...

Agilna je bila tudi v pro-
svetnem društvu v dramski 
skupini, ki je prirejala igre, 
najbolj si je vtisnila v spomin 

nastop v Miklovi Zali, z njo 
so gostovali v Šentjerneju, 
Šentpetru, v Novem mestu.

Na delu v zadrugi je spozna-
la Alojza  Žuro , se poročila 
in sledila sta sinova Alojz in 
Boris ter mnogo kasneje še 
Janja.

Mož Lojze je bil med dru-
go svetovno vojno terenski 
aktivist, nato se je vključil v 
Gubčevo brigado, s katero je 
maja 1945 prikorakal v osvo-
bojeno Ljubljano.

Zaradi posledic vojne je bil 
invalidsko upokojen in po 
njegovi smrti l994 je Rezi 
postala članica našega dru-
štva in ima status družinske 
upravičenke.

Kot živahna sogovornica je 
trosila spomine na garaška 
leta po vojni, delo na kmetiji 
in ni bilo dela in opravila, ki 
se ga ni lotila, z nasmehom 
celo pove, da se je lotila žga-
njekuhe.

Ponosna je na vzrejo govedi 
in  prašičev za prodajo in ni 
čudno, da je še danes v for-
mi. 

Na fotografijah je delček 
mnogih njenih priznanj, ki 
jih dobila za desetletja dol-
go delovanje v humanitar-
nih društvih.
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NA NAŠEGA ČASTNEGA ČLANA 
GABRETA BOGDANOVIĆA

V letošnjem letu se je poslo-
vila legenda našega društva 
Gabre Bogdanovič. Čeprav 
je bil prava korenina, nas je 
zapustil pred svojim 100. 
rojstnim dnem, ki bi ga imel 
leta 2022. Čast in slava mu, v 
srcih vseh, ki smo ga poznali, 
bo ostal v večnem spominu 
kot zgled in navdih za priho-
dnost.

Sledi nekaj povzetkov posa-
meznih že objavljenih pri-
spevkov.

1.  Govor Gabreta Bogdano-
vića na  skupščini Društva 
vojnih invalidov Dolenjske
Spoštovani delegati in ime-
nitni gostje !

Zaradi labilnega zdravja in 
slabše vitalnosti v štiriin-
devetdesetem letu staro-
sti sem se na seji Izvršnega 
odbora (IO) našega društva 
odpovedal funkciji predse-
dnika podružnice Metlika in 
funkciji člana IO  DVIDPBk 
Novo mesto.

Danes je na skupščini dru-
štva ratificirana razrešitev 
mojih funkcij, s to odločitvi-
jo je končana moja kontinu-
irana dvajsetletna agilnost v 
podružnici Metlika, kjer sem 
opravljal funkcijo tajnika in 
predsednika, v samem dru-
štvu pa sem bil predsednik 
nadzornega odbora in dol-
ga leta športni referent ter 
redni član IO. Redno sem 

zastopal naše društvo na 
športnih igrah in bil zelo 
uspešen v šahu, streljanju z 
zračno puško in v pikadu. Z 
mojo aktivnostjo in rezultati 
so bili zadovoljni vsi doseda-
nji triumvirati:  

1. Jakopec, Prijanović in taj-
nica Ančka 2.
2. Hribernik, Pintar in tajnica 
Marijana in 
3. sedanji Režek, Štrbenc in 
tajnica Marijana.

Naše društvo mi je izkazalo 
posebno priznanje, saj me 
je imenovalo za častnega 
člana, Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije pa  mi je 
podelila  veliko Plaketo in še 
posebno priznanje. Značil-
no za mene je bilo nepriča-
kovano poimenovanje, ki ga 
je izrekel predsednik Ljubo 
Režek na pompozni prosla-
vi ob 20.obletnici društva v 
legendarnih gozdovih Roga; 
imenoval me je  legenda.
 
V društvu sem se počutil zelo 
pozitivno, ker je bil korekten 
odnos, primerna homoge-
nost, maksimalna angažira-
nost, totalna odgovornost 
in iskreno tovarištvo. Zaradi 
tega bom delovanje v dru-
štvu trajno memoriral.

Še naprej bom ostal član 
društva, čeprav v ponede-
ljek odhajam v dom starejših 
občanov v Črnomelj. Tako iz 
občine Metlika odhaja po-
slednji udeleženec jugoslo-
vanskega sokolskega zleta 
leta 1934 v Zagrebu, kjer 

sem se srečal s kraljem Ale-
ksandrom. Odhaja zadnji 
član Skoja od leta 1939 in 
poslednji udeleženec NOB 
od leta 1941, ko sem knjigo 
in žogo zamenjal za orožje 
ter učilnico in igrišče za bo-
jišče.

Bil sem udeleženec pri usta-
novitvi Tomšičeve brigade, 
udeleženec na 2. kongresu 
antifašistične mladine Jugo-
slavije leta 1944 v Drvarju, 
kjer sem prvič srečal maršala 
Tita.

V občino Črnomelj pa priha-
ja Gabre, ki je imel dinamič-
no principielno in pošteno 
preteklost.

Hvala na posluhu.

GABRE        

2. Povzetki iz pogovora z Ga-
bretom Bogdanovičem na 
Hrastu pri Metliki 29. junija       
2017. Pogovarjal se je dr. Bo-
židar Flajšman.

Gabre Bogdanovič se je ro-
dil leta 1922 v Malem Lešču 
pri Metliki.  Gabre je bil ak-
tiven član telovadnega dru-
štva Sokol, partizan, učitelj 
zgodovine, športnik, aktivist 
v različnih društvih …. Ga-
bre je poznal pozna veliko 
zgodb iz območja nekdanje 
občine Radatoviči na Žum-
berku, ki je pred drugo sve-
tovno vojno spadala pod 
Slovenijo oz. srez Črnomelj v 
Dravski banovini. Zato so to 
območje okupirali Italijani, 

Spomin 
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ki so imeli postojanko v Me-
tliki, Brezovici in Radatovi-
čih, mejni prehod s takratno 
NDH pa je bil na Ostrižu nad 
Radovico. V Arhivu republi-
ke Slovenije smo našli precej 
dokumentov, ki se nanašajo 
na medvojno dogajanje v 
takratni občini Radatoviči. 
Med drugim tudi poročilo 
kako je izginil Gabre Bogda-
novič, ko je odšel v partiza-
ne. 

Med drugo svetovno vojno 
je meja med fašistično Italijo 
in ustaško Neodvisno drža-
vo Hrvaško potekala po meji 
takratne občine Radatoviči. 
Gabre pravi: »Ni bilo bodeče 
žice niti minskih polj. Italija-
ni so samo patruljirali, da bi 
delali kake karavle tega ni 
bilo. Nobenih dokumentov 
za prehod niso izdajali. Bil 
pa je strah, da bi ustaši prišli 
in kaj naredili, koga aretirali, 
kakšno hišo zažgali … Ustaši 
so znali, da so bili Radatoviči 

opredeljeni za NOB, 
Ž u m b e r č a n i 

smo bili sovra-
žniki NDH. 
Posamezni-
ki so šli čez 
mejo ilegal-
no, švercali 

so živino. 
Ilegalna pot je 

bila iz smeri Ra-
datovičev v Sošice 

in v smeri Kašta. Radatoviči 
so bili navezani na Sloveni-
jo. V toku vojne so prihajale 
slovenske brigade v Radato-
viče, imeli so skupne akcije z 
žumberačkimi. V toku vojne 
je bila komunikacija Žum-
berčanov in Belokranjcev tr-
dna, močna. Iz Radatovičev 
so bili tako Italijani pregna-
ni že novembra 1942, kapi-

tulacija Italije pa je bila šele 
septembra 1943. Edina Ita-
lijanska postojanka po no-
vembru 1942 je bila Gabre 
se je bojeval v Tomšičevi in 
Gubčevi brigadi. Leta 1943 
je bil ranjen pri Grosuplju, 
poslali so ga v partizansko 
bolnišnico pri Radatovičih. 
Postal je partizanski učitelj v 
vasi Drage in tudi mladinski 
funkcionar Združene zveze 
antifašistične mladine Ju-
goslavije. Kot tak se je maja 
1944 v Drvarju udeležil an-
tifašističnega kongresa, kjer 
je poročal o množični ude-
ležbi mladine v NOB. Tam 
se je prvič srečal s Titom in 
Stanetom Kavčičem. Gabre 
pravi, da je bil to nepozaben 
dogodek. Tito je mladini na-
menil same pohvale …

Nadalje je Gabre povedal: 
»V Radatovičih se je komaj 
čakalo konca vojne. Štiri leta 
biti pod okupacijo, štiri leta 
borbe, štiri leta prenašat voj-
ne težave, neizvesnosti, kdaj 
bo konc. Bila je eksplozija ko 
je bila osvoboditev. Mladina 
je organizirala mitinge, to se 
je popevalo, pucalo iz orož-
ja …« Gabre je tudi soavtor 
zbornika ŽUMBERAK – GOR-
JANCI (1941-1945), Samo-
bor, 2005.

3. Ob izdaji zbornika je teda-
nji predsednik društva Franc 
Hribernik zapisal zahvalo v 
imenu društva

KO ČLOVEK BO 
ČLOVEKA PREPOZNAL

Zakaj ne nosite v dlaneh
svojih src, ljudje? 

Zakaj vam niso vpisane v 
očeh 

vaše misli in želje?
 Kajti prav v teh dneh, 

ko je vsaka slutnja greh, 
ko si vsak želi uteh 

in skriva vsak po svojih se 
poteh, 

prav v teh, prav v teh uso-
dnih dneh

bi morali nositi vsi srca v 
dlaneh… 

In kadar bi se zavedeli, 
kaj naš up velja, 

kaj velja naš težki boj, 
da ni malo naših, 
da nas je nebroj! 

Ljudje, 
če v vaših bi očeh razbral, 
po kakšnih hodite poteh, 
in če vsakdo od vseh srca 

na dlan bi dal, 
da človek bi človeka prepo-

znal, 
takrat bi v hipu 

stari svet propal…

(Karel Destovnik - Kajuh)

Za Tvoje
požrtvovalno delo v 

društvu in sodelovanju 
pri izdaji »ZBORNIKA  

ŽUMBERAK - GORJAN-
CI« Ti Društvo vojnih 
invalidov    Dolenjske 

poklanja ta izvod 
ZBORNIKA, 

ki naj Ti bo v zahvalo in 
spomin za Tvoj trud in 

uspešno delo v Društvu 
in za Društvo.

 Novo mesto, 26. april .2005
            

Predsednik DVID                    
Franc Hribernik
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OD DECEMBRA 2020 DO 
NOVEMBRA  2021 SO SE 
ŽAL OD NAS POSLOVILI

Rezika Lupšina – Brežice

Milka Lužar – Črnomelj

Gabre Bogdanović – Črnomelj

Marinka Preskar – Krško

Emilija Strajnar – Novo mesto

Rudolf Mraz – Novo mesto

Martin Gazvoda – Brusnice

Ivana Uršič – Novo mesto

Marija Pungerčar – Sevnica

Slavka Kralj - Trebnje

SLAVA JIM
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VLOGA ZA DODELITEV POMOČI

Podpisani-a __________________________________ rojen-a _________________

Naslov ______________________________________________________________                                                              

Davčna številka _________________ telefon _______________________________

status:  VVI,  VI91,   VMI,   DU,  INVALID DELA,  ČLAN DRUŠTVA,  (ustrezno obkroži)

Prosim za dodelitev pomoči:

 a.)Zdraviliško zdravljenje
 b.)Terapije
 c.) Tehnični pripomočki za zdravje 
 d.) Vstopnice za plavanje
 e.) Ostalo

Rezervacijo si bom uredil-a sam-a. 

Razliko od odobrenih sredstev do polne cene storitev bom plačal-a sam-a.

Obrazložitev: opis kakšno pomoč potrebujete, v kakšni obliki, mnenje osebnega zdravnika 

in druge okoliščine:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________.
Obvezne priloge:

Fotokopijo zadnjega osebnega dohodka ali pokojnine prosilca in vseh družinskih čla-
nov, če živijo z vami v gospodinjstvu.

Potrdilo o odmerjenem katastrskem dohodku za preteklo leto.

S svojim podpisom izjavljam, da so vsi podatki resnični.

                                                                                       Podpis:
Datum: _________________         __________________   

VLOGO ZA DODELITEV POMOČI LAHKO ODDATE NA SEDEŽU DRUŠVTVA  
ALI PO POŠTI DO 31. MARCA 2022.

___________________________________________________________________
Seznanjen-a sem, da bo društvo moje podatke uporabilo za namen izvajanja posebnega 
socialnega programa ohranjanja zdravja in posebnega socialnega programa odpravljanja 
ovir, za izvedbo postopka dodeljevanja posebne socialne pomoči, za obveščanje o dode-
ljeni pomoči, za izdajo  napotnice  za zdravilišče ali terapije, za izdajo naročilnice za izdajo 

tehničnega pripomočka ali drugo socialno pomoč, za vodenje seznama uporabnikov 
programa, za pripravo poročil za organe društva in za financiranje FIHO, MDDSZ in občine, 

pri čemer bo društvo izvedlo vse tehnične in druge ukrepe 
za varstvo mojih osebnih podatkov.
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Korenine�so�interno�glasilo�DVIDPB.�Glavni�in�odgovorni�urednik�je�Janez�Štrbenc.�
Novinar�je�bil�Janez�Štrbenc.�Lektoriral�je�Janez�Štrbenc.��Fotografije:�Damjan�Čurič,�
Janez�Štrbenc.�Oblikoval��je�Damjan�Čurič.�Tisk�Forma�Brežice.�Naklada�240�izvodov.

nine
kORE

�letnik�XIV�
številka�14�

Novo�mesto,�december�2021

Korenine�so�interno�glasilo�DVIDPBk.��
Gradivo�zbrala:�Janez�Štrbenc�in�Frančiška�Mikolič
Jezikovni�pregled:�Janez�Štrbenc
Oblikoval�je�Damjan�Čurič.
Tiskanje�FORMA�BREŽICE�d.o.o.�Naklada�14.�številke�Korenin�je�150�izvodov.

naslovnica_V1_14

torek, 07. december 2021 17:08:44

Društvo vojnih invalidov
Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine 
Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Telefon, fax: 
07/ 33 75 910 in 
Uradne ure: pon. in četr.  
od 8h - 11h, dosegljivi 
na telefon od 10h - 11h
041-909-300

E-naslov:  dvid@siol.net        


