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Uvod
Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je
v letošnjem letu doseglo izjemne rezultate. Kot predsednik
društva ocenjujem, da smo zastavljene naloge odlično
izvedli. Tako smo uspešno, še pravočasno izpeljali skupščino
društva, imeli 3 seje izvršnega odbora, aktivna je bila tudi
predsednica komisije za socialne zadeve.
S pomočjo društva in predstavniki zveze smo več kot
uspešno izvedli Srečanje vojnih invalidov Slovenije v
Novem mestu. Srečanje so pohvalili vsi udeleženci. Govori
so bili kratki in razumljivi, nastop Folklorne skupine Kres
je bil vrhunski, mladi pesnik, osnovnošolec, je pokazal
svoj umetniški navdih z izvirnimi idejami in deklamacijo.
Ozvočenje je bilo profesionalno, slikal nas je strokovni
fotograf. Povezovalka programa je tudi naša članica in
računovodkinja, ki je pokazala voditeljske sposobnosti,
ki jih nismo pričakovali in smo bili prijetno presenečeni.
Hostese iz trboveljskega društva so opravile svojo nalogo.
Srednješolski center se je trudil z dvorano in s postavitvijo
miz in stolov, ki so zadoščali standardom, ki nam jih je v
dovoljenju predpisal NIJZ. Zdravstvena služba ni imela dela,
tudi varnostniki so lahko spremljali program brez posegov
v mirno občinstvo. Kuhinja Dijaškega doma Novo mesto je
bila odlično organizirana in nam je postregla z dovolj ljudmi
kakovostno hrano, dovolj hitro.
Srečanje je pohvalil tudi župan mestne občine Novo mesto,
ki je imel pozdravni govor. Srečanje je posnel Radio Krka.
Posnetek je dostopen na Radio Krka 27. 9. 2020.

Nekaj težav smo imeli zaradi premajhnih sanitarij, z vsem
ostalim na srečanju pa smo lahko zadovoljni, predvsem pa
s tem, da zaenkrat nimamo nobene informacije o kakšni
okužbi z virusom.
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Izlet smo izpeljali v prelepem
vremenu in si ponovno
ogledali Štajersko, po novem
pa tudi Koroško. Naš član
Robert Vinšek, profesor v
pokoju, nas je na izviren in
prijeten način vodil ves čas
z mnogimi podatki, ki smo
jih nekateri slišali prvič. Tako
je izlet minil hitro in brez
zapletov in ga ne bomo
kmalu pozabili. Ko sem na
izletu vprašal gospo, ki je
bolj težko hodila, zakaj se
je udeležila izleta, ko pa je
kar gibalno naporen, mi je
povedala, da bi ji bilo žal,
če ne bi prišla, se pa je pač
malo bolj potrudila, da nas je
dohajala. Tudi s kosilom smo
bili zadovoljni.
V teh težkih virusnih časih,
v katerih so še posebej
prizadeti invalidi, smo s
pomočjo Zveze društev
vojnih invalidov razdelili
dodatnih 10.000 evrov med
člane društev. Ker imamo
v teh časih malo osebnega
stika s posameznimi člani, pa
smo ravno zaradi razdelitve

dodatnega denarja v skladu
z
ustreznimi
pravilniki,
morali najti stike s člani
oziroma njihovimi skrbniki
po telefonu. To so opravili
predsedniki podružnic in
predvsem tajnica društva, ki
je imela ogromno dela, da je
prišla do ustreznih podatkov,
da smo opravili razdelitev
denarja. S tem pa smo
pomagali številnim članom,
da bodo lažje prebrodili
finančne težave.

O novoletnem srečanju in
novoletnih darilih pa mo-ra
najprej odločiti izvršni odbor
društva, pomembne pa bodo
tudi razmere z virusom.
Ravnajte se po predpisanih
ukrepih

Opomnim naj še na novo
številko Korenin. Dobili jo
boste po pošti. Podrobno jo
preberite in nam odgovorite
na vprašalnike, da bomo
bolj razumeli vaše razmere
in želje od kopalnih kart do
zdraviliškega
zdravljenja,
denarne
pomoči
za
določen namen, zdravniških
pripomočkov in ostalega.
Na vas je, da nas o vsem
obvestite, da vam bomo
poskusili pomagati v okviru
razpoložljivih sredstev in v
skladu z našimi predpisi.
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Povzetek 25. redne skupščine
društva vojnih invalidov
Dolenjske, Posavja in Bele
krajine, ki smo jo še pred
ukrepi korona virusa izvedli
7. marca 2020, v prisotnosti
delegatov in sekretarja Zveze
vojnih invalidov Slovenije
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ter pregledali pomembne
vsebine.

je predstavil
društva.

predsednik

Finančno poročilo za leto
2019, poraba sredstev, ki smo
jih prejeli za vse programe,
je podala računovodkinja.
Poročilo dela v letu 2019

Poraba finančnih sredstev
po posameznih programih
in uporabnikih programov
je dokumentirana s sklepi,
potrdili ali naročilnicami.

kOREnine
Sklepi o porabi finančnih
sredstev so
dostavljeni
računovodstvu,
uporabnikom programov in arhivu
za evidenco. O vseh izdanih
sklepih je razpravljal izvršni
odbor (IO) društva na rednih
sejah, jih tudi potrdil in sprejel,
kar je razvidno iz zapisnikov
sej IO društva.

Po razpravi je predsednik
delovnega
predsedstva
Janez Štrbenc ocenil, da
društvo deluje v skladu s
statutom in Pravilnikom o
izvajanju posebnih socialnih
programov ter poudaril,
da je vodstvo društva še
naprej pripravljeno delovati v
interesu članov društva tako,
kot je delovalo
do sedaj.

Poročilo
o
porabljenih
sredstvih FIHO za leto 2019 je
bilo na predpisanih obrazcih Vsa poročila so bila na
poslano na Zvezo društev skupščini soglasno sprejeta,
vojnih invalidov Slovenije.
soglasno pa je bil sprejet
in potrjen zaključni račun
O izkazu poslovnega izida
in bilanci stanja društva, je društva za leto 2019.
na 6. redni seji 27. januarja
2020 razpravljal IO društva in
sprejel sklep, da se v obliki, kot
je izdelan, predlaga skupščini
v sprejem.

Predlog programa dela in
finančni načrt društva za leto
2020 je predstavil predsednik
Zvonko Špelko. Finančni
načrt je nadaljevanje razpisa,
Zapisnik
redne
seje ki ga je pripravila Zveza vojnih
nadzornega odbora društva, invalidov Slovenije in izdelan
o ugotovitvah pregleda po njenih zahtevah. Poseben
dokumentacije v soboto poudarek je namenil tudi
07. marca 2020 v prostorih Srečanju vojnih invalidov
društva, je na skupščini Slovenije, ki ga tokrat
ustno podal predsednik Zveza organizira v Novem
nadzornega odbora (NO) mestu. Zato apelira na vse
predsednike in predsednici
gospod Vladimir Pegan.
podružnic, da se srečanja
NO
je
sprejel sklep in udeležijo naši člani v čim
predlagal
skupščini,
da večjem številu.
sprejme
zaključni
račun
društva za leto 2019 po obliki Delegati so soglasno sprejeli
in vsebini, kot je izdelan izdelan finančni načrt za leto
in v odprtem roku poslan 2020 in predlog o izvajanju
programov za leto 2020.
pristojnemu organu.

Grb občine Novo mesto, ki
ga bo prejela ob prazniku
občine.
Pozval je predsednici in
predsednike podružnic, da
na kratko poročajo o naših
članih.
Ga.
Režek,
predsednica
podružnice
Metlika,
je
povedala, da je član Anton
Vujasinovič zelo hvaležen
društvu, ker mu je pomagalo,
da ima novi invalidski voziček,
s katerim je zares mobilen.
Zanimalo jo je tudi ali je
možno, da terapije člani s
statusom vojnega invalida
lahko koristijo tudi v Metliki
pri fizioterapevtki.
.
Predsednik društva ji je
povedal da lahko, saj smo to
obravnavali že na IO društva.
G.
Lukanič,
predsednik
podružnice Črnomelj, je
prenesel zahvalo našega
častnega
člana
Gabreta
Bogdanovića
za
prejete
naročilnice za prehranska
dopolnila, zelo mu je bilo
hudo, ker se zaradi slabega
počutja ni mogel udeležiti
skupščine.

G.
Nahtigal,
predsednik
podružnice Novo mesto, je
poročal, da je v tem letu imel
čast in obiskal stoletnika g.
Rudija Mraza s predsednikom
delovnega Društva. Obiska je bil zelo
Poročilo častnega razsodišča Predsednik
predsedstva
se
je
zahvalil vesel, saj je pri svojih 100-tih
je pripravil in predstavil
predsednik
častnega ge. Jožici Rolih, predsednici letih zelo dobrega zdravja in
razsodišča Božidar Debevc, Komisije za posebne socialne duha. Dneve preživlja v Domu
ki je povedal, da častno programe za delo v našem starejših občanov v Novem
razsodišče v letu 2019 ni društvu, istočasno pa kljub mestu. Obiskal pa je tudi tri
zasedalo, ker ni bilo k sreči temu, da je bila odsotna, družinske upravičenke, ki se
čestital za posebno priznanje trenutno zdravijo v bolnišnici.
konfliktnih primerov.
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G.
Debevc,
predsednik
podružnice
Sevnica,
je
povedal, da redno obiskuje
člane,
v sodelovanju s
predsednikom
društva
pripravlja
zanimivo
predavanje Moški v zrelih
letih, ki naj bi bilo v mesecu
aprilu.
Predsednica
podružnice
Brežice ga. Kuhar, predsednik
podružnice Krško g. Kuhar
in predsednik podružnice
Trebnje g. Zupan, so povedali,
da redno obiskujejo člane, ki
so v dobrem stanju in veseli
vsakega obiska.
Delegati so na koncu
razpravljali
tudi o višini
članarine za leto 2020. V letu
2019 je bila članarina 12,00
€. Soglasno je bil sprejet
in potrjen sklep, da se letna
članarina ne spremeni in
ostane 12,00 € za leto 2020.
6

Predsednik
delovnega
predsedstva
je
prebral
poimenski seznam umrlih
članov društva v letu 2019
ter prosil za minuto molka v
njihovo počastitev. Seznam
je priložen in je sestavni del
zapisnika.
Predsednik društva Zvonko
Špelko se je članu Janezu
Štrbencu posebno zahvalil za
vsa prizadevanja, pozitivno
in organizirano delovanje
in nesebično pomoč vsem
članom v društvu, pomoč
pri izdelavi našega glasila
Korenine in sodelovanja
pri nastajanju glasila Naše
vezi, ki ga izdaja ZDVIS in
mu predal priznanje ZDVI
Slovenije. Podelil mu je
tudi naziv častnega člana
društva Dolenjske, Posavja
in Bele krajine, za kar je bil
sprejet sklep na 6. seji IO dne
27.01.2020.

G. Štrbenc se je vsem
zahvalil za tako pomembni
odločitvi društva in upa, da
bo še naprej kos vsem tem
nalogam v društvu, za kar se
bo seveda zelo potrudil, saj
ima trenutno malo težav z
zdravjem.

Jesenski
izlet
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V soboto, 12. septembra
2020, smo se udeležili
načrtovanega
izleta
na
Koroško. Pri izvedbi smo
upoštevati vsa priporočila
NIJZ –a. Izleta se je udeležilo
39 članov in njihovih
spremljevalcev.
Za nekatere se je potovanje
začelo že v Beli krajini,
zadnji so se nam pridružili
v Sevnici. Na avtobusu
je bilo dobro vzdušje. Z
zanimanjem smo poslušali
predstavitev
posameznih

1823, največje železniško
križišče v Sloveniji.
Rimske Toplice – prve
bazene so zgradili že Rimljani
pred našim štetjem. Največji
razcvet so dosegle po
izgradnji južne železnice
Dunaj – Trst.
Laško – začetki varjenja piva
segajo v leto 1825, poznano
je tudi po termah.
Celje – velik pečat pustijo
mestu
grofje
Žovneški,
kasneje
grofje
Celjski.
Danes tretje največje mesto
predstavlja močno trgovsko
in industrijsko središče.
Prvi postanek smo imeli
ob avtocesti na Tepanju za
jutranjo kavico in sendvič.
Maribor – izvedli smo
krajši ogled z avtobusom.
Omenjeni so bili pomembni
dogodki in možje, ki so
zaznamovali
zgodovino

obdaja na desni strani
Pohorje, na levi Kozjak s
številnimi znamenitostmi.
Na Gortini v Dravski dolini
smo se vkrcali na flos – splav,
s katerim smo se popeljali
za dve uri po reki Dravi.
Na splavu so nam splavarji
pripravili bogat kulturni
program, pravo flosarsko
malico in krst dveh članov, s
katerim postaneš pridruženi
član njihove ekipe
Po končani vožnji s splavom
smo si v Bukovju pri
Dravogradu ogledali dvorec,
v katerem je do leta 1991
gospodarila JLA. Dogodke
povezane z dvorcem je
gospod Jože na poseben,
nepozaben način doživeto
predstavil.
Po
aktivnem
programu
smo imeli kosilo v Slovenj
Gradcu. Polno lepih vtisov in

krajev
in
zgodovinskih
dogodkov povezanih z njimi.
Pomembnejši kraji na naši
poti so bili tudi:
Zidani Most - kraj ob sotočju
Save in Savinje, zidani most
čez reko Savinjo zgrajen leta

tega mesta (Anton Martin
Slomšek, Rudolf Maister,
…), pristan splavov - Lent z
najstarejšo vinsko trto.
Potovanje smo nadaljevali
ob reki Dravi mimo številnih
hidroelektrarn (6). To dolino

prijetnega druženja smo se v
večernih urah vrnili domov.

Dolenjske, Posavja in Bele
krajine: Izlet preko Štajerske
na Koroško

Robert Vinšek

7

8

Jesenski izlet
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ŠPORTNI KOTIČEK

V našem društvu imamo zelo
aktivne športnike, ki se lahko
ponašajo tudi z zelo dobrimi
rezultati. Konec
januarja
so organizirali tekmovanje

enakem tekmovanju sedmo
mesto. Konec februarja so
se pričela tekmovanja, ki
jih organizira Zveza društev
vojnih invalidov. Prvo je

Veteranskih organizacij v
streljanju s serijsko zračno
puško, ker so dosegli peto
mesto.
V februarju so dosegli v

bilo prvenstvo v streljanju v
Ankaranu, udeležilo se je devet
naših članov. Tekmovanje
je bilo posamezno, kjer je
Dušan Nahtigal zasedel 3.
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mesto. Zaradi novega virusa
COVID-19, so se ustavila
tudi tekmovanja, ki so bila
predvidena
v mesecu
marcu in aprilu. Življenje
športnikov je zopet zaživelo
v maju. Konec maja so se
udeležili streljanja, ki je bilo
v Trbovljah. Naše društvo je
imelo prijavljeno dve ekipi:
Nahtigal, Štrbenc, Dragan
in Lukanič, Vinšek, Rogelj.
Slednja ekipa je zasedla 5.
mesto. Na Ptuju je bilo 13.
junija tekmovanje v ribolovu.
Naš ribič Jožef Kovač je v
svoje mreže ujel ribo težko
5300 dag in zasedel odlično
prvo mesto.
Namesto
marca so bile športne igre
v
Trbovljah
20.06.2020.
Naši člani so se udeležili
tekmovanja v vseh disciplinah
in zasedli naslednja mesta: v
kegljanju (1. mesto), streljanju
(2. mesto), v pikadu (2. mesto),
v balinanju (4. mesto) in v
šahu (7. mesto). V skupni
razvrstitvi so bili odlični na
2. mestu. Hvala vam naši
člani športniki: Može, Žugelj,
Mraović, Nahtigal, Štrbenc,
Dragan,
Plevnik,
Kuhar,
Vinšek, Rogelj, Petrič, Šepic.
Že 24.06.2020, so se ponovno
udeležili
tekmovanja
Veteranskih organizacij v
streljanju s serijsko zračno
puško in dosegli šesto mesto.
Naši
športniki
ne
počivajo, saj so se že čez
3 dni ponovno udeležili
tekmovanja v petanki, ki je
potekalo v Ljubljani, zopet
pod okriljem Zveze, imeli
smo dve ekipi, ki sta zasedli
5. in 6. mesto. V Novi Gorici
je bilo v začetku julija 18.
strelsko tekmovanje, od 12.
ekip smo zasedli 9. mesto.
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V začetku septembra je bilo
tekmovanje v balinanju, ki
je potekalo v Mariboru. Pet
naših športnikov: Dragan,
Nahtigal, Šepic, Rogelj in
Kuhar so zasedli odlično 2.
mesto.
VSEM ŠPORTNIKOM ZA
DOSEŽENE REZULTATE
ČESTITAMO, POHVALE PA
TUDI DUŠANU ZA VSO
ORGANIZACIJO, OSTALE
ČLANE PA VABIMO, DA
SE JIM PRIDRUŽITE, DA
BO NAŠE DRUŠTVO
NA TEKMOVANJIH
SODELOVALO V ČIM
VEČJEM ŠTEVILU, POSTALO
MOČNEJŠE IN DOSEGALO ŠE
BOLJŠE REZULTATE.

ŠPORTNE IGRE 2020
V TRBOVLJAH
Organizirati letne športne
igre ZDVIS je velik zalogaj,
ki ga pogumno in uspešno
že leta organizirajo člani
Zasavja v Trbovljah, Zato
jih občudujemo in jim
čestitamo.
Letos so Trboveljčani že
četrtič organizirali športne
igre 20. junija 2020, saj je
bilo aprila preveč tvegano
zaradi novega korona virusa
COVID-19, ki je bil takrat v
največjem razmahu.
Za nas - Dolenjce so bile igre
zelo uspešne, saj smo odnesli
kar nekaj pokalov in medalj.
Najbolj so se izkazali kegljači
v postavi:
Može, Žugelj,
Mraović, ki so prikegljali prvo
mesto in so si okoli vratu
obesili zlato medaljo.
11
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Ravno tako imenitni so bili
strelci: Nahtigal, Štrbenc,
Dragan, ki so si pristreljali
srebrno medaljo ter pikadisti:
Plevnik, Kuhar, Vinšek, ki so
bili drugi, torej tudi srebrni.
Ravno zaradi teh uspehov
v posameznih disciplinah
je naše društvo v skupni
uvrstitvi osvojilo drugo
mesto, kar je za nas doslej
najboljša uvrstitev.
Nismo domišljavi, vendar
ugotavljamo, da bi lahko
osvojili 1. mesto med 14.
društvi v Sloveniji, če bi lahko
oblikovali ekipo v šahu in
balinanju.

SOLKAN
Na strelskem tekmovanju
v Solkanu, ki ga vsako leto
organizira
DVI
Severne
Primorske blizu 4. julija
v počastitev ukinjenega
praznika ob dnevu borcev,
je naše društvo zastopalo
pet strelcev, ki smo dostojno
predstavili Dolenjsko.
Po tekmovanju smo se s
člani društva Zasavje udeležili srečanja članov DVI
Notranjske, ki so nas povabili
na letni članski piknik v lovsko
kočo v Zelšah pri Cerknici.
Med potjo smo se s Trboveljčani-Zasavci ustavili v vasici
Lokvica, blizu Nove Gorice,
kjer smo se na pokopališču
poklonili spominu njihovemu
članu Stanetu Šinkovcu, ki
ga člani vsako leto obiščejo,
ko se vračajo s tekmovanja v
Solkanu.
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POROČILA O DELU
PODRUŽNIC V LETU 2020

PODRUŽNICA NOVO MESTO
V podružnici Novo mesto je
58 članov od skupno 142, 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. Letos sem člane obiskal
samo enkrat zaradi stanja s
korono virusom. V mesecu
maju sem jim odnesel maske
in razkužila, ki so jih pripravili
v društvu. Upam, da se bomo
lahko ponovno srečali v mesecu decembru, ker jih vsako
leto obdarimo s skromnim
darilom. Med letom smo se
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 korana
časom udeležili vseh športnih tekmovanj in prinesli v
društvo lepo bero medalj in
pokalov.
Vsi smo bili zelo veseli in tudi
srečni, da smo ostali zdravi,
saj smo se v mesecu septembru dvakrat družili.
V začetku smo se udeležili lepega in poučnega izleta do
Maribora in Gortine, kjer smo
se nekateri preizkusili v splavarjenju, ki ga je organiziralo
naše društvo, konec meseca
pa 21. srečanja vojnih invali-

dov v Novem mestu, 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
V Krški podružnici je skupaj
18 članov, od tega od tega
osem vojaških mirnodobnih
invalidov, eden vojaški vojni invalid 91, dve družinski
upravičenki in sedem pridruženih članov.
Naši člani so iz občine Krško
in Kostanjevice na Krki. Člane
obiskujem enkrat do dvakrat
letno, po potrebi tudi večkrat. V letošnjem letu člane
velikokrat pokličem po telefonu. Za člane, ki so šibkega
zdravja, dobro skrbijo svojci.
V letu 2020 nismo sprejeli
nobenega novega člana in
nismo nobenega izgubili, kar
je dobro.
Predsednik podružnice
Boris Kuhar
PODRUŽNICA BREŽICE
V podružnici Brežice so člani iz Krške vasi, Artič, Bizeljskega, Brežic, Pišec in Kapel.
Skupno je 15 članov, od tega
štirje vojaški mirnodobni
invalidi, eden vojaški vojni
invalid 91, osem družinskih
upravičenk in dva pridružena člana.
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Člane obiskujem enkrat do
dvakrat letno oziroma po
potrebi. V tem letu smo zaradi korona virusa člane obiskali v mesecu maju, da smo
jim razdelili zaščitne maske
in razkužila, za kar so nam
bili zelo hvaležni. Še tako
majhna pozornost in obisk
jim zelo veliko pomeni.
Vsem želi zdravja in veliko lepih dni.
Predsednica podružnice
Jožica Kuhar
PODRUŽNICA ČRNOMELJ
Društvo vojnih invalidov, podružnica Črnomelj obsega
območji Črnomelj in Semič.
Trenutno šteje 10 članov, od
tega trije vojaški mirnodobni
invalidi, eden vojaški vojni
invalid, pet družinskih upravičenk in eden pridruženi
član.
Letos nas je zapustila družinska upravičenka Anica
Štubljar s Krvavčjega Vrha,
Semič. Pogreba sem se udeležil z Ljubico Režek. Udeležujem se sestankov IO. S
članom Karlom Plevnikom
pa se udeležujeva športnih
dogodkov. Ker je letošnje
leto posebno zaradi aktualnih razmer, člane pokličem,
da se pogovorim in jih obveščam o delu društva ter voščim rojstni dan. Pred novim
letom jih obiščem osebno s
skromnim darilom in pogovorom, ki jim veliko pome13
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ni. Osebno pa žal ne morem
obiskati našega častnega
člana Gabra Bogdanovića, ki
živi v Domu starejših občanov v Črnomlju.
Upam, da se razmere uredijo, da bomo lahko delali kot
prej, kajti osebni stik v teh
letih veliko šteje.
Predsednik podružnice Ivan
Lukanič

ur pozabili na tegobe, ki nas
utesnjujejo v tem letu. Prav
tako smo hvaležni za 21. srečanje vojnih invalidov Slovenije, v organizaciji Zveze
društev vojnih invalidov Slovenije, v Novem mestu, ki je
potekalo v skladu z navodili
NIJZ.
Prepričana sem, da bomo
spoštovali ukrepe in priporočila in s skupnimi močmi
PODRUŽNICA METLIKA
premagali covid 19. Čuvajmo
sebe in druge, da se bomo
V metliški podružnici je trelahko spet videli na novolenutno osem članov, in sicer:
tnem srečanju, ki nam vsem
pet mirnodobnih vojaških
veliko pomeni.
invalidov in trije pridruženi
člani. Žal smo se v tem let
V primeru, da nam razmeposlovili od naše članice gore ne bodo naklonjene, pa
spe Vide Muc iz Lokvice.
vsem v društvu iz srca želim
Leto 2020 je tudi v naši povse lepo in dobro, predvsem
družnici potekalo v znamepa zdravo in srečno v LETU
nju korona virusa, čeprav
2021.
smo se trudili, da bi ga vsi
skupaj čim manj občutili.
Predsednica podružnice
Naši člani so bili aktivni in
Ljubica Režek
večkrat sem z njimi poklepetala po telefonu o vsakdanjih
PODRUŽNICA SEVNICA
dogodkih, seveda tudi o bolezni, zdravstvenem stanju, Trenutno stanje članov v
izmenjali smo si izkušnje in sevniški sekciji je 21. Glede
se bodrili med seboj.
na status je sledeče: 9 vojaHvaležni smo našemu dru- ških mirnodobnih invalidov,
štvu za kirurške maske in raz- eden vojaški vojni invalid 91,
kužila, ki smo jih dobili v tem pet družinskih upravičenk in
letu. Naš nepokretni član pa šest pridruženih članic, skuje dobil tudi nov invalidski paj 21 članov.
voziček, ki se ga je izjemno Število članov se je v letorazveselil, da se z njim veliko šnjem letu zmanjšalo za dve
lažje giblje. Zato se vsem, ki članici. Želeli smo si, da bi
so mu pri tem pomagali, pri- najstarejša članica ga. Marija
srčno zahvaljuje.
Šantej dočakala 100-letnico,
Veseli smo, da smo lahko od- a žal ni bilo tako. V začetku
šli na nepozaben enodnevni leta nas je zapustila v 99 letu
izlet. Uživali smo v vožnji po starosti. V prvih dneh jeseni
naši prelepi pokrajini in še pa nas je zapustila tudi članiposebej na splavu z dravski- ca Ana Hočevar, ki je zadnja
mi flosarji, ki so nas spravili v leta svojega življenja prebidobro voljo, da smo za nekaj vala v DSO Trebnje. Najsta14

rejša članica naše podružnice je ga. Marija Štrbenc, ki je
stara 94 let. Je zgovorna gospa, ki živi v svoji hiši. Blizu
nje živita sin in vnuk z družinama.
Z nekaterimi člani se večkrat
vidimo v Sevnici in poklepetamo. Preostale občasno
pokličem po telefonu. V pomladnem in poletnem času
je COVID-19 marsikoga prestrašil, vendar ne naših članov. Še vedno se v večjem
številu redno udeležujejo izletov in srečanj, ki jih organizira naše društvo. Polni lepih
doživetij se v poznih večernih urah radi vrnejo domov.
Prijetna druženja prav gotovo prehitro minejo.
So skromni, vedrega duha
in veseli drobnih pozornosti
našega društva.
Vsem želim kar največ zdravja in čudovitih trenutkov tudi
v teh negotovih časih.
Predsednik podružnice
Božidar Debevc
PODRUŽNICA TREBNJE
Podružnica Trebnje šteje le
sedem članov, od tega pet
vojaško mirnodobnih invalidov, eno družinsko upravičenko in eno pridruženo
članico. Člane obiskujem po
potrebi, v mesecu maju sem
jim odnesel zaščitne maske
in razkužila, za kar so bili zelo
veseli. Večkrat jih pokličem
po telefonu, da si izmenjamo kakšno spodbudo, saj
smo v povprečju člani s statusom stari skoraj 79 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. Letošnje
leto je zardi korona virusa za
nas še bolj težko.
Želimo si, da se čim preje
stvari uredijo in začnemo z
normalnim življenjem. Vsem
želim obilo zdravja v letu
2020.
Predsednik podružnice
Dušan Zupan

ZBOR IN SREČANJE
DRUŠTVA
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ZA VZDRŽEVANJE PARTIZANSKIH GROBIŠČ V ROGU
V nedeljo, 5. julija 2020, je
bilo sklicano srečanje društva in občni zbor. Naša Zveza finančno podpira delovanje navedenega društva,
zato sem se v imenu Zveze

jesensko čiščenje. Obnovili
bodo spomenik na Pogorelcu (blizu letošnjega srečanja) in uredili označbe kažipotov partizanskih grobišč
na Rogu.

srečanja tudi udeležil. Na
lepem gozdnem delu Kočevskega Roga pri Polharski
koči na Pogorelcu in ob zelo
lepem vremenu je potekal
občni zbor in srečanje, na
katerem so se večkrat zahvalili za prispevek naše Zveze.

Na srečanju je bil gost tudi
igralec Gojmir Lešnjak- Gojc,
ki je zapel dve udarni pesmi
in požel velik aplavz. Srečanje se je zaključilo z obljubo,
da se naslednje leto spet srečamo.

Podružnice
Predsednik društva
mag. Zvonko Špelko

Pisarniške posle vodi:
Fanika Mikolič 041 909 300

Brežice
Črnomelj
Krško
Metlika

Predsednik/ca

Jožica Kuhar 		

070 370 014

Ivan Lukanič		

070 739 073
Boris Kuhar

041 999 979
Ljubica Režek		
051 341 415

Novo mesto Dušan Nahtigal
041 377 924

Sevnica

Božidar Debevc

Trebnje

Dušan Zupan

Mag. Zvonko Špelko, predV letošnjem letu društvo sednik DVI Dolenjske, Posavnačrtuje spomladansko či- ja in Bele krajine
ščenje pri GD Podturn (izvedeno), pohod po poti upora, letni izlet v septembru,

041 996 555

07 30 47 708
040 597 011
15
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ŠOLA ZDRAVJA
V SEVNICI
Šola zdravja je društvo, ki je
po celi Sloveniji organiziralo
razgibavanje starejših ljudi
po metodi 1000 gibov dr.
Nikolaya Grishina iz Rusije.
V Sevnici se je Šola zdravja
pričela izvajati spomladi leta
2017 in je od začetka do danes
pridobila že 130 članov v
štirih skupinah po vsej občini.
Sprva so vadbe potekale 1x
na teden, nato 3x, od junija

ovira, saj smo vaje izvajali v
dvorani župnišča, ob prihodu
pomladi
pa smo morali
zaradi
epidemije Covid
-19 skupinske jutranje vaje
opustiti. Konec maja smo
ponovno pričeli z vajami na
prostem.
To
naše
vsakodnevno
druženje ni samo razgibavanje.
Imamo
srečo,
da je bila naša vodja MICI

leta 2018 pa potekajo vsak
delovni dan ob 7.3o uri na
igrišču pri Športni dvorani
Sevnica. Od 1. julija 2019 pa
izvajamo jutranjo vadbo
tudi v mojem delu starega
mestnega jedra Sevnice,
kamor sem vključen tudi jaz.
Vsako jutro delovnega tedna
se srečujemo na športnem
igrišču pri Srednji šoli.
Povprečno se nas zbere 8 do
10 članov od 12, kolikor nas je
vseh. Zimski čas za nas ni bil

(Marija) JELER, upokojena
medicinska sestra z veliko
znanja in izkušenj in človek s
širokim srcem in nasmehom.
Prisluhne našim težavam
in nam svetuje s področja
uradne
in
alternativne
medicine.
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O, čudovito jutro, si rečemo
vsak dan, ko se srečamo.
Gibanje je življenje in življenje
je gibanje, je naš moto. Smo
»oranžna« skupina (zaščitna

barva članov), saj nosimo
majice v tej barvi z napisom
ŠOLA ZDRAVJA SEVNICA. V
pol ure razmigamo zgornji
del telesa, nato srednji in
na koncu še spodnji del. Vaje
so zanimive, preproste in vsa
pohvala ruskemu zdravniku
in manualnemu terapevtu,
ki nas je zaradi težav z
gibanjem in posledično
s
slabšimi
gibalnimi
sposobnostmi namesto k
zdravniku napotil v naravo.
Vsakodnevnih 1000 gibov po
določenem vrstnem redu v
jutranjem času koristi vsem
za večjo aktivnost skozi dan.

Ob petkih se naša skupina
povabi še na kavico v bližnji
bar, da še malo poklepetamo
in se družimo. Po poti pa si še
zapojemo našo himno:
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Mi zgodaj zjutraj vstanemo,
da tisoč tisoč gibov delamo.
Pa zakaj pa ne, pa zakaj pa ne,
saj vse za zdravje, zdravje je.

Šola zdravja to pa to,
To druženje ni kar tako.
Pa zakaj pa ne, pa zakaj pa ne,
Saj vse za zdravje, zdravje je.

Če megla, dež je ali mraz,
to hudega ni nič za nas.
Pa zakaj pa ne, pa ….

Kar pridi, pridi tudi ti,
da lušnega se kaj zgodi.
Pa zakaj pa ne…..

Je Šola zdravja velik špas
to res pripravno je za nas.
Pa zakaj pa ne….

naši družbi je lepo,
naprej ostane naj tako.
Pa zakaj pa ne…..

P.s. tudi ti naredi nekaj zase!
Zapisal: Božidar Debevc
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Poslovili
smo se od
naših
članov

Marija Šantej – Sevnica
Štefan Bartolj – Trebnje
Vida Muc– Metlika
Albina Koprivc– Brežice
Anica Štubljar – Črnomelj
Ana Blatnik – Novo mesto
Ana Hočevar – Sevnica
SLAVA JIM
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VLOGA ZA DODELITEV POMOČI
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Podpisani-a ________________________ rojen-a ____________
Naslov ______________________________________________
Davčna številka ______________telefon ____________________
status:
VVI, VI91, VMI, DU, INVALID DELA, ČLAN DRUŠTVA, (ustrezno obkroži)
Prosim za dodelitev pomoči:
a)
b)
c)
d)
e)

Zdraviliško zdravljenje
Terapije
Tehnični pripomočki za zdravje
Vstopnice za plavanje
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
članov, če živijo z vami v gospodinjstvu.

Potrdilo o odmerjenem katastrskem dohodku za preteklo leto.
S svojim podpisom izjavljam, da so vsi podatki resnični.
Datum: ___________

Podpis:__________

VLOGO ZA DODELITEV POMOČI LAHKO ODDATE NA
SEDEŽU DRUŠTVA ALI PO POŠTI DO 31. MARCA 2021.
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 dodeljeni
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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Društvo vojnih invalidov
Dolenjske, Posavja
in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto
KoreninesointernoglasiloDVIDPBk.GlavniinodgovorniurednikjeJanezŠtrbenc.
KoreninesointernoglasiloDVIDPB.GlavniinodgovorniurednikjeJanezŠtrbenc.
Novinarjisobili:članidruštva.OblikovaljeDamjanČurič.
NovinarjebilJanezŠtrbenc.LektoriraljeJanezŠtrbenc.Fotograﬁje:DamjanČurič,
TiskanjeFORMABREŽICEd.o.o.Naklada13.številkeKoreninje150izvodov.
JanezŠtrbenc.OblikovaljeDamjanČurič.TiskFormaBrežice.Naklada240izvodov.

Telefon, fax:
07/ 33 75 910 in
Uradne ure: pon. in četr.
od 8h - 11h, dosegljivi
na telefon od 10h - 11h
041-909-300
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E-naslov: dvid@siol.net

