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Uvodnik
Drage bralke, spoštovani  bralci!
Vesel sem, da lahko predstavim 
novo številko glasila Korenine.
Zadnja dva meseca sta bila za 
naše društvo, člane in nas, ki 
delamo v društvu, izredno delov-
na. Letos naše društvo praznuje dvajsetletnico ustanovitve, 
prav tako tudi Zveza in Društvo vojnih invalidov Ljubljane, Ma-
ribora ter Gorenjske, s katerimi smo skupaj ustanovili zvezo.
Letos smo imeli osme volitve v Državni zbor Republike Slove-
nije. Stranka Mira Cerarja je prepričljivo zmagala na predčasnih 
parlamentarnih volitvah. Cerar je izrazil upanje, da bo koalicija 
oblikovana že avgusta, nova vlada pa septembra. Zopet smo 
polni upanja in želja, da bo izvoljena vlada prinesla spremembe, 
ki bodo omogočile lažje in lepše življenje. Ostane nam samo 
upanje, da bomo lahko realizirali društven program dela za leto 
2014 in naprej, da bomo dosegali osnovni namen društva, ki je 
pomagati vojnim invalidom pri premagovanju težav, ki jih pov-
zročajo invalidnost, starost in opešano zdravje ter usposabljati 
vojne invalide, da tudi sami premagajo težave, ki jih tarejo. 
Glasilo, ki ga imate pred seboj, je namenjeno članom naše-
ga društva. V vsakdanjem življenju in delu vsakega od nas se 
zgodi mnogo zanimivih in pomembnih ter včasih smešnih ali 
žalostnih stvari, zato bomo veseli, če boste pri ustvarjanju na-
slednjih številk sodelovali tudi vi. Zato k sodelovanju vabimo 
širši krog članov društva, posebej mlajše, saj samo tako lahko 
ohranimo glasilo kot gibalo društva. Vsaka generacija ima svo-
je prednosti, zato je sinergija vedno zaželena in pomembna. 
Upam, da se bo to ravnotežje prepoznalo tudi pri naših končnih 
rezultatih, torej pri glasilu samem.
Veseli bomo vaših mnenj, predlogov, dobronamernih kritik in 
seveda pohval!
Ob vsem tem imamo v vodstvu društva dober občutek, da 
smo v dobri veri nekaj naredili za članice in člane, ki ste vključe-
ni v naše društvo.
Za konec naj vas povabim, da si ogledate našo spletno stan 
www.dvid.si in aktivno sodelujete pri ustvarjanju gradiva za 
spletno stran. S skupnimi močmi lahko naredimo oboje še 
boljše.
Želim vam veliko zadovoljstva ob branju prispevkov 
v Koreninah. Od nas. Za vas. V imenu DVIDPB.
Vaš predsednik mag. Ljubomir Režek
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20. redna skupščina Društva 
vojnih invalidov Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine je bila 
v soboto, 22. marca 2014 ob 
10:00 uri v lovskem domu v 
Globodolu  v občini Mirna 
Peč, torej na isti lokaciji kot 
leto poprej, kjer se je naš član 
Alojz Dragan izkazal za odlične-
ga gostitelja. In tudi tokrat se 
je. Alojz rad pove, da bi pri 
vlogi gostitelja zelo pogrešal 
spretne roke svoje žene Mari-
je. Zato je prav, da se mu člani 
Izvršnega odbora zahvalimo 
za njegov trud in nesebično 
ženino pomoč pri organizaciji 
zasedanja skupščine društva.

Najprej je predsednik društva 
mag. Ljubomir Režek poročal 
o delu društva v preteklem 
letu, ki je bilo objavljeno v ja-

nuarski številki Korenin.  Ker je 
društvo delalo v skladu s sta-
tutom in pravilniki, ki določajo 
merila in sodila za koriščenje 
posebnih socialnih progra-

mov, je nadzorni odbor dru-
štva v sestavi mag. Vladimir 
Pegan - predsednik, Anica 
Čurič - članica in Štefanija 
Štajner - članica predlagal 
skupščini, da sprejme zaključni 
račun in poročilo o delova-
nju društva za leto 2013, kar 
so delegati soglasno sprejeli. 
Prav tako je bil soglasno spre-
jet program dela (ki je bil tudi 
predstavljen v januarski šte-
vilki Korenin) in finančni načrt 
društva za leto 2014. 

Izvršni odbor je skupščini 
predlagal imenovanje članov 
društva za funkcionarje dru-
štva, in sicer: Janeza Štrbenca 
za podpredsednika društva, 
Dušana Zupana za predsedni-
ka podružnice Trebnje, Borisa 

Kuharja za predsednika podru-
žnice Krško in Dušana Nahti-
gala za praporščaka društva. 
Tudi ta predlog so delegati 
soglasno sprejeli.  

Tokratne 20. jubilejne skupšči-
ne se je udeležil predsednik 
Zveze društev vojnih invalidov 
Janez Podržaj. Povedal je, da 
se vedno rad odzove našemu 
povabilu, saj je iz vsakega stav-
ka poročila, ki ga je predstavil 
predsednik društva, moč raz-
brati, da društvo dela dobro 
in uresničuje svoje poslanstvo. 
Seveda je beseda ponovno 
nanesla na sedanjo nezavi-
dljivo finančno stanje v naši 
domovini (žal se že nekaj let 
ne izboljšuje), pa vendar smo 
skupaj z Zvezo društev vojnih 
invalidov Slovenije uspešno 
kandidirali na razpisu, ki ga 
vsako leto razpiše Fundacija 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij (Fiho), ki je glavni 
financer Zveze in tudi vseh 
društev vojnih invalidov. Sicer 
so prejeta sredstva bistveno 
nižja kot pretekla leta, zanimi-
vo pa je, da je  višina sredstev iz 
državnega proračuna za leto 
2014 skoraj enkrat višja kot leto 
poprej.  Predsednik ZDVIS nas 
je na koncu povabil na vsako-
letno srečanje vseh društev 
vojnih invalidov v Medvode, ki 
se tradicionalno odvija vsako 
leto zadnjo soboto v mesecu 
maju (srečanja se je udeleži-
lo 50 naših članov, podrobno 
poročilo pa lahko preberete 
na naslednjih straneh glasi-
la). Ob prijetnem druženju in 
sproščenem klepetu se je 20. 
redna skupščina društva za-
ključila ob 13:00.  
                                                  
   Tekst:     

Marijana Čengija

20. redna skupščina 

društva 
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Naša članica Anica Čurič je 
bila rojena leta 1930 v družini 
Golič kot peti - zadnji otrok 
na kmetiji v Starem Gradu pri 
Krškem. Oče in mati sta vodila 
kmetijo z 10 ha zemlje.

Leta 1937 je začela hoditi v 
osnovno šolo na Vidmu in 
aprila 1941, ko je Nemčija napadla 
Jugoslavijo, je bila v četrtem 
razredu.

Novembra 1941 so bili Krčani 
in okoličani obveščeni - kar 
s plakati -, da bodo izseljeni. 
Mnoge družine so se uma-
knile k sorodnikom, ki so živeli 
izven posavskega izseljenske-
ga pasu. Tisto leto je narava 
bila blagohotna in kmetje so 
imeli polne kašče in pri Goli-
čevih so redili osem krav.

Novembra 1941 se je pred 
hišo ustavil kamion in Nemci 
so v znani maniri surovo pori-
vali očeta, mamo in štiri otroke in 
z vzkliki: Schnell, schnell (hitro) 
so jih strpali na kamion. Oče je 
komaj uspel poklekniti in po-
ljubiti domači prag in v solzah 
zaklical: »Vrnili se bomo!«

Prva postaja pregnancev je bil 
zbirni center v Rajhenburgu 
(Brestanici). Niso bili zaprti v 
gradu, temveč v bližnjih  hlevih. Z 
mnogo drugimi družinami so 
čakali na transport. Po mučni 
vožnji so prispeli  v Schwarz-
bach v Šleziji. Člane družine 
so razporedili na različna de-
lovna mesta, ena sestra je 
pomagala v ambulanti, ena je 

pasla koze, sama pa je ostala 
v taborišču, saj je imela ko-
maj enajst let. Pozimi 1942 pa 
so celotno družino preselili v 
Stockhof blizu Lodza na Polj-
skem. Nastanili so jih v barake 
v delavskem naselju in samo 
enkrat dnevno so s tovornja-
kom pripeljali nekaj hrane. Tr-
peli so hudo lakoto, trpljenje 
pa so povečale  še stenice in 
uši.

Spomladi so vse člane družine 
zdravstveno pregledali, popi-
sali in fotografirali in jim izročili 
osebne izkaznice. Kmalu so 
izvedeli, zakaj. Slovenske dru-
žine so nameravali naseliti na 
domove poljskih družin, saj so 
bile domačije prazne, kajti Po-
ljake so že pregnali. Nemci so 
zbrali vse moške, ki so morali 
opraviti vse potrebno za spre-
jem in nastanitev izseljeniških 
družin na poljskih kmetijah.

Starši so vedeli, da bodo na-
selili le popolne družine, zato 
so se s Petanovimi dogovori-
li, da žene z otroki »pošljejo« 
domov. Ker so imeli urejene 
dokumente, so z osebnimi 
izkaznicami (Volksdeutscher) 
brez težav prispeli v Brežice. 
Živeli so pri teti v Curnovcu pri 
Brežicah, naša Anica - takrat 
trinajstletna - pa je hotela na 
vsak način videti domačo hišo 
v Starem Gradu pri Krškem. 
Kar peš jo je mahnila k botri, 
ki je ostala v Starem Gradu, saj 
ni bila izseljena, ker je bil njen 
mož zaposlen na železnici.

Potret Anice Čurič

Botra se je ustrašila in ji odsve-
tovala ogled, saj so v njej živeli 
Kočevarji, ki bi jo gotovo takoj 
prijavili nemškim oblastem. 
Vrnila se je, ne da bi si ogle-
dala ljubo domačijo. In kako 
je Anica preživela naslednje 
mesece in leta vojne?
      
Takole je zapisala v svojih 
spominih:
Kart za živila nismo imeli, zato 
smo delale pri kmetih na po-
lju, da smo se preživele. Ju-
lija 1943 pa so nas sredi noči 
prebudili ostri klici in razbija-
nje po vratih. Ko je moj stric, ki 
je bil edini moški v koči, odprl 
vrata, so se vsuli vojaki in osve-
tlili prostor. Na vsakem oknu 
smo videli cevi pušk; bili smo 
obkoljeni. Najprej so nas vpra-
šali, kje so moški, kajti v sobi 
smo bili štirje otroci, tri žene 
in stric. Razrezali so kovčke, saj 
ni bilo časa za odpiranje. Našli 
so dokumente, po katerih so 
ugotovili, da smo pobegnili 
iz taborišča. Imeli so hajko in 
iskali partizane, ker pa jih niso 
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ičnašli, so se zadovoljili z našim 
pregonom nazaj v taborišče. 
Bili so sami mladi slovenski 
fantje v nemških uniformah!

Tako smo se znašli v tabori-
šču v Breslavu, kjer sta bila 
že oče in brat. Za kazen, ker 
smo pobegnile, so nas vse 
poslali v Francijo v Juden-
hof blizu Metza. Prišli smo 
na veliko posestvo, kjer smo 
skupaj z ruskimi ujetniki de-
lali na polju. Mi smo dobili 
stanovanje, ujetniki pa so 
bivali v barakah, obdanih z 
žico. Ker smo imeli dobrega 
šefa, mi je omogočil, da sem 
hodila v vaško šolo. Končala 
sem peti razred, nato pa se je 
začela fronta. Nemci so zbeža-
li, s sabo so odpeljali ujetnike, 
mi pa smo se skrili v bunker in 
tam ostali med fronto.

Zelo hudo je bilo decembra 
1944, ko je zapadel visok sneg. 
Amerikanci niso mogli naprej, 
ker je bilo vse minirano. Več 
dni smo bili v bunkerju brez 
hrane in vode.

Končno se je fronta prema-
knila in našli so nas Amerikan-
ci ter nas odpeljali v klet, kjer 
smo ostali skoraj tri mesece. 
Amerikanci so nas hranili s 
konzervami in čokolado.            
Kadar je za kratek čas prene-
halo streljanje, smo šli v sobo. 
Vedno smo bili v eni sobi, saj 
nas je bilo strah zaradi večnega 
pokanja. Ko smo zaslišali  žviž-
ganje granate, smo spet zbe-
žali v klet. Trenutek za tem, 
bili smo še na stopnicah, je 
granata priletela v tisto sobo, 
kjer smo prej bili. Ko smo si jo 

po napadu ogledali, smo spo-
znali, da bi bili vsi mrtvi, če bi 
bili le za sekundo prepočasni. 
Ko je sneg skopnel, se je fron-
ta premaknila, Amerikanci so 
odšli, lastnik posestva pa se je 
vrnil. Prosil nas je, naj ostane-
mo, ker rabi delavce. Seveda 
nismo pristali, saj smo kar no-
reli od veselja, da bomo kmalu 
šli domov.

Napotili so nas na jugoslovan-
sko predstavništvo v Metzu, 
kjer smo se dogovorili za pre-
voz domov. Preselili smo se v 
zbirno taborišče in tri mesece 
čakali na prevoz.

Končno! Z vlakom smo se vo-
zili dvanajst dni in se ustavili 
v Radovljici. Zelo smo si želeli 
hitro domov, vendar je tri dni 
trajal pregled in popis.

Avgusta 1945 smo prišli domov. 
Kako srečni smo bili, čeprav je 
hiša bila popolnoma prazna 
in smo spali na tleh. Veliko 
nam je pomagala draga teta 
iz Dečnih sel. Tudi Unrra pake-

ti so nam bili v veliko pomoč. 
Država pa se je zadovoljila s 
tem, da je popisala vojno ško-
do in pri tem je ostalo. Sedaj, 
po šestdesetih letih, pa res ne 
moremo imeti več upanja, da 
bi nam kdo kaj povrnil. Res 
pa je, da smo se vsi zaposlili, 
kajti dela je bilo dovolj. Tako 
smo začeli na novo iz nič. Ven-
dar smo vse voljno prenašali, 
samo da smo bili spet doma 
in svobodni.

Družina Golič, iz leve proti desni Ana, mama Antonija, oče Jakob, sestra Veronika in brat Tonče. Fotografija je bila 
posneta ob prihodu v taborišče. Sestra Mimica je morala takoj na delo, zato je ni na fotografiji.

Sestre Golič, iz leve proti desni Ana, Veronika in Mimica.

Tekst: Janez Štrbenc
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Dr. Renata Slabe Erker z Inšti-
tuta za ekonomska razisko-
vanja in izr. prof. dr. Simona 
Kustec Lipicer s Fakultete za 
družbene vede, pojasnjujeta, 
kako in koliko se v Sloveniji re-
kreirajo starejši. 

Po javnomnenjskih podatkih 
ISSP (The International Social 
Survey Program) je v starostni 
skupini nad 65 let delež starej-
ših ljudi, ki so v Sloveniji redno 
telesno aktivni, v povprečju 
primerljiv oz. še malo višji kot 
je evropsko povprečje. Švica, 
Finska, Švedska in Velika Bri-
tanija so države, ki imajo ta 
delež višji kot je v Sloveniji. 
Naš delež je primerljiv z dele-
žem te starostne skupine na 
Hrvaškem. Višji delež teden-

skih rekreativcev med to sta-
rostno skupino anketirancev 
ima le 7 opazovanih držav.
Sta pa deleža tistih anketi-
rancev starejših od 65 let, 
ki se rekreirajo večkrat na 
mesec ali večkrat na leto v 

Sloveniji, že rahlo nižja od 
evropskega povprečja. 

V Sloveniji je po podatkih ne-
aktivnih kar 40 % starejših od 
65 let. Najnižji deleži neaktiv-
nih v tej skupini v Evropi pa se 
gibajo med 3 do 11 %.

Posebej je potrebno opozo-
riti tudi na nadpovprečno vi-
sok delež starih nad 65 let, ki 
v zadnjem letu niso bili nikoli 
vključeni v organizirano vad-
bo. Ta znaša v Sloveniji kar 

92% in je vidno višji od tako 
svetovnega kot evropskega 
povprečja ter vseh tistih dr-
žav, s katerimi se Slovenija 
sicer praviloma lahko primerja. 

S starostjo se verjetnost       
redne rekreacije zmanjšuje

Vpliv starosti na aktivnost se v 
Sloveniji ne razlikuje od vpli-
va tega dejavnika na športno 

aktivnost v drugih evropskih 
državah. Delež starejših (nad 
65 let) ljudi, ki se s športom 
ukvarjajo v Sloveniji, je ve-
činoma primerljiv z deleži v 
Evropi, vendar pa so izjemno 
visoka negativna odstopanja 
vidna pri skupinah, ki telesno 
niso aktivne, še prav pose-
bej, ko to velja za neaktivne 
starejše v organizirani vadbi. 
Razlogov za omenjeno stanje 
še nismo uspeli dokončno 
raziskati. Preliminarne ugoto-

Športni kotiček
Rekreacija v zreli dobi 
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nomskimi vidiki – organizira-
ne oblike vadbe so plačljive. 
Deloma pa je seveda takšno 
stanje odraz kulture, tradicije, 
obstoječih življenjskih navad 
in sloga omenjene skupi-
ne državljanov. Prav tako se 
je treba zavedati, da je bila 
športna politika v tranzici-
-jskih državah tradicionalno 
usmerjena predvsem v spod-
bujanje športa mladih in tek-
movalnih dosežkov, ker naj 
bi ti pomembno vplivalo na 
nacionalno samopodobo. Na 
račun tega je bilo dojemanje 
športa kot telesne aktivnosti, 
kot sestavne komponente 
kvalitete življenja (npr. šport 
za zdravje, zabavo, druženje) 
pogosto v drugem planu.

Na splošno je tako, da je šport 
sam v 2. polovici 20. stoletja 
bistveno spremenil svoj zna-
čaj. Postal je masoven pojav, 
kajti ljudje se s športom ukva-
-rjajo ne zgolj zaradi doseganja 
vrhunskih tekmovalnih rezul-
tatov (t.i. koncept elitnega oz. 
vrhunskega športa), ampak iz 
zelo različnih običajnih vsa-
kodnevnih motivov, kot so 
zunanji zgled, zdravje, dru-
ženje, samopotrjevanje. Prav 
slednje motive postavljamo 
tudi v ospredje našega pre-
učevanja. Kljub masovnosti 
pojava pa strukturne razlike 

v športnem udejstvovanju 
še vedno obstajajo, a imajo 
tendenco zmanjševanja. Zna-
čilnost sodobne rekreacije v 
Evropi, ki se potrjuje tudi pri 
nas, je tudi ta, da so vse bolj 
prisotni vzorci ne-institucio-
nalizirane oz. neorganizirane 
vadbe. Po zadnjih podatkih 
(Eurobarometer 2010) se v 
Sloveniji večina vprašanih 
(83%) s športom ukvarja in-
dividualno (ne-instituciona-
lizirano), približno po 5% pa 
v športnih klubih in fitness 
centrih. Da je športna rekrea-
cija postala v Evropi masoven 
pojav, pričajo tudi že izposta-
vljeni podatki ISSP raziskave 
(2007), ki kažejo, da je je sko-
raj 45% anketiranih v Evropi 
redno dnevno ali večkrat te-
densko telesno aktivnih, kar 
je več kot kdajkoli prej.                                                                

Nižji dohodek, manj 
rekreacije

Podatki kažejo, da se verje-
tnost rednega gibanja znižuje 
z dohodkom in ta pojav je 
prisoten povsod po svetu. 
Tudi Slovenija ni izjema. Za-
nimivo pa je, da se praviloma 
osebe z ničelnim dohodkom 
več gibajo kot osebe z do-
hodkom. Za to je možnih 
več razlag. Gre za ljudi, ki jih 
običajno podpirajo drugi, na 
primer študente, ki imajo več 
možnosti in časa za redno 
telesno dejavnost v prostem 
času. Nikakor ne gre zanema-
riti, da so aktualne oblike zlasti 
organizirane vadbe tesno 
povezane tudi z zmožnostjo 
plačila zanje, česar si skupina 
prebivalcev z nižjimi prihodki 
ne more privoščiti, saj ji to ne 
predstavlja osnovno življenj-
sko potrebo, za katere namenja 
svoje prihodke. Je pa to daleč 
od zaželenega in za omenje-
no skupino spodbudnega 
stanja razmer. Še prav pose-
bej, če vemo, da podatki iz 
omenjenih javnomnenjskih 
raziskav tudi kažejo na obstoj 
tesne povezanosti telesne 
oz. športne aktivnosti ljudi 
in njihovo zaznavo lastnega 
življenja kot kvalitetnega in 
srečnega.

Besedilo: dr. Renata Slabe 
Erker in izr. prof. dr. Simona 
Kustec Lipicer 



8

kOREnine
Km

et
ija

 B
uč

ar
Letos Društvo vojnih invali-
dov Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine obeležuje 20. letnico 

ponovne ustanovitve društva, 
zato se je Izvršni odbor dru-
štva odločil vse svoje člane 
povabiti na vsakoletno po-
mladansko srečanje v sobo-
to, 21. junija 2014, na katerem 
smo se s krajšim kulturnim 
programom ozrli na naše pre-
teklo delo in se zazrli v priho-
dnost društva.

Najprej smo si ogledali Kmetijo 
Bučar, kjer je gospodar Janez 
Bučar, mirnodobni vojni in-

valid in član našega društva. 
Bučarjevi, ki so doma v Bušin-
cu v neposredni bližini Dole-
-njskih Toplic, se že od nekdaj 
ukvarjajo s sadjarstvom in 
predelavo sadja. Njihova glav-
na kultura je jabolko. Kmetija 
obsega 28 ha, nekaj zemlje 
imajo v najemu, sadovnjaki pa 
se razprostirajo na 5,30 ha. V 

letošnjem letu so se odločili, 
da bodo  vse svoje produkte 
ponudili obiskovalcem v lično 
urejeni trgovini. Ker so se mi-
zarska dela nekoliko zavlekla, 
smo bili prvi obiskovalci in 
kupci v novi pridobitvi kme-
tije.  Nasploh pa je potrebno 

poudariti, da cela družina živi 
in diha kot eno, kar je razvi-
dno iz nenehnega napredka 
in širjenja obstoječih objektov 
in strojev. V 5. številki Korenin 
najdete podrobnejše zapise o 
produktih, ki jih Bučarjevi pri-
delajo, predelajo in prodajajo. 
Ko smo se okrepčali z odličnim 
jabolčnim »štrudljem«, spili 
kavico in se osvežili s svežimi 
domačimi napitki, smo se za-
peljali v Kočevski Rog do Baze 
20, ki leži 680 m nad morjem. 
Tako se je namreč imenovalo 
delovno in nastanitveno na-
selje vojaškega in političnega 
vodstva narodnoosvobodil-
nega boja v Sloveniji. Bila je 
najpomembnejša med vsemi 
bazami v Rogu. Zaradi svojega 
pomena za novejšo slovensko 
zgodovino, je z odlokom ob-
čine Novo mesto od leta 1952 
zavarovana kot kulturnozgo-
dovinski spomenik, danes pa 
je spomenik državnega po-
mena. 

V zavetju kočevskih gozdov 
smo v priložnostni dvorani 

20. obletnica             
DVIDPB
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prisluhnili krajšemu kultur-
nemu programu v izvedbi 
priznanih dolenjskih pevcev. 
V uvodnem pozdravu nas je 
nagovoril predsednik društva 
mag. Ljubomir Režek, Gabre 
Bogdanović, vojaški vojni invalid 
in soustanovitelj društva, pa 
je orisal zgodovino društva. 
Častna gostja je bila  botra 
našega prapora gospa Renata 
Brunskole. Pogostitev so pri-
pravili zaposleni v uveljavljeni 
slovenski gostilni Oštarija, Dru-
štvo ljubiteljev petja z vodjo 
Antonom Finkom pa je za nas 
pripravil lep kulturni program. 
Na koncu smo si v razstavišču 
in predavalnici ogledali razstavo 
o kulturni dediščini o Koče-
vskem Rogu, skozi katero nas 
je vodil zgodovinar Jože Saje.

Kot je bilo že zgoraj zapisano, 
je bil častni govorec sousta-
novitelj društva Gabre Bog-
danović. Govor, ki ga je podal 
na slovesnosti, je spisal sam 
in je bil sestavljen iz dveh de-
lov. Najprej je kot udeleženec 
roške ofenzive podoživel do-
godke izpred 72 let,  nato pa 
je podoživel ponovno usta-
novitev društva. Njegov govor 
objavljamo v celoti.

Spoštovani udeleženci 
pomladanskega srečanja ! 
 
Danes, ko smo v Kočevskem 
Rogu pri Bazi 20, imamo prilo-
žnost spoštovati zgodovinsko 
odločitev vodstva NOB, da je 
Rog bil središče odpora proti 
okupatorju.

Kljub dvema sovražnima gran-
dioznima ofenzivama – itali-
janska v letu 1942  in nemška 
v letu 1943  je Rog  dajal varno 
zavetje vojaškemu in politič-
nemu vodstvu NOB, partizan-
skim bolnišnicam, delavnicam 
in pomembnim ustanovam. 
Sovražnikova noga nikdar ni 
stopila na Bazo 20. Podobne-

ga primera takšne organizira-
nosti in uspešnega delovanja 
upora v takratni okupirani 
Evropi ni bilo.

Ponosen sem, ker sem na tem 
področju kot borec Tomšičeve 
brigade bil udeleženec hudih 
bojev v kritični roški ofenzivi 
julija in avgusta 1942.

Situacija ni bila obetavna. Proti 
takrat edini partizanski brigadi 
se je koncentriralo na tisoče 
Italijanov s številno artilerijo 
in minometi. Zaradi demora-
lizacije prebivalstva so Italijani 
vztrajno propagirali poročila 
in obvestila: »Partidžani tuti 
morti«.
Namera Italijanov, da uniči 
vodstvo upora in partizane, ni 
uspela, ker je bil težko preho-
den teren na Rogu nerešljiva 
težava pri izvajanju akcij. Od-
ločilno za neuspeh ofenzive je 
bila herojska hrabrost partiza-
nov, še posebej izvajanje ide-
alne strategije in taktike par-
tizanskega bojevanja, ki sta 
jo inspirirala izkušena španska 
borca Stane in Daki. 

Moja partizanska desetina se 
je iz italijanskega obroča sreč-

9
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no prebila proti Suhi krajini. 
Nadaljevali smo do Trebelne-
ga pri Mokronogu, kjer smo 
se priključili Gubčevi brigadi, 
ki se je  formirala 4. septembra 
1942, torej bil sem borec Tom-
šičeve in Gubčeve brigade.
Tako se je končala moja epizo-
-da bojevanja na Rogu. Veliko 
imam spominov na štiriletno 
mladost v NOB, kjer je bilo ve-
liko trpljenja – ampak na koncu 
zmaga!

Sedaj se udeležujem vseh ju-
bilejnih proslav. Prvoborcev 
nas je malo, v občini Metlika 
sem edini. Večkrat sem raz-
burjen zaradi tendencioznih 
trditev ekstremnih politikov in 
demagoških nastopov pred-
stavnikov cerkve – da so par-
tizani bili zločinci. Tolažim se 
v svojem okolju in v našem 
društvu na osnovi  korektne 
komunikacije.

Po osamosvojitvi in ustanovi-
tvi nove države Slovenije leta 
1991 smo vojni invalidi priča-
kovali, da bo država nadaljeva-
la z realizacijo naših pravic, ki 
nam jih zagotavlja zakonodaja. 
Vendar se naša pričakovanja 
niso uresničila. Peterletova 
vlada se je lotila nelogičnih 
sprememb, saj je zmanjšala 
ali celo odvzela pravice: zaradi 
antagonizma (nasprotovanja) 
do vojnih invalidov NOB in in-
validov JLA so bili  predvideni 
zdravniški pregledi, da bi na 
novo ocenili kategorijo inva-
lidnosti ali pa odvzem status 
invalida, postopno zmanjšanje 
pravic (višina nadomestila za 
invalidnost, zdraviliško zdra-
vljenje...) invalide iz kolabora-
cijskih enot in invalidov, ki so 

služili v nemški vojski je treba 
uvrstiti na seznam in jih obrav-
navati enakopravno.
Predvidena revizija zakona o 
vojnih invalidih je bila nespre-
jemljiva, zaradi tega je RO ZZB 
NOV Slovenije sprejel sklep, da 

se vojni invalidi izločijo iz Zve-
ze združenj borcev in da se 
ustanovijo samostojne invalid-
ske  organizacije, saj se bodo 
samostojne organizacije lažje 
borile proti deviacijam (odklo-
nom) nove vlade in ohranile  
pravice svojih  članov. 

Ustanavljanje društev vojnih 
invalidov Slovenije se je začelo 
v letu 1994. Na zborovanju RO 
ZZB Slovenije je general Lado 
Kocjan predlagal statut nove 
organizacije.

Ustanovljena nova društva 
vojnih invalidov: Ljubljana, 
Maribor, Kranj, Slovenska Istra 
in naše društvo vojnih invali-

dov Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine (DVIDPKB) so se 19. de-
cembra 1994 združile v Zvezo 
društev vojnih invalidov Slove-
nije. Naše društvo  je bilo usta-
novljeno 28. septembra 1994 
s sedežem v Novem mestu 

s podružnicami v Črnomlju, 
Metliki, Trebnjem, Sevnici, Kr-
škem, Brežicah in v Novem 
mestu.

V dvajsetletnem delovanju 
društva so se zvrstili trije pred-
sedniki. Prvi je bil Miloš Jakopec, 
ki je po enem letu predal po-
sle Francu Hriberniku, ki je 
funkcioniral 16 let. Za svoje 
delo je prejel Plaketo Zveze 
društev vojnih invalidov Slo-
venije, naše društvo pa ga je 
imenovalo za častnega pred-
sednika.

Sedanji predsednik je ma-
gister Ljubomir Režek, ki je 
v teh treh letih dinamiziral 
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delovanje društva. Člani dru-
štva čutimo pozitiven premik: 
kvalitetni izleti - pravzaprav 
ekskurzije, pikniki, dnevi odpr-
tih vrat, obdaritve in obiski na 
domu, socialni in zdravstveni 
programi, udeležba na špor-
tnih srečanjih in tekmovanjih 
so dokaz, da je naše društvo 
uspešno in zaradi tega so re-
zultati pozitivni.
Sam sem  najstarejši član Izvr-
šnega odbora od ustanovitve 
in  do danes konstantno aktiven. 
Pri ustanovitvi  podružnice 
Metlika sem bil tajnik, sedaj 
pa predsednik. Po ustanovi-
tvi društva sem bil izvoljen za 
predsednika nadzornega od-
bora, štirinajst let sem bil vodja 
športne rekreacije. S športni-
ki sem se redno udeleževal 
športnih iger vojnih invalidov 
Slovenije, nastopal sem v stre-
ljanju z zračno puško, v pikadu 
in šahu, kjer sem se res odliko-
val. 
Člani Izvršnega odbora dru-
štva se nenehno trudimo našim 
članom dvigniti kvaliteto ži-
vljenja v tretjem življenjskem 
obdobju. V veliko pomoč dru-
štvu pri izvajanju posebnih 
socialnih programov so pro-
stovoljci in pridruženi člani. Ne 
želimo si novih članov, saj so le 
- ti posledica vojnih grozot ali 
nesrečnega ravnanja z orož-
jem. Naš cilj je uresničevanje 
poslanstva društva – omo-
gočiti vojnim invalidom, dru-
žinskim upravičencem in nji-
hovim svojcem enakopraven 
položaj med državljani naše 
skupne domovine – Slovenije.

Tekst: Marijana Čengija in 
Gabre Bogdanović

Naš aktiven član Martin Rukše 
(90 let) iz Velikih Brusnic se re-
dno udeležuje naših srečanj 
in se je oglasil s pismom, kjer 
je podal kratko razmišljanje o 
našem delovanju in občutkih, 
ki ga prevevajo, ko doživlja 
dogajanja in spremembe v 
naši družbi.
Takole piše:
»Nepozabljen in zanimiv iz-
let in piknik članic in članov 
DVIDPBK po obronkih okoli 
Dolenjskih Toplic. Ne zave-
damo se, kakšno bogastvo 
imamo v skritih krajih naše 
dežele. Imamo umne kmete, 
ki si prizadevajo za zboljšanje 
naše prehrane in čudovito 
neokrnjeno naravo. V krajih, 
kjer človek pomisli, da je bog s 
prazno malho mahal, kakor so 
temu rekli stari ljudje. Resni-
ca je drugačna, dokler bomo 
imeli tako sposobne ljudi na 
podeželju kot je Bučarjeva 
družina z Bušinca pri Dolenj-
skih Toplicah. Maloštevilna 
družina je na tej kmetiji prika-
zala vso delavnost, sposobnosti 
in spretnosti pri pridelavi in 
predelavi sadja. Želim si še več 
takih obiskov pri sposobnih in 
prijaznih domačinih.«
Obenem pa je Martin »mimo-
grede« izrazil razočaranje nad 
današnjim sistemom vodenja 
države. Sam je že med dru-
go svetovno vojno 15. marca 
1942 vodil   patrulje iz Cankar-

jevega bataljona, avgusta sku-
pine Gorjanskega bataljona, 
novembra pa je že bil partizan 
v Cankarjevi brigadi, kjer je bil 
ranjen.                                                                                         
Pripomba uredništva: več o Martinu 
lahko preberete v 3. številki Korenin.
                  Tekst: Janez Štrbenc  
  in Martin Rukše
 

Naša članica Marija Mici 
Štalcer je doma v Brstovcu v 
občini Semič.

29. junija 2014 je dočakala 101. 
leto. Predsednik naše podru-
žnice za belokranjsko ob-
močje Franc Režek in Janez 
Štrbenc iz Novega mesta sta 
jo obiskala na domu s pri-
mernim darilom in z iskrenimi 
željami za dobro počutje, ki jih 
je Franc Režek izrekel s pesmi-
co, ki jo je ustvaril njej na čast. 
Čestitkam so se pridružile 
predstavnice semiških organi-
zacij v družbi županje Polone
Kambič. 

Prispevek 
našega         
člana 

101 leto 
Marije  
Štalcer 
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Obiskali smo našo članico 
Lojzko Alojzijo Vretič, ki živi pri 
hčerki Ireni v Brežicah. Rojena 
je bila v družini Lovko v vasi 
Dolenje Jezero ob Cerkniškem 
jezeru leta 1927. Bila je tretji 
otrok od štirih in družina je ži-
vela na kmetiji. Osnovno šolo 
je obiskovala v Cerknici.

Prva svetovna vojna je bila 
usodna za očeta, saj je prebo-
lel tifus. Odločna in ponosna 
mati se je ob začetku druge 
svetovne vojne odločila, da bo 
sodelovala v odporniškem gi-
banju, hči Lojzka se je s starej-
šo sestro povezala  v Skoj. Ita-
lijani so jo aretirali in jo poslali v 
zapor v Ljubljano. Po kapitula-
ciji Italije septembra 1943 so jo 
izpustili in vrnila se je domov. 
S sestro sta nadaljevali z akci-
jami in ko sta se 18. decembra 

1944 vračali po cesti v domačo 
vas, je sosed domobranec - ki 
je bil na preži, kdaj se bosta 
vračali - s puško ustrelil proti 
sestrama, saj je vedel, da pri-
hajata z akcije in da prenašata 
pošto. Sestro je zadel v levo 
nogo, krogla je prebila mišico 
in nadaljevala pot in zadela 
Lojzko in ji zdrobila kost na 
nogi. Odnesli so jo domov, 
najbolj jo je skrbelo, kako bo 
predala pošto (obvestila, le-
take), ki jo je imela skrito pod 
bluzo na prsih. Z izgovorom, 
da mora na stranišče, ji je 
uspelo predati pošto.
Zaradi hude rane na nogi so 
jo z vlakom (v tovornem va-
gonu) prepeljali v bolnišnico 
v Ljubljano, kjer so nemški 
zdravniki eksperimentirali in 
reševali ranjeno nogo s pre-
sajanjem tkiva in kosti z zdra-
ve noge. Operacije niso bile 

uspešne, poskusili so celo 
tako, da so zdravo nogo prišili 
k ranjeni. Tudi to ni pomagalo 
in zdravljenje se je zavleklo 
do leta 1948, ko je profesor 
Bogdan Brecelj  ugotovil, da 
je edina rešitev podkolenska 
amputacija. Še tri leta so jo 
zdravili, vendar je leta 1951 
sledila še amputacija nekoč 
zdrave noge. Tako je mlado 
dekle  štiriindvajsetih let ostala 
brez obeh nog s podkolensko 
amputacijo. 
Vendar ni obupavala. Po »oz-
dravitvi« se je nastanila v 
invalidskem domu v Ljubljani, 
kjer je spoznala invalida Slavka 
(Vladimirja) Vretiča. Leta 1952 
sta se poročila in se iz Ljubljane 
preselila v Curnovec pri Breži-
cah. Družina se je povečala za 
sina in hčer. Hči Irena se spo-

minja nemogočih razmer za 
bivanje - nazadnje so stano-
vali v odsluženem čebelnjaku 
- in ni čudno, da sta se mati in 
oče odločila za nakup parcele 
in gradnjo lastnega doma. Ire-
na se dobro spominja, kako je 
komaj pri osmih letih vihtela 
lopato in mešala beton.
Lani v jeseni je Lojzki umrl mož 
Slavko, vendar ji pomagajo 
knjige in križanke ter skrbna 
hči, da ni osamljena. V zadnjih 
mesecih pa ima gospa Lojzka 
možnost, da obiskuje dom 
starejših občanov in se druži z 
vrstnicami, saj je to obliko sre-
čanj omogočilo naše društvo.

 Tekst: Janez Štrbenc

Portret   
Alojzije   
Vretič,       
vojaške 
vojne   
invalidke

Vitalna članica se je živahno 
udeleževala pogovora, pri 
sinu in snahi se odlično poču-
ti, saj domači vzorno skrbijo 
zanjo. Ob slovesu je zaklicala: 
»Nasvidenje v naslednjem 
letu!«
 Tekst: 

Janez Štrbenc 
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Oktobra 2013 smo s praporom 
našega društva pospremili 
na zadnjo pot našega dol-
goletnega člana, 95-letnega 
Ivana Perhaja iz Družinske 
vasi pri Šmarjeških Toplicah. 

Bil je udeleženec slavne-
ga pohoda XIV. divizije 
na Štajersko, v borbah te 
slavne divizije je bil ranjen. 
Po upokojitvi se je predal 
družbenopolitičnemu delu 
in je bil zelo aktiven v društvu 
upokojencev, v rdečem 
križu, kot vojni invalid je bil 
predsednik sevniški sekciji, 
en mandat pa tudi ZVVIS za 
Dolenjsko, bil je predsednik 
KO ZB Krmelj, ves čas je bil 

aktiven v krajevni skupnosti, 
v občinskih organih in poro-
tnik na sodišču.

Svoje bogate izkušnje je rad 
posredoval mlajšim rodovom, 
bil je prijeten sogovornik in 
imel je mnogo pristnih pri-
jateljev.

Za svoje delo in zasluge je 
prejel mnogo priznanj, saj so 
njegovo delo cenili na vseh 
ravneh – od krajevnih do 
državnih ustanov. V domači 
hiši je imel posebno sobico, 
kjer je ohranjal spomine, 
priznanja in odlikovanja. 
Posebej so izstopali: red za-
slug za narod, dve medalji za 
hrabrost, priznanje OF s sre-
brnim znakom, srebrna pla-
keta ZB. 

Naša članica Frančiška Ga-
brič nam je posredovala 
poslovilne besede Franca 
Bastardija, predsednika ZB 
za vrednote NOB, ki jih je 
zapisal ob tem žalostnem 
dogodku.

Ko domovina vstane iz 
trpljenja in gorja,

takrat bo štirinajsta         
zmagovito stopala;

takrat med prvimi bo stala v 
vrsti divizij,

ki so borile se za boljše in 
srečnejše dni …

To so verzi našega pesnika 
Kajuha, ki z njim slavi XIV. 
divizijo in njen pohod na 
Štajersko in na štirinajsto 
divizijo nas nehote spomni 
tudi današnje naše slovo od 
prijatelja, tovariša, sokrajana 
in borca Ivana Perhaja. Da, bil 
je borec te divizije, bil je so-

borec pesnika Kajuha in so-
borec še preko tisoč borcem 
treh herojskih brigad, »ki 
so se borile za boljše in 
srečnejše dni …«. V teh bojih 
je padlo veliko borcev, tudi 
Kajuh, mnogi so bili ranjeni, 
med njimi tudi Ivan Perhaj. 
Hude in težke preizkušnje so 
preživljali borci v tistih dneh, 
vendar so jih uspeli s skra-
jnimi napori večino prema-
gati. Pri tem pa se je kalilo 
tovarištvo, solidarnost, skrb 
za sočloveka, za ranjence, za 
nemočne … .   
 Vse to je doživljal tudi naš 
Ivan in to mu je bila tudi 
največja in najboljša popot-
nica za življenje v osvobojeni 
domovini. Takoj se je akti-
vno vključil v delo pri obnovi 
in razvoju ter za ohranitev 
pridobljenih vrednot NOB. 
Služboval je kot miličnik 
v več krajih po Sloveniji, v 
rojstni Suhi krajini, pa na 
Štajerskem, v Ljubnem in v 
Velenju in nazadnje kot ra-
jonski miličnik na Oddelku 
ljudske milice v Krmelju, kjer 
se je 1964 leta upokojil. 

Vendar se ob upokojitvi ni 
predal brezdelju; vse svoje 
znanje in izkušnje je u-
smeril v svoje družbeno in 
družbenopolitično delo. 
Ob upokojitvi je postal član 
društva upokojencev, ki je 
imelo sedež v Tržišču, ki ga 
je vodil kot predsednik celih 
12 let, leta 1976 pa je bil 
med ustanovitelji DU Krmelj. 
Vrsto let je bil predsednik KO 
ZB Krmelj, kot vojni invalid 
predsednik Zveze vojaških 
vojnih invalidov Sevnica, en 
mandat tudi kot predsednik 

Poslovili 
smo se
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ZVVIS za Dolenjsko. Ves čas 
je bil aktiven kot krajan v kra-
jevni skupnosti, pri RK, kot 
predstavnik kraja pa tudi v 
raznih občinskih organih.

Bil je med ustanovnimi člani 
Kluba upokojenih delavcev 
ministrstva za notranje  
zadeve Maks Perc Krško, ki je 
bil ustanovljen v letu 1983. 
Ivan se je redno vključeval v 
delo Kluba: srečanj članov, 
občnih zborov in je bil s 
svojim delovanjem kot 
najstarejši član Kluba vzor 
mlajšim članom. Člani Klu-
ba Maks Perc so ga radi 
povprašali o njegovem delu 
miličnika iz časa pred upoko-
jitvijo in Perhaj Ivan je vsake-
mu z veseljem odgovarjal.

V zadnjih letih je njegova 
aktivnost zaradi družinskih 
in zdravstvenih razmer sicer 
nekoliko popustila, vendar se 
je še vse do letos udeleževal 
raznih proslav in prireditev 
ZB za vrednote NOB tako v 
Krmelju kot tudi v Šmarjeških 
Toplicah, kamor se je vključil 
po odhodu iz Krmelja, redno 
je bil prisoten na občnih zbo-
rih DU, RK, Kluba upokojenih 
policistov Maks Perc, Društva 
vojnih invalidov Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine, pri 
tem pa sta mu s prevozom 
pomagala oba sinova ali kdo 
od mnogih prijateljev.

Ko sem se v nekaj zadnjih 
dneh pogovarjal z različnimi 
ljudmi o njem, se je vsakdo 
želel posloviti od njega z 
nekim svojim lepim spomi-
nom nanj:

 prijatelj Milan mi je   
 dejal: velikokrat sem bil  

  v družbi z njim in   
 njegovimi partizanskimi  
 prijatelji, ko smo potovali 
 skupaj na razna srečanja  
 borcev in vedno sem   
 užival ob njihovem   
 pripovedovanju in   
 obujanju spominov; kot  
 krajan je bil vedno zelo   
 umirjen in dober   
 sogovornik, ki si je znal   
 pridobiti prijatelje;

prijatelj Andrej, h   
 kateremu je v    
 zadnjih letih najraje   
 zahajal, je večkrat   
 povedal: za nas je bil kot  
 član družine in tako se je  
 tudi sam počutil;

znanec se je spomnil   
 še  njegovih službenih   
 let: kljub uniformi je   
 ob službenem obhodu  
        na oddaljeni hribovski   
 kmetiji takoj priskočil   
 na pomoč pri nujnem   
 kmečkem opravilu, ki je  
  zahtevalo še par   
 dodatnih rok;

Za svoje delo, aktivnost in 
zasluge je prejel celo vrsto 
najrazličnejših priznanj in od-
likovanj tako od društvenih, 

krajevnih, občinskih do 
državnih. Med njimi so: dve 
Medalji za hrabrost, Orden 
zasluge za narod, srebrna 
plaketa ZB in udeležencev 
NOB, Priznanje OF s sre-
brnim znakom in še mnoge 
druge. V domači hiši si je 
uredil posebno sobico za 
ta priznanja in moram reči, 
ta soba je pravi mali muzej 
priznanj in odlikovanj.

Ivan, hvala ti za vse to, hvala 
ti za tvoje delo, za tvoj prispe-
vek v času življenja, hvala ti 
za tvoje izkušnje in njihov 
prenos na bodoče rodove! 
Družini pokojnega Ivana, 
obema sinovoma Dragu in 
Ivanu z družino, vnuku Galu 
ter ostalim najbližjim soro-
dnikom, pa izrekam v imenu 
KS in vseh društev v KS naše 
iskreno sožalje (KO ZB, DU, 
RK, Svoboda Krmelj).

Iskreno sožalje izrekam tudi v 
imenu članov Kluba upoko-
jenih delavcev ministrstva 
za notranje zadeve Maks 
Perc, Policijske Uprave Novo 
mesto, Občinskega odbora 
ZB za vrednote NOB Sevni-
ca, Društva vojnih invalidov 
Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine, KO ZB Šmarješke 
Toplice, DU Tržišče ter Dule-
tove in Gorjanske čete.

Ivan, počivaj mirno pod 
temi griči, kamor si tako rad  
zahajal! Slava ti!

       Tekst: Janez Štrbenc      
in Franc Bastardi

tudi prijatelj iz DU 
Tržišče, pripadnik         
Duletove in Gorjanske 
čete, s katerimi se je 
pogosto srečeval na 
raznih proslavah, kot 
tudi znanci in prjatelji iz 
Šmarjeških Toplic, kjer je 
bil zadnja leta vključen: 
vsi se ga spominjajo 
kot mirnega in skrom-
nega, a odločnega in 
preudarnega človeka, ki 
je bil vedno pripravljen 
vsakomur pomagati.
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15. srečanje vojnih inva-
lidov je letos potekalo 
zadnjo soboto v mesecu 
maju, natančneje 31. maja. 
Že petnajstič zapored so 
se srečali tovariši, soborci, 
vojaški vojni invalidi iz naro-
dnoosvobodilne vojne, vojne 
za Slovenijo in mirnodobni 
vojaški invalidi ter njihovi 
svojci in prijatelji, med njimi 
50 članov našega društva.
Letošnje srečanje je bilo 
prav posebno, saj je Zveza z 
njim obeležila 20. obletnico 
ustanovitve in delovanja 
Zveze društev vojnih inva-
lidov Slovenije. Poudarek je 
bil tudi na obeleženju 140 - 
letnice prvega povezovanja 
vojnih invalidov v Avstro-
ogrski monarhiji v okviru 
veteranskih društev, nadalje 
95 - letnica ustanovitve or-
ganiziranega povezovanja 
slovenskih vojnih invalidov v 
okviru Združenja vojnih inva-
lidov Jugoslavije ter 69  - let-
nico ustanovitve in delovan-
ja Zveze vojaških vojnih 
invalidov Slovenije. Pred 100 
leti se je začela prva sveto-
vna vojna, 70 let je minilo od 
ustanovitve Partizanskega 
invalidskega pevskega zbora 

15. srečanje ZDVIS        
—Medvode 2014

ter prav toliko let od tragične 
smrti Franca Rozmana Sta-
neta, krajana Medvod in 
komandanta Generalštaba 
narodno-osvobodilne vojske. 
Kot prvi nas je pozdravil 
Anton Orožim, predsednik 
Društva vojnih invalidov 
Ljubljana. Pred 20. leti je bil 
eden od soustanoviteljev 
zveze, tako kot so to bili 
tudi  člani društev iz Dolenj-
ske, Gorenjske in Maribora. 
Tudi župan občine Med-
vode (mimogrede občina 
letos praznuje 20. obletnico 
ustanovitve) Stanislav Žagar 
je v pozdravnem govoru 
poudaril vlogo medvoških 
krajev in ljudi v NOB ter se 
zavzel za spoštljiv odnos do 
vojnih invalidov in vojnih 
veteranov.
Predsednik ZDVIS Janez 
Podržaj  je v svojem na-
govoru poudaril, da bi 
država Slovenija morala biti 
hvaležna svojim branite-
ljem, kot je to praksa v pri-
merljivih državah, kjer se 
braniteljem izkazuje pose-
bno spoštovanje, ne glede, 
v katerem času so branili 
domovino. Izpostavil je 
težave vojaških mirnodo-

bnih invalidov, ki so se zaradi 
posledic invalidnosti do-
bljene v mladosti, morali za-
dovoljiti s slabše plačanimi 
delovnimi mesti, s tem pa 
je bila bistveno zmanjšana 
kvaliteta njihovega življenja 
in družin. Tako so njihove 
pokojnine v mnogih pri-
merih manjše od tistih, 
ki niso doživeli poškodb. 
Slavnostna govornica Re-
nata Brunskole je posebej 
pozdravila 24 praporščakov 
ter kritično ocenila v letu 
2012 izpeljane zakonodajne 
spremembe, ki jih je prinesel 
ZUJF. Ob koncu uradnega 
dela je predsednik zveze 
predal DVI Maribor prehodni 
pokal za najboljšo uvrstitev 
na letošnjih 13. športnih ig-
rah, ki pa je prišel v trajno 
last Mariborčanom, saj so že 
tretjič zapored osvojili prvo 
mesto. V imenu mariborske-
ga društva je pokal prevzel 
predsednik Vasja Cimerman.
Po pogostitvi smo se ob 
primerni glasbi zasukali na 
plesišču, nato pa smo ob 
spremstvu lokalnega vod-
nika obiskali gramozno jamo 
v Medvodah, kjer je poko-
panih 25 talcev. Zapeljali 
smo se do Zgornjih Pirnič, 
kjer se je rodil in  otroštvo 
preživel Franc Rozman 
Stane, pa tudi rojstno hišo 
zavednega Slovenca Jakoba 
Aljaža smo obiskali. Čisto za 
konec smo se zapeljali do 
Zbiljskega jezera, kjer smo se 
ob domačih dobrotah družili 
in sproščeno pomenkovali. 
Na svidenje prihodnje leto, 
na 16. srečanju Zveze društev 
vojnih invalidov Slovenije.
   Tekst: 

Marijana Čengija

kOREnine
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Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Telefon, fax: 07/ 33 75 910
E-naslov: dvid@t-2.net
Uradne ure: ponedeljek, petek 7h - 11h
Dosegljivi na telefon med 10:00 in 11:00

Korenine so interno glasilo DVIDPB. Glavni in odgovorni urednik je Janez Štrbenc. Novi-
narja sta bila Janez Štrbenc in Marijana Čengija. Lektoriral je Janez Štrbenc. Oblikoval je 
Damjan Čurič. Fotografije so delo Damjana Čuriča. Tiskanje Forma Brežice d.o.o. Naklada 
6. številke Korenin je 250 izvodov.

Predsednik: mag. Ljubomir Režek
                             
Brežice Janez Štrbenc  
 070 704 400   
Novo mesto  Dušan Nahtigal 
 041 377 924                           
                                  
    
 
Krško                Boris Kuhar
 041 999 979
Trebnje Dušan Zupan  
 07 30 47 708   
 040 597 011   
Sevnica Božidar Debevc  
 070 741 062   
Črnomelj Franc Režek   
 070 739 073  
Metlika Gabre Bogdanović:  
 07 30 50 012   
 070 744 736

Podružnice
Podružnica  Poverjenik

w w w. d v i d . s i

Podružnica     Predsednik


