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Namesto uvodnika
Spoštovane članice, spoštovani člani, prijatelji,
simpatizerji društva.

Kako hitro mineva čas se zavedam šele takrat,
ko opazim, da se narava umirja, listje odpada,
zemlja gre počitku…Pozna jesen, začetek zime
me opomni, da se staro leto počasi poslavlja.
Ob koncu leta ne naredijo zaključka samo podjetja,
temveč povzetek zastavljenih ciljev leta naredim
tudi sam. Kdo bi lahko sodil kako uspešno leto je
za nami? Sodnik je čas. Delo, vse kar ostane za nami, nas
naredi brezčasne, žive, pa čeprav leta gredo mimo nas, ne
da bi se tega zavedali, kako hiter je njihov tempo.

V letu 2016 je bilo zabeleženih nekaj sprememb tudi
na našem društvu. Ena od njih je ta, da je funkcijo člana
izvršnega odbora društva opustil Gabre Bogdanovič.
Zahvaljujem se mu za dolgoletno funkcijsko sodelovanje in
mu želim, kar se da lepo in prijetno jesen življenja v družbi
njegovih najdražjih.
Konec avgusta je mesto tajnice zapustila Marijana Čengija, ki
se je odločila preizkusiti še v drugih vodah. Zahvala gre tudi
njej za ves trud in delo, ki ga je namenila društvu, da so se
stvari nemoteno odvijale.
Pozdravljam in izrekam dobrodošlico naši novi pridobitvi,
računovodkinji Mihaeli Kegljevič. Prevzela je administrativni
in finančno-računovodski del poslovanja v društvu. Obenem
pa pozdravljam njeno odločitev, da je postala pridružena
članica DVIDPB.
Pravijo, da so spremembe dobrodošle, zato verjamem, da
bo naše društvo dihalo s polnimi pljuči tudi v bodoče.

V tokratnem glasilu Korenine, 10. po vrsti, lahko preberete in
si ogledate kako, aktivni smo bili v tem letu. Želim si, da bi se
nas na zadnjem letošnjem srečanju zbralo kar največ naših
članov in članic. Vsem tistim, ki pa se zaradi zdravstvenih ali
drugih razlogov ne boste udeležili srečanja in vam ne bom
mogel stisniti dlani, želim vse dobro v prihajajočem letu. S
ponosom opravljam predsedniško funkcijo našega društva
vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Hvala vsem , ki s svojim trudom in časom pripomorete, da
naše društvo deluje z namenom olajšati in premagovati
življenjske ovire vojnih invalidov.
Preživite božične praznike v krogu ljudi, ki jih imate radi. V
letu 2017 pa prav vsem želim obilo sreče.
Vaš predsednik mag. Ljubomir Režek
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O nas

Radeče

31. avgusta 2016 se je poslovila naša dolgoletna tajnica,
poslovna sekretarka, vodička, organizatorica, pedikerka
Marijana Čengija in se zaposlila na osnovni šoli Šmihel
Novo mesto.

Tam, kjer se reka Sava izvije iz divjih zasavskih sotesk
in se njen tok na posavskih
ravnicah umiri, tam ležijo Ra-

1. septembra je posle prevzela Mihaela Kegljevič iz
Dolnje Prekope pri Kostanjevici. Vodila bo računovodske,
tajniške in organizacijske posle v naši pisarni na Novem
trgu 11 v Novem mestu ob
ponedeljkih in četrtkih, kot
je razvidno iz zapisa v našem
glasilu številka 10.

kOREnine
svojo vez s preteklostjo in
sledi svoje kulturne identitete še danes ohranjajo pri
življenju s spretnim umeščanjem le-teh v družbeno in
gospodarsko podobo občine. V turistično ponudbo je
denimo vpetih mnogo ele-

deče. Mesto, ki mu pridevnik
majhno dela krivico. Resda
govorimo o eni manjših slovenskih občin z maloštevilnim prebivalstvom, a srce in
duša kraja, tisto, kar res šteje,
sta velika. Lepota krajine v
slikoviti soteski Sopote in ob
bregovih Save ter cela paleta arhitekturnih, kulturnih,
naravnih, tehniških in zgo-

mentov iz krajevne tradicije
splavarjenja, oglarjenja, izdelovanja papirja, kmetovanja,
mlinarstva, kovaštva,…

dovinskih posebnosti pripomoreta k čedalje večji krajevni prepoznavnosti. Radečani

ob kormoniševi pripovedi
spoznali, kako zahtevno, a
obenem zabavno je bilo ži-

Nedvomno so Radeče najbolj znane po flosariji. Med
aprilom in oktobrom se lahko z radeškimi splavarji tudi
vi podate na rajžo po reki
Savi. Med prijetno vožnjo,
ki traja dobri dve uri, boste
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vljenje splavarjev. Doživeli
boste krst zelenca, s katerim
splavarji v svoje vrste sprejmejo novinca. Ob harmoniki,
plesu folklorne skupine, ki se
jim seveda lahko pridružite
tudi sami, dobri družbi, hrani
in domači kapljici vam zagotovo ne bo dolgčas. Svojevrstno doživetje je tridnevna
prireditev Dnevi splavarjenja
z bogatim kulturno-etnološkim programom, ki v Radečah že tradicionalno poteka
vsako leto junija.
Po končani vožnji s splavom
se sprehodite po učni poti
Savus. Najprej se lahko razgibate na brezplačnih fitnes
napravah na prostem, nato
pa se podate na 5 kilometrov
dolgo nezahtevno krožno
pot, ki je dobila ime po antičnem rečnem božanstvu.
Učna pot teče ob Savi in
hkrati ob eni najlepših in najdaljših ribolovnih tras v Evropi. Pot je speljana tudi mimo
graščine Dvor, ki jo obdaja
čudovit park eksotičnih dreves in grmovnic. V parku,
zasnovanem v značilnem
angleškem krajinskem slogu,
lahko svoje misli umirite pod
krošnjami tis, pendul, murv,
orjaške lipe, japonske sofore, bukve s povešenimi vejami,… Atraktivna pot, ki izpo-

stavlja pomembnost vode,
flore in favne, je opremljena
s pojasnjevalnimi tablami,
z inovativnim didaktičnim
igralom ter s prav posebnim kukalom, skozi katerega

nakup na lokalni tržnici, kjer
okoliški pridelovalci ponujajo zgolj doma pridelane
dobrote. Papirmohar vam
bo pokazal tehniko ročne izdelave papirja. Zavijete lah-

se lahko zazrete na bližnji
Brunk.

ko tudi v delavnico naravne
kozmetike 4 kids and us, kjer
dobite neoporečne naravne
izdelke za nego kože, ki so v
majhnih serijah narejeni ročno.

Višje ob Savi se sprehodite
po zeleno obarvanem železnem mostu, maskoti Radeč,
ki se v enem samem elegantnem loku pne nad gladino
reke. Danes je most namenjen le še pešcem in kolesarjem in kot tak je idealen za
postanek in razmislek.
Zanimivo je tudi staro mestno jedro, naslonjeno na
hrib z razvalinami radeškega
gradu. Na vhodu v Starograjsko ulico vas pričaka Plečnikov spomenik NOB, na katerega so vklesani pomenljivi
stihi Karla Destovnika – Kajuha. Ob sobotah si privoščite

Radeče ponujajo še mnogo,
mnogo več. Prava idila vas
pričaka v Hiši na Magolniku.
Na 850 metrih nadmorske
višine se bohoti kraljestvo
gozda in neokrnjenih hribovskih travnikov. Hiša in okolica sta primerni za izvedbo
različnih delavnic, seminarjev ter izobraževanj s področja gozdne pedagogike, duhovne in osebnostne rasti,
joge, slikanja, fotografiranja,
spoznavanja zelišč, rastlinskega in živalskega sveta,…
Če se z Magolnika podate
na malce daljši sprehod, vas
pot pripelje do idilične vasi
Svibno. Velika bela cerkev
z ločenim zvonikom, lično
urejene kmetije, zeleni travniki, ki objemajo naselje. Nad
vasjo se pne osamel, skalnat
hrib z razvalinami gradu, v
katerem so nekoč prebivali
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Dragocen prispevek k spoznavanju življenja radeških
babic in dedkov je etnološka
zbirka uporabnih predmetov in kmetijskega orodja, ki
je nastala na domačiji Ključevšek na Počakovem. Nekdanje življenje na vasi je
prikazano s pomočjo 1400
različnih eksponatov.
Tudi vas Močilno v svojem
nedrju skriva izjemno naravno vrednoto. Tu namreč stoji Gašperjev kostanj, ki nosi
prestižen naziv najdebelejšega domačega kostanja v
Sloveniji. V obseg meri skoraj 11 metrov. Kljub temu, da
že štiri stoletja kljubuje vsem
vremenskim neprilikam, še
vedno radodarno trosi svoj
jesenski dar, žlahtni domači
kostanj.
Pot pod noge torej, Radeče
vabijo! Spoznajte to deželo
klenih ljudi! Ljudi, ki še niso
pozabili svojih korenin in ki
običaje ter navade svojih
prednikov z veseljem pokažejo tudi obiskovalcem.
Postanite del zgodb in poti,
ki so jih pred vami prehodile že številne generacije ter
družine radeških flosarjev in
papirmoharjev!

Vse informacije o Radečah
so dostopne na spletni strani
www.ktrc.si.

Vedno so dovoljene
sanje
Na svoji poti skozi življenje
srečujemo in sklepamo razna prijateljstva. Prijateljstva
z otroških let, kasneje šolskih
ta nam ostajajo globoko v
spominu za vedno. In ko se
srečujemo v poznih letih z
njimi se še kako radi spominjamo tistih časov, ki se ne
bodo nikoli povrnili. Moški,
ki so bili na odsluženju vojaškega roka o tem govorijo
leta in leta. Verjetno so to
še posebne vezi, ki ostajajo. Tudi kasneje v življenju
srečujemo ljudi, ki so nam
blizu in njihova prisotnost
nam veliko pomeni. Vedno
rečem, da nam prirastejo k
srcu.
Ko se leta odmikajo od pričetka, to je od rojstva in postajajo letnice rojstnega dne
vse višje, ugotavljamo, da
nas zapuščajo sopotniki, prijatelji in znanci. Vsaka izguba
nas še kako prizadene. Toda
tisti, ki ostajajo z njimi, imamo lepe stike jih obiskujemo
in pogovarjamo se o naših in
njihovih težavah ter doživljajih. Imam občutek, da je pogovor z ljudmi, ki imajo pozitivno energijo, več vreden,
kakor še najboljše kosilo.
Najina skupna prijatelja Marta in Gabre Bogdanovič sta v
naše življenje vstopila ko je
bil Miran predsednik Društva
invalidov Metlika. Poznala sem ju, toda naše poti se
pred tem niso tako močno
zbližale. Vesela sem, da sta

stopila v moj življenjski prostor. Komunikativna, obdana
z mnogimi življenjskimi izkušnjami, predvsem pa z medsebojnim razumevanjem in
spoštovanjem. Pri njiju me je
zelo pritegnilo, kako skrbita
drug za drugega, ne samo
v jeseni, pač pa skozi vse
skupno popotovanje. Opazovala sem ju vsa leta našega skupnega prijateljstva
in mnogo sem se naučila od
njiju. Hvala, Marta in Gabre!

edno so dovoljene sanje

vitezi Ostrovrharji. Svibno in
grajske razvaline je vredno
obiskati že zaradi čudovitega razgleda na sosednji
Kum in dolino Sopote, ki se
je nekoč bohotila z nazivom
dolina mlinov in žag. Danes
deluje le še Cumarjev mlin
na kamne s stopami na vodni pogon.

kOREnine

V hiši, ki sta jo skupno zgradila na Hrastu, sta preživela vrsto let in njun vrt je bil do nedavnega še njuno zrcalo in
vir zelenjave. Gabre je kljub
letom še vedno vozil avto,
kar je bilo dobro, da sta se
lahko odpeljala po opravkih.
Povedala sta mi, da bosta
prodala hišo, svoj dolgoletni dom poln spominov, ker
jima delo v njej in okoli nje
otežujejo leta, ki nezadržno
prihajajo in trkajo na vrata.
Zelo cenim njuno pametno odločitev, kako skrbno
in premišljeno sta si uredila
prehod iz njunega doma v
dom starejših občanov v Črnomlju.
Vsi ljudje se nekako bojimo
starosti, da s svojo boleznijo
ne bi obremenjevali svojcev,
saj imajo svoj način življenja
v neprestanem boju za obstoj in prihodnost. Verjemite
mi, tudi jesen življenja ima
svoje lepe trenutke za to jih
je treba skrbno, premišljeno
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preživeti in doživeti. Spomini, ovekovečeni na slikah in
fotografijah, priznanja in pokali krasijo stene Gabretove
sobe in spominjajo na dogodke za katere jih je prejel.
Vedno sem vesela ko ju obiščem in ker se dogovorimo
za uro obiska, me že pričakala v preddverju doma.
Nasmejana kot vedno mi
hitita praviti kako imata čudovit razgled z balkona, ki
se v letnih časih nenehno
spreminja. Zjutraj telovadba,
sprehodi po parku zadaj za
domom in prijeten počitek v
njem. Zdi se mi, da se jima je
kamen, ki ju je težil, kako preživeti jesen življenja, odvalil
od srca. Ponovno sta srečna
v drugem domu, kjer imata
ambulantnega zdravnika kadar ga potrebujeta, lekarno
v prostorih doma, terapije.
Lepa jedilnica, zadovoljna
sta s prehrano, družita se s
stanovalci v skupnih prostorih. Gabre zelo rad šahira in
je tudi tekmoval, ko so imeli
srečanje s sorodnimi domovi za ostarele. Pripovedovala
sta mi o kulturnih prireditvah
v domu, o prijaznem osebju,
skupnem pikniku s povabljenimi identičnimi domovi
in še in še. Zdi se mi, da sta
ponovno zaživela in prav je
tako. Želim, da bi jima bilo še
dolgo tako lepo skupaj, kajti
izguba partnerja je še kako
boleča.
Presenečena sem bila, ko
sem bila pri njiju in sta mi
povedala, da se odpravljata
v juniju za deset dni v toplice. Njuna želja je bila, da ju
peljem, bila sem počaščena.
Reči moram, da smo potem
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skupaj preživeli še dva čudovita dneva v toplicah v
sončnem vremenu ob kavici
in klepetu.
Sorodniki, prijatelji, vaščani Hrasta, člani društev kjer
sta včlanjena ju obiskujejo
kar jima veliko pomeni, tako
imata vedno stik z zunanjim
svetom. Vesela sta vsakega
obiska. Dan hitreje mine ob
obujanju spominov na pretekle dogodke, sanje o prihajajočih so dovoljene.
Alenka Mežnaršič
Metlika, 3.10.2016

V SLOVO:
JOŽE RADEJ
1949-2016

V začetku septembra, nas je
pretresla vest, da smo izgubili dolgoletnega člana in
delegata IO našega društva,
Jožeta Radeja.
Poznali smo ga kot prijaznega, veselega človeka. Zadnja
leta je imel zdravstvene težave, vendar ga optimizem
in dobra volja nista zapustila.
Kot mizarski delavec je bil
vrsto let zaposlen v tovarni
Stilles v Sevnici, kjer je preživel veliko delovnih dni, ko je
s sodelavci montiral opremo
v hotelih nekdanje Jugoslavije. Spomine iz tistih časov
je rad podoživljal z nami.
Bil je človek, ki je ljubil delo
in ljudi. Vedno je bil pripravljen pomagati, svetovati in
delati.
Na hribčku na Žigrskem
vrhu, si je zgradil prijetno
stanovanjsko hišo in v njej z
ženo Marijo ustvaril družino.
Prizadeval si je, da je društvo
iz skromnih začetkov postalo aktivno in prepoznavno.
Dragi Jože, mirno počivaj v
domači zemlji, ki si jo ljubil in
ji razdajal svojo moč.		
			
Zapisal:
Božidar Debevc

slovo
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MOJ
DIABETES
Diabetiki smo pravi junaki.
Obvladati in krotiti moramo
bolezen, ki to sploh ni, saj
nič ne boli. Vsi pa se moramo zavedati, da je to tihi
ubijalec, nevarna, zahrbtna
in resna bolezen. Lahko povzroča hude posledice, če je
ne obvladujemo, zato je priporočljivo večkrat obnavljati
priporočila in obiskovati predavanja na temo sladkorna
bolezen.
Pohvala velja naši Jožici Rolih, ki skrbi in nas seznanja o
tej problematiki. Sam sem
diabetik že 15. leto. Sprva
sem se začel zdraviti z zdravili in dieto. Z leti, tudi zaradi
stresov v službi, je bolezen
napredovala in sem pričel
z inzulinom. Danes si težko priznam, da bi moral že
na začetku veliko narediti
na sebi sam. Zato svetujem
začetnikom in tistim, ki so v
rizičnih skupinah, da je pomembno pravočasno ukrepati. Spremeniti je potrebno
slabe življenjske navade, neustrezno prehrano, veliko se
gibati, živeti umirjeno.
Prepričan sem, da bi moral opustiti sladke razvade,
pa mi na žalost to ne uspeva v celoti. Sem že leto dni
doma , saj se pripravljam na
čas upokojitve. Stresnega življenja nimam, veliko sem v
naravi, kolesarim, hodim in
prisegam na druženje v društvu. Raven glukoze imam
v povprečju – 6,5 HbA1C in

Dušan Debevc z ženo Ireno na Lisci (zdrav duh v zdravem telesu)

sem zadovoljen z malenkostmi. Občudujem cvetove
rož, ki bogatijo okna in balkone naše hiše, pomagam
sinu pri gradnji hiše in urejanju posestva.

Svet okoli mene je lep, če je
dan sončen, topel, uživam
ga do popolnosti.
Zavedam se prikritega delovanja diabetesa in morebitnih posledic. Zdravilo za
sladkorno bolezen je zame
številka 2 hoja. Telo med
hojo izloča strupe, ki bi se
drugače kopičili v telesu.
Prehrana, pa seveda v zmernosti in po navodilih.
					
		
Pripravil:
Božidar Debevc

PRISTOPNICA
Podpisani-a		
Rojen-a
naslov		
pošta
Tel. št.		
Občina
KS
(ustrezno obkroži)

1. invalid NOB,

2. mirnodobni vojni invalid,
3. invalid vojne 1991,
4. civilni invalid vojne
5. družinski upravičenec
po padlem invalidu,
6. družinski upravičenec
po umrlem invalidu
7. neinvalid – pridruženi
član
Skupina:

Sem:

Prostovoljno pristopam
kot član v Društvo vojnih
invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine
Datum:
ta
pa v 24 urah v (podpis)
določenem
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SKRIVNOSTI NAŠEGA BIORITMA
1.KRONOMEDICINA
Rastline, živali in ljudje se
ravnamo po določeni notranji uri. Rastline odpirajo
in zapirajo svoje cvetove,
čebele gredo vsak večer pravočasno v panj in petelini s
kikirikanjem vsako jutro naznanijo nov dan.
Temeljna postavka kronomedicine je dejstvo, da
človeško telo uravnava nekakšen notranji senzor ali telesna ura. Že Hipokrat je vedel, da na človekovo zdravje,
počutje in ustvarjalnost
vpliva bioritem. Opredelil je
tri osnovne tipe bioritmov:
fizičnega, čustvenega in intelektualnega.
Vse v naravi poteka po določenih pravilih, zakonih, torej po ritmu energij. Telo in
njegov sistem meridianov
in čaker deluje po enakih
pravilih, kot veljajo za vsak
inštrument, v natančnem
matematičnem zaporedju in
v popolni harmoniji. To velja
tako za področje čustev, psihosomatike kot tudi uma.
Vsako živo bitje se rodi s svojim biološkim ritmom, ki ga
uravnavajo za to določeni
geni. Ob različnih urah dneva in noči so sposobnosti
našega organizma različne.
Delovanje našega organizma uravnava telesna ura, ki
jo moramo poznati in upoštevati, če želimo izboljšati
svoje zdravje in počutje. Naš
telesni ritem je usklajen s
pretokom življenjske energije,
8

vrstnem redu vzdržuje naše
organske sisteme in posamezne organe.
2. NOTRANJA
BIOLOŠKA URA
Vsa živa bitja imajo notranje
biološke ure, ki so v sozvočju z ritmi matere narave.
Najbolj znana biološka ritma
pri človeku sta ritem spanja
in bedenja ter ritem telesne
temperature. Naše telo deluje v natanko določenih
ritmih, ki vplivajo na našo
zmogljivost, prag bolečine,
krvni tlak, telesno temperaturo ter dejavnost celic in
organov. Vse te vrednosti se
v dnevu in tudi po obdobjih
spreminjajo. Večinoma določa naš notranji ritem genetika in hormoni.
SPANJE: Med 21. in 24. uro
raven melatonina naraste.
Kdaj postanemo zaspani, je
med drugim odvisno tudi
od tega, kako dolgo je zunaj svetlo, in od naše genske

zasnove. Že dolgo je znano,
da lahko ljudi razdelimo na
jutranje in nočne ptice. Prvi
so zvečer zgodaj utrujeni in
zjutraj polni energije, za druge pa velja ravno nasprotno.
To pomeni, da morate sami
ugotoviti, kdaj je za vas najprimernejši čas za spanje.
Ljudje potrebujemo tudi
različno število ur spanja –
povprečno od šest do deset
ur. V tem času se organizem
obnavlja.
Vsako jutro, preden se zbudite, se vaša telesna temperatura in krvni tlak povišata,
srce utripa hitreje, številne
žleze pa izločajo kortizol in
druge hormone, ki jih boste kmalu potrebovali, da se
boste spravili v gibanje. Vsak
večer, preden greste spat,
pa temperatura in utrip srca
upadeta, telo pa začne izločati nočni hormon melatonin. Ta hormon, ki ga večina
še ne pozna dobro, ima velik
pomen za naš organizem.
Notranja ura naših organov
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• 1:00 – 3:00 – jetra
• 3:00 – 5:00 – pljuča
• 5:00 – 7:00 – debelo črevo
• 7:00 – 9:00 – želodec
• 9:00 – 11:00 – vranica
(trebušna slinavka)
• 11:00 – 13:00 – srce
• 13:00 – 15:00 – tanko črevo
• 15:00 – 17:00 – mehur
• 17:00 – 19:00 – ledvice
• 19:00 – 21:00 – osrčnik
• 21:00 – 23:00 – trojni grelec
• 23:00 – 1:00 – žolčnik
3. CIRKADIANI RITEM

Življenje na našem planetu
je neposredno odvisno od
spreminjanja letnih časov,
dni in ur. V odvisnosti od teh
obdobij se spreminja tudi

tok telesne energije. V zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih narava počiva,
človek v tem času porabi
manj energije (proces anabolizma), poleti in jeseni pa
je obrnjeno (proces katabolizma).

nega tlaka, srčne frekvence,
pojavljanje lakote itd. Znanih
je več kot 100 bioloških procesov, ki se odvijajo v cirkadianem ritmu. V medicini so
cirkadiani ritmi pomembni
tudi zaradi časa pojavljanja
nekaterih bolezni, njihove
Človeški organizem se ravna diagnoze in zdravljenja.
po tem notranjem, endoge- »Same od sebe so bolezni
nem ritmu, ki je biokemični prišle med ljudi, ene podneizraz obrnjenega gibanja Ze- vi, druge ponoči,« je zapisal
mlje, ki se je začelo pred več grški pesnik Heziod 700 let
kot 4,5 milijarde leti. Nekateri pr. n. št. Grški zdravnik Hipobiološki pojavi so poveza- krat je učil, da mora vsakdo,
ni z menjavo dneva in noči. ki se želi ukvarjati z medicino,
Ker imajo periodo približno najprej raziskati letne čase in
enako dolžini dneva, jih ime- se seznaniti, kaj se v njih donujemo cirkadiani ritmi (lat. gaja. Kljub temu so rodovi
circa, okoli; dies, dan).. Ne- zdravnikov temu namenjali
kateri fiziološki, vedenjski in prav malo pozornosti.
biokemični procesi v telesu
potekajo v približno 24 urnih Trojni grelec je en najpociklih, zato jih imenujemo cir- membnejših
energijskih
kadiani cikli oz. ritmi .Mednje kanalov, kajti energijsko
spadajo npr. menjava spanja podpira celoten proces mein budnosti, stanja zavesti, tabolizma: presnova hrane,
nihanje telesne temperature, presnova kisika in eliminacija
nivoja raznih hormonov, krv- (izločanje)… povezan z žle-

IRKADIANI RITEM

V primeru, da se ob določeni
uri vsak dan slabo počutimo
oz. se ponoči zbujamo, lahko
ugotovimo, kateri organi ne
delujejo pravilno in potrebujejo pomoč.

9
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zami z notranjim izločanjem:
ščitnica in nadledvična žleza
ter nadrejeni žlezi hipofiza in
hipotalamus.
4. MERIDIJANSKA URA
Naučimo se poslušati ritme
in cikle svojega telesa, prisluhnimo jim čimbolj v okviru našega vsakdanjega ritma
in lažje nam bo vzdrževati
energijsko ravnovesje našega organizma, zdravje in vitalnost.
Življenjska ČI energija, ki preko meridijanov kroži v našem
telesu, v ciklu 24 ur enkrat
zaokroži po celem telesu. ČI
energija teče po telesu po
določenem zaporedju, ki
10

tudi določa vsakemu organu
2-urna obdobja energijsko
najmočnejšega in najšibkejšega delovanja.
Idealno in najbolj zdravo za
organizem bi bilo, če bi lahko tudi urnik naših dejavnosti in aktivnosti oziroma počitka prilagodili temu ritmu,
ter se tako ne bi brez potrebe energijsko izčrpavali bolj,
kot je potrebno.
Življenjska energija, ki preko
meridijanov kroži v našem
telesu, v ciklu 24 ur enkrat
zaokroži po celem telesu.
Idealno in najbolj zdravo za
organizem bi bilo, če bi lahko tudi urnik naših dejavnosti in aktivnosti oziroma počitka prilagodili temu ritmu,

ter se tako ne bi brez potrebe energijsko izčrpavali bolj,
kot je potrebno.
5. NAPOTKI

ZA IDEALEN DAN

• Naš Idealen dan naj se
začne med 5 in 7 uro zjutraj,
ko se zdani, s praznjenjem
črevesja, saj je takrat najbolj
aktiven meridijan debelega
črevesja.
• Zajtrk med 7 in 9 uro, ko
je višek energije v želodcu.
Zajtrk nam zagotovi energijo za cel dan, zato ga nikakor ne bi smeli izpuščati.
• Čas od 9h do 11h pripada
vranici in slinavki, to je čas
v dnevu, ko naj bi bili kar se
da aktivni, ustvarjalni, kreativni, saj nas pri tem podpira

IRKADIANI RITMI IN
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njuna energija.
• Med 11h in 13 uro, ko je na
višku energija srca- dobra
podlaga za nove projekte,
komunikacijo s sodelavci. To
je tudi idealen čas za kosilo.
• Od 13 do 15 ure sledi čas
viška energije tankega črevesja, ki skrbi za absorbcijo
hranil, ki je v tem času najbolj optimalna in zato izkoristek zaužite hrane energijsko največji.
• 15h do 17h vlada energija
mehurja, čas primeren da
končamo delo, spočijemo
naš um in telo. V tem času
telesu koristi gibanje, od
vseh dražljajev in obremenitev pa moramo spočiti tudi
naša čustva, živčni sistem.
• 17h do 19h višek energije

ledvic, čas najprimernejši za
umirjanje, druženja v krogu
družine in prijateljev, ukvarjanje s stvarmi, ki nas izpolnjujejo in umirjajo. To je čas
za večerjo, zadnji obrok naj
bi namreč zaužili do mraka,
po mraku se prebavni encimi ne tvorijo več in prepozno zaužita hrana nam obleži v želodcu neprebavljena
do naslednjega dne.

• Med 19 in 21 uro je višek
energije osrčnika, čas ko se
moramo umiriti (pomagajo
dihalne tehnike, meditacija,
sproščanje, lahen sprehod
ali masaža). To je čas priprave na spanje, ko je zelo koristno, da iz glave dokončno
spustimo dogodke preživetega dne.
• Od 21h do 23h je višek

delovanja trojnega grelca,
energijskega organa, ki podpira delovanje pljuč, želodca,
črevesja, organov trebušne
votline. V tem času se začne
regeneracija našega telesa,
zato je vsaka ura spanja pred
polnočjo za nas še posebej
pomembna, če želimo ostati
zdravi, mladostni in vitalni,
ter energijsko v ravnovesju.
• Od 23h do 1 ure je čas
žolčnika
• Od 1h do 3h nastopi energijski višek delovanja jeter,
oba organa pripadata elementu lesa, skrbita za regeneracijo in revitalizacijo našega telesa, zato je počitek v
tem obdobju noči najboljše,
kar lahko storimo za svoje
zdravje.
• Od 3. do 5. ure je višek
11

energije v meridijanu pljuč,
če se večinoma zbujamo v
tem času, to lahko pomeni
neravnovesje energije oziroma težave s pljuči. Lahko se
zbujamo, ker nas obremenjujejo določeni nerazrešeni
dogodki, ki nas utesnjujejo
in nam ne pustijo dihati s
polnimi pljuči.
6. CIRKADIANI RITMI
IN MEDICINA
V zadnjem desetletju je postalo jasno, da ima biološka
ura velik pomen ne samo pri
normalnih fizioloških procesih, ampak tudi pri številnih
patofi zioloških procesih v
človeku.
Srčna in možganska kap se
pogosteje pojavljata zjutraj (
v povezava z jutranjim naraščanjem krvnega tlaka in srčne frekvence, žilnega tonusa,
agregabilnosti trombocitov
in povečanega izločanja derivatov aminokislin).
Astma tudi bronhialni tonus
se spreminja ciklično. Najvišji je okrog dveh ponoči, ko
imajo nekateri astmatiki največje težave.
V medicini so cirkadiani ritmi pomembni tudi zaradi
časovno določenega pojavljanja bolezni ter v zvezi s
tem diagnostike zdravljenja.
Sodobno je gledanje, da
lahko srčno ali možgansko
kap, ki se pogosteje pojavljata zjutraj, sprožijo fiziološki
procesi s cirkadianim nihanjem, npr. jutranje naraščanje krvnega tlaka in srčne
12

frekvence, žilnega tonusa ali
agregabilnosti trombocitov,
kar je mogoče uporabiti v
diagnostične ali terapevtske
namene.
Če prisluhnemo ritmom,
ki nam jih narekuje telo in
narava, se bomo lažje ognili boleznim, nagrada pa je
obetavna: zdrav duh v zdravem telesu.
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Naša srečanja, izleti, ogledi
zanimivosti, druženja in še kaj….
Vsakoletno srečanje društev
vojnih invalidov Slovenije je
bilo letos v Sežani, to je bila
prilika, da se ponovno snidemo
člani DVI Dolenjske, Posavja in
Bele krajine. Avtobus je v zgodnjem jutru od Sevnice preko
Krškega, Brežic, Novega mesta
in Trebnjega zbral lepo število
dobro razpoloženih udeležencev. Prvi postanek Lom. Malo
»pomalčkamo in pokofetkamo« in že se nam mudi v Sežano, saj se na prireditve ne spodobi zamujati.

DVI Sežana, letošnji gostitelj
srečanja, je dogodek organiziral v Športni dvorani. Naše Vezi
so že lepo poročale o uradnem
delu srečanja, govorcih, sama
pa bi se raje ozrla po spremljevalnem programu, ki je bil
zame od do sedaj videnih res
kvaliteten. Povezovalec programa z Radia Koper je suvereno vodil prireditev, slikovito
napovedoval nastopajoče, jih
predstavil tudi s kakšno anekdoto in tako nasmejal avditorij.
Prepeval nam je zbor mlajših
šolarjev in požel lepe aplavze,
godba na pihala je zelo popestrila dogajanje, posebej pa so
me navdušili plesalci upokojenske folklorne skupine. V lepih kraških nošah z »žido«, so
ob značilni glasbeni spremljavi
odplesali splet za Kras značilnih plesov. Seveda pa brez »himne« Primorska je vstala, v izvedbi godbe na pihala, ne bi bil
pravi zaključek srečanja. Bilo je

za dušo, navdihujoče, Primorska si je priborila svoje sanje,
želim si, da bi zmogli Slovenci
nasploh, doseči sanje, ki smo
jih sanjali ob osamosvojitvi.
Gospa Marjana nam je organizirala tudi pester popoldanski
program. V Tomaju je vsako
leto praznik terana. Tako smo
prisostvovali slovesnosti vinskih vitezov pri najstarejši trti
Krasa, preko dvestoletni teranovki, na domačiji v Šepuljah.
Vreme nam je bilo naklonjeno,
sončno, kar malo prevroče, a
v družbi simpatične vodičke
TD Sežana smo se skozi Tomaj
sprehodili do Kosovelove domačije. Prijazna skrbnica, nam
je pričarala duh časa, v katerem
je živel in ustvarjal pesnik Srečko Kosovel. Hiša in okolica sta
zelo skrbno vzdrževani, zgled
in primer dobre prakse. Deluje
kot prijazen topel dom ustvarjalne družine.
Dneva še ni konec, malo smo
se tudi utrudili in na kratek počitek in okrepčilo s pravo kraško joto nas je sprejela stara
Gostilna Tomaj. Še kratka pot
do avtobusa mimo središča
dogajanja s »štanti«. Bil je tržni
dan za teran, vino nasploh in še
vse, kar ponuja Kras.
Prijetno utrujeni polni doživetij
minevajočega dne smo zapuščali Kras, kjer se morajo kmetje, vinogradniki, sadjarji pošteno potruditi za svoj pridelek,
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pa znajo, hočejo, saj so trdni
Kraševci. V avtobusu prijetno
kramljanje , udeleženci izleta
smo hvaležni za prijetno preživet dan.
24. september 2016Jesensko srečanje, na samem
začetku jeseni in to v Radečah.
Vedno smo se, menim, vsaj večina, vozili skozi in mimo in si
nikoli vzeli časa za postanek,
ogled. Pa je kaj videti. Na samem vhodu v mesto ob Savi
zeleni poligon s fitnes napravami in malo dalje privez s splavom, v spomin na splavarjenje
v veselje turistov in domačinov. Tudi za nas je bila vožnja
s splavom po Savi doživetje,
sama po njej še s čolnom nisem nikoli veslala. Pogled z reke
na obrežje in sotesko, ki si jo je
Sava utrla, je veličasten, pa tudi
malo tesnoben. Pluli smo do
treh mostov in pogled z reke
spremeni vedenje in odnos do
objekta, ki se pri vsakdanji rabi
zdi samoumeven, železniški
most je gradbeni presežek svojega časa.
Dogajanje na splavu je bilo veselo s folkloristi in harmonikarjem, tudi plesalo se je. Da bi si
bolje zapomnili povedano o
splavu, splavarjih in njihovih
običajih, smo bili priča splavarskemu krstu in jedli splavarski
golaž.
Že smo bili na bregu in pripravljeni na ogled Radeč. Pot nas
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je vodila ob rečici Sopoti lepo
regulirani pod vodstvom arh.
Plečnika, ki je videzu Radeč pustil neizbrisen pečat . Ustavili
smo se tudi v obratu in trgovinici - 4 kids and us - z zanimivo
zgodbo izgube služb in poti do
uspešnega družinskega podjetja. Izdelujejo naravna mila in
uspešno tekmujejo s konkurenco. Tržnica , zgrajena v okviru projekta Posavska špajza,
pa me je navdušila. Miniaturna, zadošča potrebam, ampak
smotrno umeščena v prostor
in večnamenska, služi tudi kot
prireditveni prostor.
Deležni smo bili tudi predavanja o zdravem načinu življenja
in potem s »samo malo slabe
vesti« uživali v okusnem kosilu.
Napotka terapevta Igorja (počitek po kosilu) nismo mogli izpolniti, saj se nam je mudilo na
ogled etnološke zbirke družine
Ključevšek.

Od Radeč do Ključevškovih nas
je pot vodila mimo papirnice, ki
z novim lastnikom , v zadovoljstvo Radečanov, spet proizvaja
. V neposredni bližini papirnice pa so vidni sledovi njenega
preteklega uspešnega poslovanja, naselje vrstnih hiš za zaposlene. Kje vse so se naselili naši
predniki! Strmo cesto in ostre
ovinke je naš šofer smelo premagoval in nas srečno pripeljal
na cilj. Gospodar kmetije Ključevšek nas je prijazno sprejel
in nam predstavil zbirko, ogromno eksponatov ; predmeti iz
vsakdanjega življenja kmeta
in meščana, posodja, pohištva
do lepe zbirke ur. Tako obširna
zbirka bi potrebovala kustosa
za prirejanje tematskih razstav.
Postregli so nas tudi z doma
14

pridelanimi mesninami in siri,
zraven pa jabolčnik, ki spet pridobiva na priljubljenosti.
Še spust v dolino , s 470 m
nadmorske višine so se odpirali lepi razgledi , narava še vsa
zelena, jase, travniki, gozd, pod
nami Radeče z okolico obsijane
s pozno popoldanskim soncem in v ozadju Lisca. Zelo lepa
razglednica se mi je vtisnila v
spomin, kot tudi misel, kako vse
lahko dobro uspe ob složnem
sodelovanju, v našem primeru,
gospe Marjane in gospe Mihaele. Hvala vsem, ki sodelujejo,
da organizacija društva deluje
kot lepo naoljen stroj.

NAŠI ČLANI
Ob praznovanju dvajsete obletnice našega društva smo 21.
junija 2014 organizirali spomladansko srečanje, ki smo ga
zaključili v osrčju roških gozdov
na Bazi 20.
Srečanje smo začeli na kmetiji
Bučar v Bušincu pri Dolenjskih
Toplicah pri našem članu Janezu Bučarju, udeležencu in veteranu vojne za Slovenijo 1991.
Na kratko smo si ogledali njegovo »proizvodnjo«. Letošnje
leto je bilo zanj in njegovo
družino posebej uspešno, zato
si zasluži, da ga predstavimo v
našem glasilu.
Osnovna dejavnost kmetije je
sadjarstvo, saj goji jablane na
5,3 hektarjih, ima 27 različnih
sort jabolk in s svojimi izdelki
navdušuje kupce in komisije, ki
mu z visokimi ocenami in toč-

kami izrekajo najvišja priznanja.
Tudi slovenski kmetijski minister Dejan Židan se je letos poleti na njegovi kmetiji prepričal
o visoki kakovosti in širokem izboru izdelkov. Vsi proizvodi so
narejeni brez žvepla in konzervansov ali stabilizatorjev.

Se še spomnite trgovinice, kjer
so bili razstavljeni sokovi: bistri
in motni, jabolčni kis s česnom,
z medom, s pehtranom, hrenom. Pa jabolčni krhlji, ki smo
jih poskusili, pa jabolčni čips.
Da je čips res vrhunski, je dokaz zlato priznanje na razstavi
Dobrote slovenskih kmetij na
Ptuju 2016. Na tej razstavi je
mnogo pridelovalcev prineslo
v oceno domači jabolčni kis in
najokusnejši je bil Bučarjev, saj
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je edini dosegel vseh dvajset
možnih točk.

ŠPORTNI KOTIČRK

Žal ne moremo našteti vseh
njegovih izdelkov, saj jih je trenutno na razpolago 65.
Pa še zanimivost z letošnje
prireditve Praznik topliškega jabolka. Tekmovali so, kdo
bo prinesel najtežje jabolko.
»Zmagal« je Janez Bučar z jonagoldom, jabolko je tehtalo 546
gramov.

ŠPORTNI
KOTIČEK

petih tekmovanjih. Ko smo v
sedmi številki naših Korenin
potarnali, da nam ne uspe sestaviti kegljaške ekipe, nas je

letos presenetil Alojz Dragan z
Golobinjeka pri Mirni Peči. Na
republiškem prvenstvu v kegljanju je odločno podiral in
čistil keglje, dosegel najboljši
rezultat in prikegljal 1. mesto

V prejšnji številki smo poročali
o športnih nastopih na republiških športnih igrah v Ljubljani

(se še spomnite : srebrna medalja v streljanju z zračno puško). V naslednjih mesecih so
naši »športniki« nastopili na

in zlato medaljo. Nekaj mesecev smo občudovali priznanje
in medaljo v pisarni, sedaj, ko
je odnesel priznanji domov k
ostalim odličjem, pa je njegov
dosežek ovekovečen v današnjem glasilu.
Balinanje naj bi bil lažji šport,
vendar se je naša ekipa 24. sep-

tembra na Lescah kar dobro
spotila v dvobojih z ostalimi uigranimi ekipami in za 3. mesto
osvojili bronasto medaljo.

Sledili so še nastopi v pikadu v
Trbovljah in v mesecu novembru še streljanje z zračno puško
na Zgornjem Doliču in v Novem mestu.
Zapisal: Janez Štrbenc
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Začetek zapisa o zloglasnem
Štajerskem bataljonu
Naš član Martin Rukše iz Velikih Brusnic pri Novem mestu je bil med drugo svetovno vojno
borec Cankarjeve brigade in ima osebne izkušnje, saj je bil tudi ranjen.Predstavili smo ga
v 3. številki Korenin. 28. decembra bo praznoval 92. rojstni dan in je še vedno aktiven član
našega društva. Že leta zbira in zapisuje svoje spomine in je napolnil že več zvezkov svojih
spominov iz druge svetovne vojne.
V tej številki bomo predstavili začetek zapisa o zloglasnem Štajerskem bataljonu, ki se je v
Šentjoštu pod Gorjanci predstavljal kot partizanska enota.
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Kotiček za mlade ustvarjalce,
medgeneracijska povezanost.
Miha Pirnar Miha Pirnar je
avtor naslovne risbe tokratne številke našega glasila. Ni
potrebno poudarjati, da se s
svinčnikom in listom papirja
zelo dobro znajde. Rodil se
je leta 2000 in danes šteje 16
let. Riše že od kar se zaveda,
vendar je pri osmih letih začel aktivnejše risati in v tem
našel hobi.

2014
skic in risb ni shranil. Kadar ni
znal lika risanih junakov na-

kOREnine

Pri tem predmetu je vedno
deležen pohval in dobrih
ocen. Za risanje najraje uporablja suhe barvice in navadni svinčnik. Poleg šolskih
obveznosti si želi še naprej
ustvarjati in se izpopolnjevati
na področju risanja. Miha je
bil zelo vesel povabila našega uredniškega odbora, da z
svojo risbo obogati naslovnico glasila Korenine.

2009
Tudi učitelji in učiteljice v
osnovni šoli so v podaljša-

2011

nem bivanju opazili, da ima
Miha potencial. Njegove slike so krasile stene učilnic,
na njihovo željo. Pravi da sta
pomembna za risanje pravi
moment in pravi motiv, ki ga
pritegne, ko se porodi prava
ideja. Rezultat tega pa je risba. Žal mu je, da prav prvih

tančno narisati, si je pomagal tako, da je lik gledal na
tv ekranu in ga prerisoval. V
drugem razredu je bila prvič
njegova risba objavljena v
Cici zabavniku. Objavljena je
bila še enkrat. V šoli je bil tako
kaj hitro prepoznaven po talentirani roki za risanje.
Miha sedaj obiskuje srednjo
strojno šolo v Novem mestu,
smer avtomehanik. Risarske
sposobnosti najbolj pridejo
do izraza pri praksi, kje mora
dnevnik opremljati z risbami.

2014
Ana Pirnar
Ana je Mihova sestra in prav
tako riše. Pravi, da riše odkar
pomni in v tem neizmerno
uživa. Fascinira in navdihuje jo narava, kjer velikokrat
poišče motiv za risbo. Rada
posnema in prerisuje fotografije na platno ali papir in
tako pridobiva na spretnosti
risanja. Žal tudi Ana ni shranila prvih slik , tako kot jih ni
njen brat.
17
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Da je izstopala v razredu,
so kmalu opazili učitelji v
osnovni šoli. Ob posebnih
priložnostih in praznikih sem
narisala risbo, ki je potem krasila steno učilnice in jedilnice
na temo zdravo življenje.
V vojašnici Cerklje so poleg
ostalih risb, ki so bi le izbrane
za razstavo, bila izobešena
tudi njena. Leta 2011, 2012 in
2013 je sodelovala na regijskem in državnem likovnem
natečaju. Za risbe je prejela
priznanja. Ob koncu šolskega leta 2015/2016 je izšlo
šolsko glasilo Gorjupko, kjer
so bile predstavljene njene
risbe. Uredniški odbor glasila
jo je že prosilo, naj pripravi

januar 2016
2009

nove risbe za naslednje glasilo, ki bo ponovno izšlo konec
šolskega leta 2016/2017.
Pri risanju najraje uporablja
navadni svinčnik in tempera
barvice. S prijateljico večkrat
združita ideje. Tako nastajajo
poleg risb še drugi izdelki iz
krep papirja, najlon nogavic,
papirja….
Ana sedaj obiskuje osmi razred osnovne šole Jožeta
Gorjupa iz Kostanjevice na
Krki. Tudi v bodoče si želi risati in se udejstvovati v drugih ročnih spretnosti, ker ob
tem uživa in se sprosti.

julij 2016
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Zapisala:
Mihaela Kegljevič

NAVODILO
ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA
NAMENITEV DELA DOHODNINE
ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o
dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list
RS, št. 13/11 – UPB7) lahko davčni
zavezanec rezident zahteva, da se
do 0,5% dohodnine, odmerjene
po tem zakonu od dohodkov, ki se
vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo
humanitarni nameni (vključno z
varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki
se opravljajo v okviru dejavnosti
rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti
kot nepridobitnih dejavnosti, in
katerim je s posebnim zakonom ali
na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno,
da je njihova dejavnost v javnem
interesu ali da je dobrodelna. Za
rezidente iz prejšnjega stavka se
ne štejejo rezidenti pravne osebe,
ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče
nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela
dohodnine za donacije (Uradni list
RS, št. 30/07, 36/07, 37/10), seznam
(z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je
objavljen na spletni strani Davčne
uprave Republike Slovenije:
h t t p : / / w w w. u r a d n i - l i s t . s i / f i les/RS_-2011-057-02653OB~P001-0000.PDF.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%,
0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more
presegati 0,5% dohodnine.

kOREnine
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek
sistema eDavki na spletni stani
http://edavki.durs.si, pisno ali
ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne
zahteve, s katerimi razpolaga nadan 31. decembra leta, za katero
se dohodnina odmerja. Zahteva
velja do trenutka, ko davčni organ
prejeme novo zahtevo ali preklic
zahteve.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
__________________________________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)
__________________________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
__________________________________________________
(poštna številka, ime pošte)
__________________________________________________
Davčna številka
__________________________________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA za namenitev
dela dohodnine za donacije

ime oz. naziv upravičenca

Davčna št.

Odstotek (%)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

V/Na ___________________, dne___________________

_________________
podpis zavezanca/ke
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Nadzor tekočega
poslovanja

V četrtek, 24. novembra 2016 je bil na obisku mag. Vladimir Pegan, generalni sekretar naše zveze in v vlogi predsednika nadzornega odbora našega društva pregledal
tekoče poslovanje in se prepričal, da tečejo
opravila po ustaljenih postopkih in da zamenjava računovodskega in tajniškega kadra ni okrnilo poslovanja.
Navzoča sta bila Mihaela Kegljevič in Janez
Štrbenc, ki sta soglašala z ugotovitvami
predsednika nadzornega odbora.

O društvu

Podružnice
Predsednik: mag. Ljubomir Režek
Podpredsednik: Janez Štrbenc

Podružnica
Brežice

Črnomelj
Krško
Novo mesto
Trebnje

Sevnica

Metlika

Predsednik/ca

Jožica Kuhar 		
070 370 014		
Franc Režek			
070 739 073
Boris Kuhar
041 999 979
Dušan Nahtigal
041 377 924
Dušan Zupan			
07 30 47 708			
040 597 011			
Božidar Debevc
041 377 924
Poverjenica
Ljubica Režek		
051 341 415

Korenine so interno glasilo DVIDPB.
Glavni in odgovorni urednik je Janez
Štrbenc. Novinarji so bili: Janez Štrbenc,
Jožica Mencin, Božidar Debevc, Alenka Mežnaršič, Igor Šenica in Mihaela
Kegljevič. Oblikoval je Damjan Čurič
dip. graf. in med. teh. Tiskanje FORMA BREŽICE d.o.o. Naklada 10. številke
Korenin je 250 izvodov.
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