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Življenjepis 
Zvonko Špelko
Rodil sem se deset let po koncu druge svetovne vojne v 
Novem mestu, kjer živim še sedaj. Po končani gimnaziji sem 
se vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani. Po diplomi sem 
se zaposlil v SDK, kjer sem delal kot pravnik in potem kot 
vodja pravnega oddelka. Leta 1992 sem postal pomočnik 
direktorice SDK, podružnice Novo mesto. Leta 1996 sem 
dobil povabilo Ministrstva za finance, naj se pridružim ekipi, 
ki bo pripravila vse za ustanovitev nove davčne službe. 
Povabilo sem sprejel in se zaposlil kot svetovalec Vlade RS v 
Ljubljani. Pripravljal sem Zakon o davčni službi in sodeloval 
pri pripravi Zakona o davčnem postopku, sodeloval pri delu 
Ministrstva za finance v parlamentu in njegovih odborih, pri 
delu odborov vlade, zakonodajni komisiji.

1. 7. 1997 sem postal direktor, kar sem bil do 1. 1. 2015. Takrat 
sem postal namestnik direktorja Finančnega urada Novo 
mesto, kar sem bil do upokojitve, 23. 1. 2019. Leta 2002 
sem magistriral na Pravni fakulteti v Mariboru s področja 
davčnega prava.

V društvu Vojnih invalidov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja sem bil aktiven pred osmimi in več leti, ko sem bil 
predsednik nadzornega odbora, vabljen na seje izvršnega 
odbora, aktiven pri raznih organizacijah prireditev v društvu, 
predvsem pri organizaciji letnega srečanja vseh članov 
Zveze društev vojnih invalidov Slovenije v Novem mestu, 
kjer je bil gost tudi predsednik države Danilo Türk.

Sodeloval sem tudi na sestankih izvršnega odbora Zveze, 
kjer sem pojasnjeval davčno zakonodajo in pravilnost 
finančnega poslovanja društev. 

Po funkciji sem v tem mandatu član izvršnega odbora 
Zveze, poleg tega predsednik statutarne komisije in član 
predsedstva Zveze. Veseli me delo v društvu in Zvezi, 
predvsem pa delo s člani društva. Upam, da bo tudi z mojim 
delom in delom članov društva aktivno in uspešno tudi 
vnaprej.

mag. Zvonko Špelko
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Voščilo
V našem društvu Vojnih in-
validov Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine smo  resnič-
no KORENINE. Od vojnih 
vojaških invalidov: Rudolf-
-Rudi Mraz, je 17. 11. 2019 
dopolnil 100 let. Stane Ilovar 
je rojen na isti dan, samo 3 
leta kasneje. Gabre Bogda-
novič je isti letnik rojstva 
kot Ilovar Stane, torej letnik 
1922.  Franc Tisovec je letnik 
1924 in Marija Suhy leto dni 
mlajša. Od družinskih upra-
vičencev so še starejše: Ana 
Mežnar letnik 1917, Ana 
Blatnik in Antonija Janežič 
1918. Vsem iskrene čestitke 
v mojem imenu in v imenu 
društva.

Posledice vojn in vojsk so 
vojni invalidi. Naše število 
invalidov v društvu se vsa-
ko leto manjša, narašča pa 
število pridruženih članov. 
Društvo je učinkovito pri iz-
vajanju posebnih socialnih 

programov od ohranjanja 
zdravja, usposabljanja, špor-
ta, integracije in informira-
nja. Zavzemamo se za čim 
večjo vključenost vojnih in-
validov za aktivno delovanje 
v društvu.

21. srečanje vojnih invalidov 
bo v Novem mestu, oziro-
ma na Otočcu, dne 23. maja 
2020. Zato ima naše društvo 
oziroma vsi člani posebno 
čast in dolžnost, da pomaga-
mo izpeljati to srečanje.

Novo leto je vsako leto 
prelomnica, ko z upanjem 
zremo v prihodnost. Vsem 
želim čim več zdravja, razu-
mevanja v družinskem kro-
gu in s prijatelji, uspehov in 
izpolnitev želja. Vzgled nam 
bodo naštete KORENINE in 
vsi drugi naši člani, s kateri-
mi skupaj izvajamo program 
dela društva.

Vaš predsednik društva:
mag. Zvonko Špelko

Podpis
pogodbe

Nekatere občine objavljajo 
letne razpise za sofinancira-
nje programov društva. Naj-
bolj dosledni so na občini 
Brežice in tudi letos so nas 
povabili na podpis pogod-
be. V četrtek, 06. junija 2019 
smo se udeležili podpisa 
Zvonko Špelko kot predse-
dnik društva, Boris Kuhar kot 

zastopnik Posavja in pridru-
žena članica Marinka Špelko.
Pogodbo za področje sofi-
nanciranja programov na 
področju zdravstvenega in 
socialnega varstva sem pod-
pisal.

Za črpanje sredstev je treba 
poslati e-zahtevek in poroči-
lo o porabi sredstev.
Za naslednje leto je potreb-
no zahtevek oddati do 20. 
novembra 2019.

Poročilo o
volilni 

skupčini 
Letos je bila po štirih letih 
ponovno volilna skupščina 
našega društva. Zgodila se 
je pomembna sprememba, 
saj smo volili novega pred-
sednika društva, podpredse-
dnika  in potrdili spremembo 
pri pisarniškem poslovanju, 
ločili smo knjigovodsko ra-
čunsko poslovanje in tajni-
ška opravila.

Po statutu našega društva je 
možno izvesti volilno skup-
ščino tako, da ni treba sklica-
ti vseh članov za letno skup-
ščino - občni zbor -, temveč 
lahko redno skupščino 
opravijo delegati naših po-
družnic. Ker je naše društvo 
organizacijsko razdeljeno na 
sedem podružnic in vsako 
podružnico zastopajo trije 
pooblaščeni delegati, se na 
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skupščini zbere 21 delega-
tov, ki polnopravno odločajo 
o delovanju društva.
Letošnji delegati iz posame-
znih podružnic, ki so bili že 
prej predlagani in potrjeni 
na seji  izvršnega odbora, so 
naslednji (našteti so po abe-
cednem redu podružnic) :
BREŽICE . Jožica  Kuhar, 
Momčilo Lazić, Anton Žalig
ČRNOMELJ : Ivan Lukanič, 
Karlo Plevnik, Pavle Stegne
KRŠKO : Boris Kuhar, 
Dragoslav Mraović, 
Roman Režun
METLIKA: Ljubica Režek, 
Zdravko Cajnar, 
Anton Žugelj
NOVO MESTO : 
Dušan Nahtigal, 
Alojz Dragan, Alojz Petrič
SEVNICA : Božidar Debevc, 
Frančiška Gabrič, Franc 
Majer
TREBNJE : Dušan Zupan, 
Ignac Kraševec, Lilijana 
Zupan
Na mnogih dosedanjih skup-
ščinah smo se razvadili in pri-
čakovali stoodstotno udelež-
bo delegatov in tako je bilo 
tudi letos - navzočih je bilo 
21 delegatov.
Delovno predsedstvo v stan-
dardni sestavi Štrbenc, J. Ku-
har in Lazić je brez zapletov 
vodilo skupščino in delegati 
so prisluhnili poročilom o 
delovanju društva in sogla-
sno potrdili dobro predsta-
vljena letna poročila.
Po razrešnici dosedanjim 
organom društva so sledile 
volitve, kjer so bili vsi predla-
gani kandidati izvoljeni - po-

trjeni stoodstotno za dobo 
štirih let :
predsednik društva: 
magister Zvonko Špelko iz 
Novega mesta
podpredsednik: 
Božidar Debevc iz Sevnice.

Potrjeni so bili tudi vodje - 
predsedniki podružnic, ki so 
po položaju člani osemčlan-
skega izvršnega odbora.

Jožica Kuhar vodi 
podružnico Brežice
Ivan Lukanič 
podružnico Črnomelj
Boris Kuhar  
podružnico Krško
Ljubica Režek 
podružnico Metlika
Dušan Nahtigal 
podružnico Novo mesto
Božidar Debevc 
podružnico Sevnica
Dušan Zupan  
podružnico Trebnje.
Za predsednika nadzornega 
odbora je bil ponovno izvo-
ljen magister Vladimir Pegan 
iz Ljubljane, za predsednika 
častnega razsodišča Božidar 
Debevc, komisijo za PSP (po-
sebna socialna vprašanja) pa 
bo vodila Jožica Rolih.

Na skupščino smo povabili 
predstavnike Zveze in letos 
nas je ponovno počastil z 
obiskom predsednik Zveze 
društev vojnih invalidov Ja-
nez Podržaj.
Poseben gost pa je bil edini 
častni član našega društva 
Gabre Bogdanović, ki je letos 
aprila zaokrožil korenitih 97 
let.

Rudolf Mraz- Rudi, je 17. 11. 
2019 praznoval 100 let roj-
stva. Naslednji dan po roj-
stnem dnevu  sva ga obiskala 
s predsednikom podružnice 
Dolenjske Dušanom Nah-
tigalom. Obiskala sva ga v 
Domu starejših občanov v 
Novem mestu.
Vsem meščanom znan Rudi 
je kljub letom še vedno zelo 
vitalen , borec NOB, kulturni 
in športni aktivist, več dese-
tletij pevec v pevskem zbo-
ru Dušana Jereba. Bere brez 
očal in naporno večdnevno 
praznovanje doživlja brez 
utrujenosti in z veseljem. Po 
najinem obisku so ga peljali 
na posebno srečanje z župa-
nom mestne občine Novo 
mesto. 
Pripovedoval nama je o svo-
jem bogatem delu. Od naših 
članov je spomnil na delo 
dolgoletnega predsednik 
Franca Hribernika in o tem, 

Obisk
članov

4
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kako je Franc postal diplo-
mirani inženir gradbeništva. 
Skupaj sta bila zaposlena na 

Slovenskih železnicah v No-
vem mestu. Dobro pozna 
tudi Gabreta Bogdanoviča, 
ki mu je ob neki okrogli oble-
tnici pripravil govor. Njegov 
prijatelj je tudi Stane Ilovar, 
ki je nekoliko mlajši od njega 
- tri leta. Žal mu je, da je letos 
umrl znani borec in njegov 
zadnji še živeči sošolec Bog-
dan Osolnik, tudi častni ob-
čan občine Novo mesto.
Iz svojega pevskega življenja 
je opisal pevske vaje v go-
stilni Košak na Ulici talcev v 
Novem mestu. Tam so imeli 
tudi pevske vaje: prve v po-
nedeljek, druge v četrtek. V 
majhnem prostoru gostilne 
so vadili in se družili dolga 
leta.

Rudi naju je spraševal tudi o 
mnogih naših skupnih znan-
cih, kako živijo in s čim se 
ukvarjajo. Ker je bil tudi ma-
tičar, je poročil mnogo ljudi. 
Ura obiska je hitro minila, za-
želeli smo si srečno in veliko 
zdravja ter na  ponovni obisk 
v kratkem.

5

Obiskali smo tudi našega ča-
stnega člana Gabreta Bogda-
novića, ki je dopolnil 97. let.

20. SREČANJE 
VOJNIH 

INVALIDOV 
SLOVENIJE

Naše društvo je organiziralo 
prevoz v Litijo na vsesloven-
sko srečanje vojaških vojnih 
invalidov in mirnodobnih 
vojaških invalidov s spre-

mljevalci in  s simpatizerji. 
Srečanje je potekalo v zna-
menju jubileja, saj je bilo že 
petindvajseto srečanje.
Katere obletnice so bile še 
poudarjene ste lahko pre-
brali v junijski izdaji Naših 
vezi (št. 79).Od govornikov 
smo slišali mnogo kritičnih 
besed na račun varčevanja 
pri invalidih. Visoki gostje 
so iskreno ugotavljali, da 
se položaj invalidov slabša. 
Najbolj pa smo si zapomnili 
trditev slavnostnega govor-
nika Dejana Židana, ki opra-
vlja tretjo najodgovornejšo 
državniško funkcijo, saj je 
predsednik državnega zbora 
- torej parlamenta. Dejal je, 
da se »država« zaveda svoje 
odgovornosti in obveznosti 
do invalidov in končal...«zato 
smo tukaj«. Pa smo se zami-
slili !!
V junijski številki Naših vezi 
ste gotovo opazili, da so člani 
našega društva bili v ospred-
ju. Na fotografiji na strani 3 
ste prepoznali predsednika 
nadzornega odbora našega 
društva Vladimirja Pegana, 
predsednico podružnice 
Brežice Jožico Kuhar, predse-
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tdnika podružnice Črnomelj 
Ivana Lukaniča, članico Mar-
jeto Nahtigal in knjigovodki-
njo našega društva Mihaelo 
Kegljevič. Na naslednji strani 
pa boste opazili obraz naše-
ga strumnega praporščaka 
Dušana Nahtigala.

Srečanje je počastila s svojim 
obiskom generalmajorka na-
čelnica generalštaba sloven-
ske vojske Alenka Ermenc, ki 
se je fotkala z našimi člani.
Po srečanju pa je naša po-
slovna sekretarka organizira-
la ogled Mestnega muzeja v 
Litiji, kjer smo si ogledali na-
zoren prikaz izkopa svinčene 

in živosrebrne rude v bivšem 
rudniku Sitarjevec. Nato pa 
smo si še ogledali razstavo 
edinstvenih savskih prodov 
v gasilskem domu v Teneti-
šah.

Za povratek domov pa smo 
se na turistični kmetiji Pa-
ternoster okrepili z bogato 
obaro in si zaklicali nasvide-
nje  na novoletnem srečanju 
našega društva.

Društvo vsako leto organi-
zira jesenski izlet. Tudi letos 
smo potovali na Pohorje 
28.09.2019. Kljub dolgi vo-
žnji in zgodnjemu odhodu 
je bilo prijavljenih 50 članov. 
Avtobus je že zgodaj zjutraj 
odpeljal naše člane iz Bele 
krajine, Dolenjskih Toplic, 
Straže, Novega mesta, Kr-
škega in Sevnice. Tako smo 
bili okoli devete ure vsi na 
avtobusu. Vedno pa koga ni 
in tudi v naši skupini je bilo 
tako,  saj so malo pred odho-
dom odpovedali trije člani.

Na avtobusu so pridne roke 
naše članice Hrovatove po-
skrbele, da ni nihče na pra-
zen želodec okusil dobrote 
naših fantov. V Zidanem Mo-
stu smo imeli prvi postanek, 
saj so nas čakali še topli krofi. 
Na postajališču Tepanje smo 
se okrepčali še s kavo in so-
kom. 
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t Po dobri okrepitvi pa nas je 
že čakal naš vodič po Pohor-
ju g. Franček. Povedal je, da 
si bomo najprej ogledali ru-
ško, nato pa še mariborsko 
Pohorje. Med vožnjo smo 
lahko videli nekdaj znameniti 
hotel Areh, za katerega lahko 
rečemo, da je danes sramota 
Pohorju.

Po devetih kilometrih vožnje 
smo imeli kratek sprehod po 
ruškem Pohorju. Najprej smo 
si ogledali smučišče, katero 
je bilo prenovljeno za Zim-
sko športno Univerzijado 
2013, do katere ni prišlo. Vre-
me nam ni bilo preveč na-
klonjeno za lep razgled, tako 
smo videli le Ruše.

Na poti nazaj na avtobus je 
nam gozd ruškega Pohorja 
postregel z zelo zanimivimi 
naravnimi znamenitostmi.

Na jasi sredi zelenih pohor-
skih gozdov na nadmorski 
višini 1249 m smo obiskali 
cerkvico, zgodovina pravi, da 
tam stoji že od konca 15. sto-
letja.

Največja znamenitost cerkve 
je kamniti grob Svetega He-
nrika, reliefna marmorna plo-
šča, ki kaže ležečega vojvodo 

s krono na glavi, oblečenega 
v tesno se prilegajočo oble-
ko ter z mečem v roki. Ploščo 
so tja prinesli iz grobne ka-
pele iz Žičke kartuzije. Pozor-
nost pritegneta tudi oltarja: 
glavni, delo Jožefa Štrauba, 
in stranski oltar Sv. Ane.

Cesarju Henriku II. so bile na 
Slovenskem posvečene štiri 
cerkve - med najbolj znani-
mi je prav njegova božja pot 
na Pohorju. Pohorska ljudska 
govorica pa je Henrikovo 
ime poenostavila v Areh. 
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V Ruški koči smo se pogreli s 
čajem. Prva nedelja v juliju je 
ob Ruški koči na Arehu že po 
tradiciji namenjena tekmo-
vanju v pripravi pohorskega 
piskra. Kakor hitro so nared, 
jih je mogoče tudi pokusi-
ti. In po navadi poidejo, že 
preden strokovna komisija, 
ki ocenjuje na slepo, razglasi 
najboljše tri.

Po ogledu Areha in ruškega 
Pohorja je nas pot peljala do 
Bellevueja na mariborskem 
Pohorju. Najprej smo si ogle-
dali prestolnico Štajerske 
Maribor s ptičje perspektive, 
novo pohorsko vzpenjačo in 
ostanke stare vzpenjače. Od 
vznožja do vrha vozi cca 20 
minut, nekateri naši člani so 
se odločili za vožnjo z vzpe-
njačo. 

Ostali smo si ogledali ranje-
no jelko iz leta 1991, ki je bila 
žrtev napada na desetdnev-
no vojno na Slovenijo, iz ene 
same vejice je v teh letih zra-
sla v lepo jelko. Pot nas je vo-
dila do cerkvice Sv. Bolfenka, 
ki  je prepredena s kolesar-
skimi in peš potmi, smučar-
skimi progami, ki se nahaja 
v neposredni bližini Hotela 
Bellevue in Apartmajskega 
naselja Bolfenk, le nekaj mi-
nut oddaljen pa je razgledni 
stolp. Zavetnik sveti Bolfenk 
je dal ime tudi kraju, na kate-
rem se nahaja, saj se imenuje 
Bolfenk.

Cerkev sv. Bolfenka na Po-
horju  je doživela skozi sto-
letja mnogo sprememb. V 
njeni neposredni bližini je 
tekla ob gorskem hrbtu že 
prazgodovinska pot, kar do-
kazujejo gomile, poštelski 
okopi (pošteli-bajeslovna bi-
tja), pohorska livarna in dru-
ge najdbe vse do sv. Areha.
Današnja cerkev je bila zgra-
jena leta 1501 na mestu, kjer 
je pred tem zelo verjetno že 
stala manjša kapela. Prvi pi-
sni dokumenti o začetku gra-
dnje objekta na tem mestu 
sodijo namreč v leto 1291. 
Požar je 29. marca 1950 
stavbo uničil. Leta 1971 so 
delavci zavoda za spomeni-
ško varstvo pričeli z obnovo 
Bolfenka. Intenzivneje je sa-
nacijo nadaljevala leta 1991 
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skrbel muzikant Štef, kljub 
dežju smo nekateri zaplesali. 
Vse skupaj pa je popestril še 
srečelov.

Čas je bil tokrat naš edini 
sovražnik, saj smo se morali 
okoli 16.00 ure posloviti od 
prelepega Pohorja. Na poti 
domov smo bili zelo dobre 
volje, zabave in smeha nam 
tudi dež ni pokvaril, saj nas 
je spremljal skoraj do doma. 
Vsi veseli, nasmejani  in polni 
lepih vtisov smo srečno pri-
speli domov v poznih popol-
danskih oziroma zgodnjih 
večernih urah.

9

lastnica objekta Mestna ob-
čina Maribor. Obnova je bila 
zaključena in svečano odpr-
tje se je zgodilo 29. marca 
leta 2000, natanko 50 let, od-
kar je Bolfenk pogorel.
Do nedavnega je z objek-
tom upravljal Javni zavod 
za turizem Maribor. V njem 
je imel turistični informacij-
ski center za Pohorje stalno 
razstavo. V nekdanjem cer-
kvenem prezbiteriju pa so 
se odvijale številne kultur-
ne prireditve, kot so recitali, 
koncerti in drugo. Danes je 
Bolfenk zaprt, zaradi lastni-
njenja, v njem pa so še ve-
dno vsi razstavni predmeti, 
ki propadajo.

Zelo zanimiva je tudi Rozki-
na pot, ki je bila ustanovljena 
leta 1981 pod idejnim vod-
stvom dipl.ing. gozdarstva 
Rozke Debevc-Lesjak, po 
kateri se pot tudi imenuje. 
Začetek poti, ki ima zanimi-
vo markacijo na belem pra-
vokotniku ali samo rumeno-
-modro, je v gozdičku pred 
hotelom Bolfenk. Na poti je 
8 zdravilnih točk, mi smo se 
ustavili le pri 7, ki se nahaja 
pod veliko krošnjo zdravilne 
bukve, ki kraljuje pri cerkvici 
Sv. Bolfenka in velja pred-
vsem za nežnejši spol, kar 
prikazuje zgornji zapis na za-
pisu o zdravilnih točkah. Za 
cerkvico se pot zaključi z 8. 
točko popolnega čiščenja ali 
po Tomislavu Brumcu tako 
imenovano točko sodobne 
higiene.

Zelo zanimiva pa je tudi Tr-
bisova jelka na Gozdni učni 
poti Bolfenk, na hočkem Po-
horju, ki velja za kraljico jelk. 
Prav tako je zanimiv tudi Do-
larjev kostanj, ki je star več 
kot 500 let, deblo pa ima 
obseg 8,5 m, ker smo bili že 
pozni, smo te znamenitosti 
videli le iz avtobusa.
Nekateri polni novega zna-
nja, drugi polni adrenalina 
z vzpenjače smo se z avto-
busom odpravili nazaj v An-
drejev dom. Gostitelj nam 
je pripravil različne okusne 
dobrote, ki so nam zadišale 
že pri izstopu iz avtobusa. 
Imeli smo samopostrežni 
piknik, za zabavo pa je po-
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V spomladanskem času vam 
v  kraju Gauge nad Bošta-
njem in na Vrhu pri Tržišču  
priporočam ogled rumene-
ga sleča – azaleje. Rastišča 
rumenega sleča so botanič-
na redkost in posebnost ter 
so med cvetenjem privlačen  
izletniški cilj, ki s svojo lepoto 
in čudovitim vonjem cvetov  
očarajo vsakega obiskovalca. 
Rumeni sleč (Rhododendron 
luteum) ali Azalea pontica je 
listopaden grm iz družine 
vresovk in ima podolgova-
te, ozke liste na kratkih pe-
cljih. Zacveti ob ugodnih 
vremenskih razmerah aprila 
ali na začetku maja z veliki-
mi dišečimi, živo rumenimi 
cvetovi, ki jih spremlja mo-
čan vonj. V višino zraste  tudi 
do 4 metre. Na slovenskih 
tleh so rumeni sleč odkrili na 
Gorjancih leta 1954. V Slove-
niji je še okoli  1000 grmov 
sleča, je ogrožena  rastlinska 
vrsta in je zavarovan od leta 
1976.  V sevniški občini so za 
omenjeni dve rastišči poti  
označene in primerne tudi 
za pohode z družino.
Kot že  omenjeno, je azaleja 
botanična  redkost  Evrope. 
Stezica mimo pokopališča  
v Boštanju nad farno cerkvi-
jo nas pelje v gozd nad na-
seljem. V srednjem veku so 
tam obešali ljudi, zato kraju 
še danes pravimo Gauge (vi-
slice). Pred drugo  svetovno 
vojno so tu napravili nemško 
pokopališče, takrat pa je bil   
menda sem prinesen tudi 
rumeni sleč, redka botanič-
na vrsta opojnega vonja. Do 

rastišča nad Boštanjem nas 
usmerjajo table, na katerih 
pa se namesto pravilnega  
imena pojavlja njegov sino-
nim – Azalea pontica.
Cvetenje spremlja močan 
vonj, ki ga povzročajo strupe-
ne snovi v cvetovih. Kar 5288 
semen je v enem gramu. 
Številni domačini so kljub za-
konski zaščiti prenesli  izko-
pane grmičke na trate  okoli 
hiš in  vikendov. To ropanje  
na srečo rastišču ne škoduje, 
saj je sleč zelo vitalen in se 
tudi vegetativno razrašča. V 
mnogih letih so se  grmički 
dišeče azaleje  razbohotili 
čez ves gozd in  vsako leto  
ob koncu aprila  in v začetku 
maja, ko cveti, privabi števil-
ne občudovalce in sprehajal-
ce iz bližnje in daljne okolice.
  
Rastišče  je izredno lepo  v 
času cvetenja, zato si ga je 
vredno ogledati...

                            vir:     Javni 
zavod KŠTM Sevnica

     turistična  agencija 
DOŽIVLJAJ

                                              
Povzel: Debevc Božidar

V organizaciji Društva izgnan-
cev Slovenije 1941 - 1945 se 
je 7. junija letos na gradu 
Rajhenburg v Brestanici pri 
Krškem odvijala osrednja pri-
reditev ob dnevu slovenskih 
izgnancev. Na mestu, ki je 
med drugo svetovno vojno 
služil nemškemu okupatorju 
kot največje zbirno taborišče 
za izgon Slovencev in kjer je 
danes urejen muzej sloven-
skih izgnancev, se nas je ob 
spominu na 7. junij 1941, ko 
je nemška vojska iz Sloven-
ske Bistrice odpeljala večje 
število ljudi, po ocenah ne-
katerih medijev zbralo preko 
1200 udeležencev.
Med častnimi gosti so bili ti-
sti redki še živi, ki so v obliki 
izgona na lastnih kožah do-
živeli nasilje nacionalsocia-
listične ideologije tretjega 
rajha. Osrednji govorec na 
prireditvi predsednik vlade 
RS Marjan Šarec, je izpo-
stavil, da je spomin na te še 
posebej potreben. »Vedno, 
ko se spominjamo druge 
svetovne vojne, govorimo o 
borcih, govorimo tudi o dol-
go zamolčanem prizadeva-
nju društva TIGR, velikokrat 
pa, iskreno povedano, poza-
bimo na izgnance in pozabi-
mo tudi na nasilno mobilizi-
rane v italijansko in nemško 
vojsko«, so bile ene njegovih 
prvih besed. Opomnil je do 
kakšne skrajnosti je mogoče 
pripeljati človeka, ko so mu 

Azaleja Prireditev
ob dnevu 

izgnancev



11

kOREnine
odvzete skoraj vse pravice 
in je vržen v položaj nižji od 
živali. V govoru, na srečno ne 
prebranemu z listka, je izpo-
stavil, da se zgodovina lahko 
ponovi in da je »slep tisti, 
kdor ne vidi, da se fašizem in 
nacizem spet rojevata tudi v 
slovenski soseščini«.
Predsednica društva Ivica 
Žnidaršič je podelila na-
grado DIS 1941- 1945 dipl. 
ing. Vladimirju Rostoharju 
iz Leskovca pri Kršem, ki je 
s prostovoljnim delom pri-
pomogel k ureditvi nekda-
njega zbirnega taborišča, iz 
katerega so v štirih letih od-
peljali v izgnanstvo dobrih 
63 tisoč ljudi. Na prireditvi 
so bili prisotni tudi dolgo-
letni direktor Mednarodne 
poizvedovalne službe in ar-
hivov druge svetovne vojne 
Charles Biedermann, dolgo-
letna predsednica Medna-
rodnega komiteja Rdečega 
križa Cornelia Sommaruge 
in odvetnik Martin Day, ki so 
društvu pomagali pridobiti 
odškodnino za prisilno delo 
za skoraj 11 tisoč slovenskih 
izgnank in izgnancev.     
Najgloblje pa so zarezale re-
snične zgodbe, ki sta jih med 
govori in zahvalami podajala 
povezovalca prireditve Silva-
na Knok in Matej Ulčar. Skozi 
dogodek so se vrstile krono-
loško od začetkov izgonov 
do konca vojne, s čimer je 
tudi čustvena teža nekoliko 
pojenjala. Dodatno je k temu 
pripomogla tudi pogostitev 
z okusnim golažem in hla-
dno pijačo, s čimer smo se 
počasi spet približali preo-
bilju - čeprav pogosto slabo 
prerazporejenemu - dana-
šnjega časa.

Prireditev se je tako lepo 
zaokrožila in ob neformal-
nem druženju spomnila, da 
sta tako spomin kot pozaba 
nujna za življenje, ki je in še 
pride.

Boris Kuhar

Obisk predsednika države 
Boruta Pahorja in njegova 
kraljeva visokost princ Ed-
ward, grof Wesseški.
Dne 14. maja 2019 smo se 
kot predstavniki Zveze dru-
štev vojnih invalidov Slove-
nije udeležili slovesnosti pri 
spominski plošči zavezni-
škim članom posadke pa-
dlega bombnika B 24 Libe-
rator VI v Gornjem Suhorju 
pri Vinici. Županu občine 
Črnomelj, ki je bil organiza-
tor srečanja, Andreju Kav-
šku, sem predstavil sebe 
mag. Zvonka Špelka in ženo 
Marinko Špelko, kot člana 
predsedstva ZDVIS in pred-
sednika Društva vojnih inva-
lidov Dolenjske, Posavja in 
Bele Krajine, ter predsednico 
podružnice DVIDPB Metlika, 

Ljubico Režek, in predsedni-
ka podružnice Črnomelj Iva-
na Lukaniča in ženo Višnjo 
Lukanič, vsi člani DVIDPB. Ob 
prvem dnevu slovensko- bri-
tanskega prijateljstva sta bila 
govornika na njegova ekse-
lenca predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor in nje-
gova kraljeva visokost princ 
Edward, grof Wesseški.
Prireditev je bila ob oble-
tnici dne 31. 3. 1945 strmo-

glavljenja bombnika B 24 
Liberator, v katerem je bilo 
9 članov posadke, ko so bili 
4 preživeli, ki so skočili s pa-
dalom, on so jim pomagali 
domačini iz >Zgornjega Su-
horja pri Vinici.
Prekrasna prireditev, ki bo 
na dan 14. maja tudi v priho-
dnjih letih, je sicer spremljalo 
slabo in mrzlo vreme, ki pa 
ni pokvarilo toplega vzdušja 
vseh udeležencev, predvsem 
pa prijaznost ob druženju 
s predsednikom države in 
princem, ki sta se rokovala in 
pogovarjala z vsemi prisotni-
mi. 
Na TV Svet na Kanalu A  in 
v 24. ur na POP TV dne 14.5. 
sva videna  tudi jaz in Višnja 
Lukanič med občinstvom 
blizu najvišjih gostov.
Hvala tudi županu občine 
Črnomelj Andreju Kavšku za 
enkratno organizacijo in vr-
hunsko prireditev, ki ne bo 
nikoli pozabljena.

Predsednik društva
mag. Zvonko Špelko

Obisk predsednik
države Boruta 

Pahorja in njegova 
kraljeva visokost 

princ Edward, 
grof Wesseški
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Na kongresu
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Gabre Bogdanović se še ve-
dno, kljub svojim 97. letom, 
natančno spominja in opi-
suje dogodke iz preteklosti: 
udeležba na jugoslovanskem 
Sokolskem zboru v Zagrebu 
leta 1934, včlanitev v SKOJ 
leta 1939, udeležba v NOB 
med leti 1941 in 1945, ude-
ležba na 2. kongresu antifa-
šistična mladina Jugoslavije 
v Drvarju leta 1944, udeležba 
na Kongresu ZKJ v Beogra-
du leta 1948, udeležba na 
Kongresu za fizično kulturo 
v Beogradu leta 1958 in še 
mnogih drugih pomembnih 
dogodkih.

Najbolj mu je v spominu 
ostal Kongres mladine v Dr-
varju, maja leta 1944, ki se 
ga je udeležil kot delegat 
antifašistične mladine regije 
Žumberak. V Drvar in nazaj 
so potovali peš čez svobo-
dna partizanska področja. 
V Pisarovini na Pokupju so 
se pridružili skupini delega-
tov iz Moslavine, Zagorja in 
zagrebškega področja. Na 
Kordunu so bili priča krvavim 
prizorom kot so pogorele 
hiše in množična grobišča 
Srbov, za katere so bili odgo-
vorni Ustaši. Prav zaradi teh 
zločinov je nastala pesem 
Na Kordunu grob do groba. 
V Slunju se spominja prije-
tnega srečanja s pesnikom 
Vladimirjem Nazorjem, ki jim 
je med pogovorom recitiral 
avtorsko pesem Čoln na reki 
Kolpi. Podobni prizori kot na 
Kordunu, so jih pričakali tudi 

v Liki, v Bosanki Krajini pa je 
bilo najbolj tragično na Ko-
zari.
Kongres mladine je trajal od 
2. do 5. maja 1944. Udele-
žilo se ga je 820 delegatov. 
Na otvoritvi je bil prisoten 
tudi Tito z delegacijo visokih 
funkcionarjev in delegacije 
zaveznikov iz ZDA, tedanje 
SSSR in Anglije. Pozdravni 
govor Tita je množica nagra-
dila z glasnim vzklikanjem 
Tito, Tito in pesmijo: Druže 
Tito ljubičica bela, tebe voli 
omladina cela. Krajše govore 
so pripravile tudi tuje dele-
gacije. Prebrali so tudi poz-
dravne govore partizanov iz 
Italije, Grčije in Francije.
Drugi dan kongresa so pred-
sedniki mladine iz posame-
znih republik poročali o spe-
cifičnostih in uspehih borbe 
na njihovih področjih. Za 
Slovenijo je poročal Stane 
Kavčič, za Hrvaško Slavko Ko-
mar, za Bosno Rato Dugonjić 
in za Srbijo Latinka Perović. 
Razprava je bila razgibana in 
konstruktivna. V razpravi je 
Gabre poudaril, da je bilo zelo 
uspešno sodelovanje med 
Žumberkom in Slovenijo, saj 
so bili nekateri Žumberčani 
v slovenskih partizanih, prav 
tako pa je bila slovenska par-
tizanska bolnica locirana na 
območju tedanje občine Ra-
datović.

Zadnji dan kongresa je bilo 
organizirano športno tekmo-
vanje v streljanju z vojaško 
puško in teku na 100 metrov. 
V streljanju je zmagal Slove-
nec, v teku pa Hrvat. Istoča-
sno je potekal tudi bogat in 
zanimiv kulturni program.

Kongres je izpolnil načrto-
vani program. Predstavil je 
dobro organizirano in uspe-
šno osvobodilno borbo proti 
okupatorju in domačim izda-
jalcem v Jugoslaviji. Tito se je 
zahvalil junaški mladini Jugo-
slavije, saj se je kar 75 odstot-
kov mladih udeležilo NOB.

Na kongresu so bile sprejete 
zelo pomembne deklaraci-
je in odločbe z 2. zasedanja 
AVNOJ-a. Zavezniške delega-
cije, na čelu z Randolphom 
Churchillom, sinom Winsto-
na Churchilla, so bile navdu-
šene nad hrabrostjo jugoslo-
vanske mladine. Izkazali so 
jim priznanje in zahvalo za 
velik prispevek antifašistični 
koaliciji v skupni borbo pro-
ti okupatorju in kvislingom. 
Sprejeti so bili tudi načrti za 
popolno osvoboditev Jugo-
slavije.

Domov so se vračali čez Bani-
jo in Pokupje. Tudi tam so se 
srečali s posledicami ustaških 
zločinov; v mestu Glina so 
množico Srbov zvabili ustaši 
v cerkev pod pretvezo, da jih 
bodo prekrstili v katolike. Na-
mesto tega so jih pobili.
Gabre je bil zelo srečen, za-
dovoljen in hvaležen, ker je 
bil prvič na tako veliki ma-
nifestaciji, prvič je srečal pe-
snika Nazorja, tovariša Tita in 
ostale pomembe člane in pr-
vič zastopal mladino na tako 
pomembnem dogodku.
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Brežice  za leto 2019 
V podružnici Brežice je 
skupaj 20 članov, od tega: 
1 član vojaški invalid iz leta 
1991, 
4 člani vojaški mirnodobni 
invalidi,
9 članov družinskih upravi-
čencev in
6 pridruženih članov.
Letos smo se v 97 letu staro-
sti poslovili od dolgoletnega 
pridruženega člana Vincen-
ca Blažinca. 
Vsako leto obiskujem člane, 
posebno pa okoli novega 
leta s koledarjem in skro-
mnim darilom. Po potrebi 
jih pokličem tudi po telefo-
nu.

Predsednica podružnice
Jožica Kuhar

Črnomelj za leto 2019
Društvo vojnih invalidov Do-
lenjske, Posavja in Bele kra-
jine, podružnica Črnomelj 
obsega območji Črnomlja 
in Semiča. Trenutno šteje 11 
članov, od tega: 
družinski upravičenec,
5 članov,
vojaški vojni invalid 1 član,
vojaški mirnodobni invalidi, 
4 člani in
pridruženi član 1.
Delo:
- udeležba sestankov po 
razporedu, tudi sestankov 
izvršnega odbora,
- udeležba športnih iger, 
predstavnika Karlo Plevnik in 
Ivan Lukanič,
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Poročilo o delu podružnic
- v DSO Črnomelj je vojaški 
vojni invalid Gabre Bogda-
novič, ki ga večkrat obiščem, 
je tudi častni član našega 
društva,
- telefonsko obveščam člane 
sekcije o delu društva,
- ob novem letu jih obiščem, 
in odnesem darila
- redno se udeležujem sreča-
nja invalidov in izletov,
- če se pojavijo kakšne teža-
ve, se slišimo po telefonu in 
sproti rešujemo.

Predsednik podružnice 
Ivan Lukanič

Krško za leto 2019
V podružnici Krško je skupaj 
19 članov, od tega: 
1 član vojaški invalid iz leta 
1991, 
8 članov vojaških mirnodob-
nih invalidov,
2 člana družinska upravičen-
ca in
8 pridruženih članov.
Letos je odstopil pridruženi 
član Rudolf Erman. Vsaj en-
krat letno obiščem vse člane 
v podružnici.
Če kdo potrebuje, na vo-
ljo bolniško posteljo, ki je 
last društva, je shranjena pri 
meni na Prekopi.

Predsednik podružnice 
Boris Kuhar

Metlika za leto 2019
Društvo vojnih invalidov, 
podružnica Metlika je šteje v 
letu 2019  11 članov. Eden  iz-
med teh se je letos žal za ve-
dno poslovil in trenutno nas 

je 10. Med temi je pet voja-
ških mirnodobnih invalidov, 
ena družinska upravičenka 
in štirje pridruženi člani. Štir-
je  živijo v Križevski vasi, štirje 
v Metliki, eden na Trnovcu in 
eden v Želebeju. Naš letos 
preminuli član je bil vojaški 
vojni invalid, doma iz Brezo-
vice na Hrvaškem.
Kot predsednica metliške 
sekcije naše člane redno 
obveščam o pomembnih 
dogodkih. Vsako leto jih 
obiščem pred novim letom 
in jih obdarim s skromnim 
darilcem Društva vojnih in-
validov. To je priložnost, da 
se pogovorimo, izmenjamo 
novice, si voščimo, zaželimo 
vse lepo in dobro, predvsem 
pa veliko zdravja. Vsem čla-
nom voščimo vsakokrat tudi 
za rojstni dan, našo družin-
sko upravičenko pa večkrat 
obiščem v domu starejših 
občanov v Metliki.
Društvo vojnih invalidov 
vsako leto organizira dva 
zanimiva izleta. Vsi člani 
prejmejo vabila, potem jih 
pokličem še po telefonu, da 
se pogovorimo o podrobno-
stih izletov. Žal se jih starejši 
člani ne morejo udeležiti.
Med našimi člani je Anton 
Žugelj, ki je aktiven športnik 
in član nadzornega odbo-
ra društva, Zdravko Cajnar 
je vsakoletni delegat na 
skupščini Društva invalidov, 
pridruženi člani pa se radi 
udeležujemo srečanj in po-
magamo invalidom, ki po-
trebujejo pomoč. Kot pred-
sednica podružnice sem 
tudi članica izvršnega odbo-
ra Društva vojnih invalidov s 
sedežem v Novem mestu.
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Ob zadnjem slovesu se od 
naših članov poslovimo s 
praporom in šopkom sveč. 
Nazadnje sva pospremila k 
večnemu počitku Đurota 
Badovinca iz Brezovice (v 
94-tem letu starosti) - Du-
šan Nahtigal s praporom in 
jaz s svečami v imenu na-
šega društva. Pogreb je bil 
na Hrvaškem, zato so bili vsi 
presenečeni nad udeležbo s 
strani slovenskega društva.
Veliko nam pomeni poveza-
nost in tovarištvo v našem 
društvu ter občutek, da ima-
mo v njem dobre in zaneslji-
ve prijatelje. 
                                                                             

Predsednica podružnice
                                                       

Ljubica Režek

Novo mesto za leto 2019
V podružnici Novo mesto so 
člani iz občin: Novo mesto, 
Šentjernej, Škocjan, Šmarje-
ške Toplice, Mirna peč, Do-
lenjske Toplice, Žužemberk 
in Straža.
Skupno število članov je 
63 od tega: 4 – vojni invali-
di, 32 – vojni mirnodobnih 
invalidov, 5 – vojni invalidi 
1991, 11 – družinskih upra-
vičencev in 11 – pridruženih 
članov. Letos nas je v mese-
cu juliju zapustila družinska 
upravičenka Mežnar Ana.
Člane obiskuje  2-1 krat leto 
oziroma po potrebi. Obisku-
jem jih tudi ob okroglih ju-
bilejih, letos je Terezija Žura 
dopolnila 90 let starosti v ok-
tobru (obiskal sem jo v bol-
nišnici), v novembru pa bo 
100 let praznoval Mraz Rudi. 
S člani pa imam po potrebi 
tudi telefonske kontakte.
Redno imam kontakte oseb-

no, prek mailov in telefona z 
društvom, 4-5 krat letno po-
tekajo seje IO. 
Organiziram ekipe in obve-
ščam člane ekip za tekmova-
nje preko ZDVIS, po Sloveniji 
in vabil na tekmovanja po-
sameznih društev, katerih se 
tudi sam udeležim.
 Spomladi smo organizirali in 
uspešno izvedli tekmovanje 
v kegljanju, organiziran je bil 
tudi ogled Novega mesta in 
odprta vrata našega društva 
za vse udeležence tekmova-
nja.
Ker sem v društvu prapor-
ščak, sem prapor našega 
društva nosil na srečanju v 
Litiji ob 20. obletnici  ZDVIS 
in v mesecu avgustu ob 100. 
obletnici pridružitve Prek-
murja k matični domovini. 
Proslava se je poleg mene 
udeležil še praporščak  iz 
Maribora.
Udeležujemo se tudi preda-
vanj, srečanj in izletov, ki jih 
organiziramo v našem dru-
štvu. 

Predsednik podružnice
Dušan Nahtigal

Trebnje za leto 2019
V podružnici Trebnje so člani 
iz Trebnjega, Mirne, Šentru-
perta, Mokronoga in Dobr-
niča, vendar je skupaj samo 
8 članov od tega: 6 članov 
vojaških mirnodobnih invali-
diov 1 član je družinski upra-
vičenec in 1 pridruženi član.
Člani se zelo radi udeleži-
mo dogodkov, ki jih orga-
nizira društvo. Na žalost pa 
nekateri med njimi tega ne 
zmorejo, zato jih med letom 
redno obiskujem. Razvese-

lijo  se skromnega darila, ki 
ga prinesem za Novo leto, 
še bolj pa so veseli obiska in 
pogovora. Zato nekatere čla-
ne obiščem tudi vsak mesec, 
samo za kratek pogovor,  ki 
jim veliko pomeni. 
Leta 2019 smo se v 84 letu 
starosti poslovili od družin-
ske upravičenke Jožefe Sta-
rina. 

Predsednik podružnice
Dušan Zupan

Sevnica za leto 2019
V sevniški sekciji društva nas 
je 23 članov, glede na status 
je stanje sledeče:
1. VMI – vojaški mirnodobni 
invalidi (8 moških in  1 žen-
ska) = 
2. VVI91- vojaški vojni invali-
di iz leta 1991 (moški) = 1 čl.,
3. VVI – vojaški vojni invalid 
(ženska) = 1 čl.,
4. DU –  družinski upraviče-
nec  (ženske) =  7 čl.
5. PČ – pridruženi član (žen-
ske) =  6 čl.
  SKUPAJ:    24 članov

Razkropljeni smo  po sevniški 
občini, ena članica pa stanu-
je v sosednji občini Škocjan. 
Zaradi velike umrljivosti (bo-
lezen in starost),  se je število
članov zmanjšalo za polo-
vico, kar nas izredno žalosti. 
Najstarejša  članica DU je 
starosta v naši sekciji g. Ma-
rija ŠANTEJ, ki bo v mesecu 
oktobru  praznovala 98 let 
življenja. Že nekaj let živi v  
DSO ( dom starejših obča-
nov) v Sevnici v svoji sobi, 
obdana s slikami svojih prav-
nukov.  Življenje jo je utrudi-
lo, še posebej pa žalost  zara-
di  smrti sina  v pomladnem 
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mesecu letos. Je prijetna 
sogovornica, rada sprejema 
obiske  in želimo ji, da bi do-
čakala  okroglo stoletnico.
S člani, ki živimo v mestnem 
delu Sevnice , se večkrat 
osebno videvamo, saj so 
nekateri kljub tegobam, ki 
jih pestijo, še vitalni.  7 do 8 
članov se nas redno udele-
žuje  organiziranih srečanj, 
ki jih predlagamo  člani IO  s 
tajništvom našega društva. 
Pridejo z dobro voljo, še bolj 
zadovoljni pa se polni lepih 
doživetij, v poznih popol-
danskih urah vračajo domov. 
Druženja so prijetna in pre-
hitro minejo.
Člani v sekciji so materialno 
in finančno preskrbljeni. Živi-
jo s svojci ali jim ti pomagajo 
pri raznih opravilih, veseli pa 
so  drobnih pozornosti naše-
ga društva.
Povprečna starost  članov v 
sevniški sekciji je 66 let, v sa-
mem društvu pa je  občutno 
višja.
Vsem želim zdravja in toplo 
jesen življenja....                                                

                                                        Predsednik podružnice                        Božidar DEBEVC

V letu 2017   
Stanko Kršlin – Globoko

 Adolf Galič – Jesenice  
 na Dolenjskem

Jože Zupančič – Dobova
  Jože Hutar – Semič

Peter Prijanovič –Črnomelj 
Ivan Jarkovič – Podbočje  
Marija Kodrič – Podbočje

Franc Režek – Metlika
Martin Rukše – Brusnice

Marta Reba – Novo mesto
Vekoslava Romih – Novo 

mesto 
Ana Oblak – Dolenjske 

Toplice
Marija Zupančič - Sevnica 

Ivan Kužnik – Straža
Dušan Divjak – Loka pri 

Zidanem Mostu
Terezija Berk – Šmarješke 

Toplice

v letu 2018                                        
Ljubica Lipar – Brežice

Miroslava Šmit – Vinica
Anton Gabrič – Raka
Janez Kelhar – Krško

Ana Klobučar – Uršna sela
 Jožefa Colarič – Novo  
 mesto

Poslovili 
smo se od 

naših
članov

Marija Šetina – Novo mesto
Jožefa Pirc – Tržišče

Marija Požeg – Blanca
Viljem Jeraj – Sevnica

Ludvik Brulc – Trebnje
Jože Hribar – Šentrupert

Ivan Urbančič – Mirna

v letu 2019
Vincenc Blažinc - Dobova

Olga Adlešič - Adlešiči
Đuro Badovinac - Suhor

Ana Mežnar – Dol.Toplice
Štefanija Mirt - Krmelj 

Jožefa Starin - Šentrupert

Predsednik društva 
mag. Zvonko Špelko

Pisarniške posle vodi: 
Fanika Mikolič   041 909 300 

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

Predsednik/ca

Podružnice
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Športni
kotiček

Mnogi naši člani so dobri 
športniki in se redno udele-
žujejo vseh športnih srečanj, 
ki jih organizirajo posamezna 
društva invalidov v Sloveniji 
in športno srečanje v petih 
disciplinah, ki ga organizira 
in financira Zveza društev.

Najbolj aktivni so strelci z 
zračno puško, saj so se letos 
udeležili že sedmih srečanj, 
dve pa sta še načrtovani, to-
rej devet tekem.

Strelska tekmovanja:
16. januar v Novem mestu, 
udeležili so se: Nahtigal, Dra-
gan, Lukanič, Žugelj, Šepic, 
Štrbenc
13. februar v Novem mestu : 
Nahtigal, Dragan, Štrbenc

16. marec na Ptuju : Nahtigal 
- čestitali smo mu za osvoje-
no zlato medaljo, Rogelj, Žu-
gelj, Lukanič, Šepic, Štrbenc
17.4. v Novem mestu: Nahti-
gal, Dragan, Štrbenc

1.6. so Trboveljčani v okviru 
občinskega praznika organi-
zirali tradicionalno srečanje  
strelcev, naši nastopajoči: 
Nahtigal, Dragan, Šepic, Štr-
benc

6. 7. v Sežani: Nahtigal, Dra-
gan, Žugelj, Lukanič, Rogelj, 
Štrbenc

Kegljanje
30. marca je naše društvo 
organiziralo za vsa društva 
tekmovanje v kegljanju. Tek-
movalo je devet društev z 31 
tekmovalci. Poleg odlično 
izvedene organizacije je naš 
član Alojz Dragan prikegljal 
bronasto medaljo.Nastopili 
so še Nahtigal, Žugelj, Rogelj.
Letošnje športne igre so po-
novno organizirali Trbovelj-
čani. Člani našega društva 
so nastopili v vseh petih 
disciplinah.Najboljši so bili 
tekmovalci v pikadu, saj so 
Kuhar, Vinšek in Plevnik pri-
tarčali bronasto medaljo. V 
streljanju so nastopili Nah-
tigal, Lukanič, Štrbenc, v ke-
gljanju Dragan in Mraović, v 

balinanju Petrič in Rogelj, v 
šahu pa Šepic. Izven konku-
rence je v streljanju nastopil 
pridruženi član Erno Zorc, ki 
mu je uspelo dokazati, da je 
odličen strelec.
11. maja so Ljubljančani or-
ganizirali tekmovanje v ba-
linanju, nastopili so Petrič, 
Nahtigal, Dragan, Šepic, Ro-
gelj, Štrbenc.
29.junija smo se v Ljublja-
ni prvič srečali v novi špor-
tni disciplini petanki, v igri s 
kroglami in balinčkom - to-
rej podobno balinanju. Pri 
metanju krogel proti balinč-
ku mora tekmovalec stati v 
krogu, ki se zariše na terenu 
v premeru od 35 do 50 cm. 
Več o tej novi igri smo lahko 
prebrali v zadnji številki Na-
ših vezi (št. 80) na strani 23. 
Naši tekmovalci: 
Nahtigal, Petrič, Dragan, 
Šepic.
8. septembra se je šahovske-
ga tekmovanja v Mariboru 
udeležil Šepič
19. oktober v Sežani. V pika-
du - metanju puščic v tarčo 
so sodelovali: Nahtigal, Ro-
gelj, Vinšek, Plevnik, Lukanič.

Društvo vojnih invalidov
Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine 

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Telefon, fax: 
07/ 33 75 910 in 
Dosegljivi na telefon
pon. in čet. od 8h -11h
041-909-300

E-naslov:  dvid@siol.net        


