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Uvod
Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine 
deluje na uresničevanju in doseganju čim večje vključenosti 
vojnih invalidov in družinskih upravičencev v posebne 
socialne in druge programe, da se s tem preprečuje njihova 
socialna izključenost. Izvaja socialne programe ohranjanje 
zdravja vojnih invalidov, integracija vojnih invalidov, 
usposabljanje članov za delo z vojnimi invalidi ter vojnih 
invalidov za samopomoč, šport in rekreacijo vojnih invalidov 
ter informativno in založniško dejavnost vojnih invalidov.  

Program ohranjanja zdravja v Čatežu je bil izveden po načr-
tu, oba termina sta bila zasedena. 

Posamezna športna srečanja so bila izvedena po programu 
zveze in so se jih naši športniki redno udeleževali. Bili so 
zelo aktivni in uspešni pri tekmovanjih, kar potrjuje tudi 
poročilo športne komisije v nadaljevanju. Lahko smo 
zadovoljni z aktivnostjo in rezultati naših športnikov in 
upam, da bo taka aktivnost ostala tudi vnaprej. Športne 
igre Zveze društev vojnih invalidov so  bile v Trbovljah, 
tudi tam so bili naši športniki izvrstni. Naše društvo je 
bilo letos organizator tekmovanja Zveze društev vojnih 
invalidov v kegljanju, kjer smo bili dober organizator in 
smo dobili pohvale s strani drugih društev in Zveze društev.  

Srečanje vojnih invalidov Zveze vojnih invalidov Slovenije 
je bilo v Trbovljah. Z lepo udeležbo našega društva smo 
si poleg srečanja ogledali tudi zanimivosti tega nekoč 
rudarskega mesta in bili zelo zadovoljni in presenečeni 
nad virtualnim rudarskim muzejem ohranjenimi rudarskimi 
stanovanji in vhod v nekoč aktivno jamo in pralnico.  

Navdušeni smo bili tudi nad letošnjim izletom članov 
društva na Roglo. Veliko članov, ki so se udeležili izleta, mi je 
povedalo, da bodo na take izlete še prišli z velikim veseljem. 
Socialna komisija je imela precej dela in ga je dobro opravila, 
predvsem na področju ohranjevanja zdravja invalidov.  

Izvršni odbor društva se je sestal trikrat. Govorili smo o 
aktivnostih ter rekreaciji za vojne invalide društva, članarini 
društva, ki ostaja 12 evrov, kopalnih kartah, izletu na Roglo, 
nakupu potovalk za jopiče, kap in majic za športnike. Izvršni 
odbor je določil tudi denarne prispevke za izlete, ki znašajo 
10 evrov za člane s statusom vojnega invalida in 15 evrov 
za ostale člane društva. Govorili smo tudi o praporščaku, in 
o predavanju o uporabi defibrilatorja  in življenja v tretjem nine
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življenjskem obdobju. Govorili 
smo tudi o oddaji vlog za 
koriščenje zdravilišč, terapij 
in tehničnih pripomočkov, 
in rekreaciji  vojnih invalidov. 
Predlagali smo tudi novoletno 
srečanje in predlog za darila. 

Sestanka športnega društva 
letos še ni bilo.  

Zelo aktivno in ob veliki 
udeležbi je potekalo pred-
avanje strokovnjakinj iz 
Zdravstvenega doma 
Sevnica o uporabi defibril-
atorja in življenja v tretjem 
življenjskem obdobju. Pre-
izkusili smo vzdržljivost na 
6 minut hoje, preverili krvni 
tlak, sladkor v krvi in mišično 
maso, glede na naša leta. 
Zelo zanimivo, bomo še 
ponovili z novimi vsebinami. 

V tej številki Korenin 
vam prilagamo Vlogo za 
pomoč, ki nam jo pošljite, 
da bomo na podlagi vaših 
potreb lahko pomagali 
posameznim članom v 
okviru denarnih zmožnosti. 

Za naslednje leto pa želim 
vsem članom največ 
zdravja in uspešno leto, čim 
več sodelovanja z našim 
društvom in čim manj virusov.

                                  
Predsednik društva, mag. 

Zvonko Špelko

Po lanskoletni dopisni Sku-
pščini društva, je bila letos 
zopet v Škocjanu. Od skupno 
21 se je udeležilo 18 delegatov 
in 5 ostalih članov društva 
ter sekretar ZDVIS g. Pegan. 
Po razpravah so delegati  
soglasno potrdili Poročila za 
leto 2021 in Plan za leto 2022.

To smo izkoristili, da je 
predsednik društva lahko 
podelil plaketo ZDVIS z listino 
našemu prizadevnemu članu 
društva Dušanu Nahtigalu. 
 
                Čestitamo!
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Končno smo se vrnili v stare 
tirnice in se udeležili Srečanja 
vojnih invalidov Slovenije, ki 
ga organizira ZVDIS, konec 
maja, letos 28.05.2022, kot 
je že utečena praksa.

Dolenjci smo pričakali člane 
iz Bele krajine okoli 8. ure 
zjutraj. Podali smo se proti 
Brežicam in Krškem, na 
koncu pa smo se ustavili še 
v Sevnici. Vsi zbrani in dobre 
volje, čeprav nas je spremljal 
dež, smo veselo kramljali 
vse do našega cilja, Športna 
dvorana Trbovlje.

Po zboru vseh prisotnih je nas 
pozdravil predsednik Zveze 
društev vojnih invalidov 
tovariš Janez Podržaj, nato  
predsednik Društva Trbovlje 
tovariš Zvone Tahirovič in na 
koncu še podžupanja občine 
Trbovlje. Za povezovalni del 
je poskrbela gospa Jasna 
Kuljaj, za popestritev Franc 
Pestotnik – Podokničar, za 
kulturni program in glasbo 
pa KUD Veter in Ansambel 
Bojana Kudra. Po uradnem 
delu, so nas postregli z zelo 
dobrim kosilom, ki nam ga 
je pripravil znani slovenski 
kuhar Lojze Čop. Za lep 
sprejem in pogostitev smo 
se zahvalili organizatorju 
in se odpravili  na  oglede 
znamenitosti Trbovelj.

Virtualni muzej rudarstva in 
virtualni vzpon na najvišji 
dimnik v Evropi, smo si 
ogledali  v Delavskem domu. 
Edinstven muzej v Evropi, 

kjer smo na nov sodobni 
način spoznali več kot 200 
let trboveljske zgodovine. 
V prvem delu ogleda smo 
stopili v rudarsko okolje: 
vašhavo ter jamo in začutili 
knapovski delovnik z vsemi 
čutili. V drugem delu ogleda 
smo si nadeli očala za 
virtualno resničnost in se 
sprehodili po pravih rovih 
trboveljskega rudnika in se 
povzpeli na najvišji dimnik 
v Evropi. To je bil magičen, 
zastrašujoč in nepozaben 
pogled.

Druga znamenitost -  
ogled rudarskih stanovanj, 
avtentično okolje rudarske 
kolonije Njiva iz konca 19. 
stoletja, odstira pogled v 
zasebno življenje rudarjev. 
Dve urejeni stanovanji nas 
sta popeljala v 20. in 60. leta 

preteklega stoletja, ko so 
štedilniki še delovali na drva 
in je bilo skupno stranišče 
na koncu odprtega hodnika. 
Marsikdo izmed nas je to 

v resnici doživel, vendar 
z napredkom tehnologije 
smo to že pozabili.

Naš program je predvideval, 
da si ogledamo spominsko 
hišo ustanovitve KPS na 
Čebinah, zaradi slabega 
vremena, smo morali žal 
ta ogled izpustiti. Namesto 
tega smo se odpeljali proti 
rudniku, kjer nas je pričakal 
zelo zanimiv gospod, ki 
je (kot je sam dejal) rojen 

Srečanja Društev vojnih 
invalidov Trbovlje
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knap, v rudniku je delal 
vse do njegovega zaprtja.  
Tudi njegov opis rudnika in 
vsega ostalega je bil »iz srca 
knapovski«, saj  je vse nas 
zelo pritegnil. Najprej smo 
si ogledali samo začetek 
enega od glavnih vhodov 

v trboveljski rudnik (ki je 
trenutno v obnovi), poleg 
katerega stoji tudi rudarska 
kopalnica ali vašhava. V 
njej je bilo dovolj prostora 
za garderobo cele izmene 
rudarjev. Sama kopalnica 
pa je bila razdeljena na dva 

dela: belo in črno vašhavo. 
V belo vašhavo so vstopali 
rudarji ob začetku delovnika, 
tam so odložili svojo obleko 
in jo obesili na obešalnike, 
ki so jih z verigami povlekli 
pod strop. V črni vašhavi so 
prevzeli delovno obleko,  
kamor so se vračali iz jame. 
V medprostoru med obema 
deloma vašhave so bile 
urejene prhe. V prizivnici 
(kjer se zbere moštvo pred 
odhodom na delo), je še 
danes ohranjena zidna 
poslikava z rudarskimi 
motivi, delo domačina 
akademskega slikarja Janeza 
Kneza. 

Polni lepih vtisov smo se 
odpeljali proti Radečam. 
Vreme tokrat ni bilo na 
naši strani, saj se je močno 
shladilo. Kljub temu je 
gostiteljica poskrbela za nas 
s pomočjo grelnikov. Seveda 
pa nas je ogrela tudi zelo 
dobra pečenka s prilogami, 
s katero smo zaključili naše 
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srečanje. Veseli, nasmejani 
in z lepim petjem smo se 
vračali, tokrat so nas prvi 
zapustili člani Sevnice, nato 
Krškega, Brežic, Novega 
mesta in nazadnje Bele 
krajine.

Veselimo se naslednjega 
srečanja.

Vojaški rok sem služil 
med letoma 1976 in 77 v 
Strumici. Mesto se nahaja  
v sedanji državi Severna 
Makedonija na tromeji med 
Grčijo, Bolgarijo in takratno 
Jugoslavijo. To je približno 
1100 kilometrov od Novega 
mesta.

Nesreča se je zgodila sredi 
meseca februarja popoldne. 
Imeli smo desetdnevne 
garnizonske vaje na terenu. 
Ta dan je bil po urniku 
pohod, ki je trajal od jutra 
do večera deset ur tako 
imenovani “vsiljeni marš” 
z nekaj vmesnimi odmori. 
Proti koncu pohoda smo 
bili že vsi močno utrujeni. 
Nekateri, ki so nosili težje 
orožje, so že omagali, zato 
smo mi, ki smo bili manj 
otovorjeni, zamenjali orožje 
z njimi.

Ko smo prišli pozno 
popoldne na cilj, smo 
morali postaviti še tabor 
za prenočevanje. Ko smo 
postavljali šotore, ki smo 
jih ves čas nosili s seboj, 
smo dobili ukaz za postroj. 
Obiskal nas je komandant 
garnizona, v naglici smo šli 
v postroj seveda z osebnim 
orožjem. Jaz nisem prišel na 
cilj s svojim orožjem, nosil 
sem puškomitraljez, tisti 
trenutek nisem vedel, kje 
je moj avtomat, zato sem 
zgrabil najbližjo puško in 
se postavil v postroj. Puško 
sem postavil “ob nogi”. Ko 
je puškino kopito udarilo ob 
trda tla, je počilo. Kasneje 

so ugotovili, da je bil v cevi 
manevrski, šolski naboj. Ob 
samosprožitvi puške sem 
držal puško za vrh cevi, 
z dlanjo sem pokril vrh 
puškine cevi.

Šolski naboj je brez krogle, 
v tulcu je samo polnilo. Ob 
sprožitvi mi je raztrgalo dlan 
desne roke in vsa ta nesnaga 
je ostala v dlani.

Na licu mesta so mi zavili 
rano, nič očistili, me naložili 
na kamion, na keson in me 
odpeljali v garnizon. Vozili 
smo se približno eno uro. 
Največ časa smo se vozili 
po gozdnih in poljskih 
poteh. Počutil sem se kot 
vreča krompirja s strašnimi 
bolečinami.

V garnizonu so me namestili 
v “stacionar” zdravstvenega 
doma z nekaj bolniškimi 
posteljami. Tam sem 
preživel naslednjih trideset 
ur brez kakršnekoli oskrbe, 
še rane niso previli. Tretji dan 
mojega trpljenja je končno 
prišel častnik in me odpeljal v 
vojaško bolnišnico v Skopje. 
Že po nekaj minutah, ko 
sem se namestil  v bolniško 
sobo, so prišli zdravniki. Po 
pregledu so se med seboj 
posvetovali, kaj narediti z 
mojo roko. Razmišljali so o 
dveh variantah: zdraviti ali 
amputirati roko. V tem času 
se je rana že močno vnela 
in ognojila, zastrupila, kot 
sem slišal enega zdravnika. 
Zdravniški konzilij se je 
odločil za prvo varianto.

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

Kako sem postal 
vojaški invalid
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Po operaciji sem hotel 
obvestiti domače, a kako 
to storiti, desna roka je bila 
popolnoma nefunkcionalna, 
z levo pa ni šlo in ni šlo. 
Poprosil sem pacienta, ki je 
ležal na sosednji postelji, ki 
ni bil Slovenec. Na dopisnico 
sem oziroma je napisal le 
kratko sporočilo, vendar 
nama je vzelo kar precej 
časa. Moral sem mu črkovati, 
a je vseeno nekajkrat napisal 
napačno. Z omejitvami 
mi še danes desna roka 
»normalno služi«. 

Zmagovalec turnirja v 
pikadu 25.9.2021 v Sežani

Zapisal: Boris Kuhar

V soboto, tretjega septembra 
2022 smo se udeležili 
tradicionalnega jesenskega 
izleta. Tokrat smo se podali 
proti Štajerski. Med izletom 
smo upoštevali vsa sedanja 
navodila in priporočila 
NIJZ-a. Izleta se je udeležilo 
35 članov in njihovih svojcev. 

Pot so začeli najprej 
Belokranjci  v meglenem 
jutru, zadnji so prišli na 
avtobus člani Sevnice že v 
sončnem vremenu.
Na avtobusu sta nas prijazno 
pozdravila in predstavila 
program izleta ga. Fanika 
Mikolič in g. predsednik 
Zvone Špelko.

Nato je sprotno vodenje na 
avtobusu prevzel g. Robert 
Vinšek. Podal je zgodovino 

in geografske značilnosti  
vseh krajev, skozi katere 
nas je pot peljala: Radeče, 
Zidani Most, Rimske 
Toplice, Celje, Slovenske 
Konjice, Pohorje, Rogla. 

Po jutranji kavi in krofu v 
gostišču Hochkraut blizu 
Celja smo si najprej ogledali 
Žičko kartuzijo.
 
V predstavitvi njihove 
turistične vodičke smo 
se dotaknili tisočletne 
zgodovine žičkih kart-
uzijanov. Oživila nam 
je legendo o nastanku 
Žičke kartuzije, prihod 
kartuzijanov v Dolino 
sv. Janeza Krstnika v 12. 
stoletju iz Velike Kartuzije 
na Francoskem, gradnjo, 
razcvet in razpad samostana 
ter življenje Kartuzije danes.
Izvedeli smo, da so po vzoru 
francoskih kartuzij zgradili 
med seboj ločena zgornji 
in spodnji samostan, ki ju 
še danes povezuje Dolina 
Janeza Krstnika. V zgornjem 
samostanu so prebivali 
»beli menihi«. V tej skriti 
dolini so našli nedotaknjen 
košček sveta, kjer so živeli v 
skladu z redovnimi pravili, 
skromno, odmaknjeno, 
v molitvi in meditaciji. V 
spodnjem samostanu, se-
danjem Špitaliču, so živeli 
bratje konverzi. Opravljali 
so predvsem ročna dela 
potrebna za obstoj in 
delovanje samostana. 
Znali so tudi poskrbeti 
za popotnike, goste, 
zgradili so hospitale za 

Jesenski izlet na 
Štajersko
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po turškem opustošenju 
je v 15. stoletju nastalo 
v  zgornjem samostanu 
poslopje imenovano  
Gastuža. Redovno življenje 
v tej dolini je zamrlo, ko 
jo je z dekretom leta 1782 
ukinil cesar Jožef II. Tako je 
bila kartuzija prepuščena 
na milost in nemilost toku 
časa.

Sedaj se v  Žičko kartuzijo  
počasi vrača življenje.  V 
obnovljenih gospodarskih 
poslopjih zgornjega 
samostana so na ogled 
štiri stalne razstave, v 
samostanski cerkvi  v 
miru in tišini zorijo penine 
konjiškega podjetja 
Zlati grič. Zeliščni vrtovi 
in prodajalne zeliščnih 
pripravkov obujajo 
spomin na neprecenljivo 
samostansko dediščino. 
Tu najdejo navdih za svoje 
ustvarjanje lončarji, slikarji, 
glasbeniki, igralci,…
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Za nadaljnje potepanje 
smo se okrepčali v Gastuži, 
gotovo najstarejši še delujoči 
gostilni na Slovenskem iz 
leta 1467. Po toplem obroku, 
jabolčnem zavitku in dobri 
kapljici smo pot nadaljevali 
v vinorodni okoliš na južne 
obronke Pohorja v središče 
vinorodne lege Škalce, kjer 
so vinogradi del krajine že 
stoletja - Zlati grič. V času 
našega obiska se je že začela 
trgatev.

Sprejela nas je lokalna 
vodička. Najprej nas je 
popeljala in predstavila 
predelavo sortnega gro-
zdja po njihovi posesti, 
izpostavila je izključno ročno 
trgatev in pridelavi njihovih 
vrhunskih vin. Povedala je, 
da je objekt velik 3.500 m2 
s kapaciteto 1,3 milijone 
litrov in je v celoti vkopan v 
zemljo, strehe so zatravljene 
in zasajene.  Pri vinih se 
trudijo ohraniti svežino, 

primarno aromatiko, pitno-
st in eleganco.  Penine 
pridelujejo po klasični 
tradicionalni metodi in 
najmanj tri leta zorijo na 
kvasovkah med zidovi 
Otakarjeve kleti v Žički 
kartuziji.
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Na Zlatem griču se vsako 
leto znova zgodbe začnejo 
v vinogradu in živijo v 
steklenici. Pod vodičkinim 
nadzorom smo  degustirali 
in razvajali naše brbončice 
s tremi vini: rose, traminec 
in renski rizling.

Seveda smo po našem 
izboru kupili najboljše vino 
za domov.
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Za konec smo šli na Pot 
med krošnje Pohorja na 
Rogli. S svojo 1043 metrov 
dolgo potjo na višini do 
20 metrov  vijuga nad 
krošnjami  dreves. Na poti je 
obilo poučnih, doživljajskih 
postaj, trije gozdni otoki 
in na vrhu razgledni stolp 
z najvišjo točko je 37 
metrov. Na vrhu je mogoče 
videti velik del Slovenije. 
Pogumni so se spustili z vrha 
stolpa po toboganu.
Pot med krošnjami in 
razgledni stolp sta v celoti 

brez ovir z največjim 
vzponom 6%  in je v 
celoti prilagojena vsem 
starostnim skupinam in 
invalidom.

kOREnine
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Polni lepih vtisov in novih 
doživetij smo se pozno 
popoldne odpeljali proti 
domu. Na poti smo imeli v 
Radečah obilno kosilo.

Tako smo z zadovoljstvom 
zaključili naše druženje 
z željo po ponovnem, 
zanimivem izletu kot vedno 
do sedaj.

Hvala odlični organizatorki 
ge. Faniki in vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k 
izvedbi izleta.

Razšli smo se z željo po 
naslednjem srečanju in 

druženju. 

Zapisal: Robert Vinšek
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Ob Zakškovi stanovanjski 
hiši v  naselju Šmarje v 
Sevnici leži pravljični vrt, 
kamor  Stane  rad pogleduje 
in v jutranjih urah posedi 
pod palmo ob kavici.  Obiskal 
sem ga na domu,  da malo 
poklepetava   in  že takoj 
ob prihodu sem  se počutil 
domačega. Malo je razmislil 
in mi pričel pripovedovati; 

Vojaški rok sem služil  l. 
1975  v kraju ŠABAC.  V 
artileriji sem se prehladil  
in dobil hudo  vnetje 
srčne mišice. Tri mesece 
sem preležal v vojaški 
bolnici PETROVARADIN  v 
Novem  Sadu in ob pomoči  
prizadevnih zdravnikov in 
moji trdni volji po ozdravitvi, 
sem ozdravel in bil odpuščen  
iz bolnišnice 12 dni potem, 
ko mi je služenje domovini 
že poteklo. Po  napotitvi 
na komisijo za  oceno 
invalidnosti  sem dobil status 
» trajni vojaški mirnodobni  
invalid«  s  40% invalidnosti. 
Član društva sem že vrsto let. 

Zaposlen sem bil v Jutranjki 
v Sevnici kot mehanik in ko 
je šla tovarna kot mnoge 
druge v stečaj, sem  šel 
na zavod. Po izpolnitvi 
pogojev  sem se  upokojil. 

Sem dedek treh  majhnih 
vnukinj, ki jih imam  srčno rad.  
Dobro se počutim v veseli 
družbi, rad imam domačo 
glasbo in lepo petje. Aprila 
sem praznoval 70. rojstni 

dan. Z mojimi domačimi 
smo ob  smehu, jedači  in 
dobri kapljici preživeli 
lepo popoldne. Sin me je 
presenetil z darilom »Laško 
ima novo flaško in srajčko«. 

Udeležujem se  izletov, ki 
jih organizira društvo, saj 
so lepo vodeni in  spoznam 
marsikaj zanimivega. Uživam 
v vinogradu in ga z veseljem 
obdelujem  na vinorodnem 
okolišu Križe.  Tudi sin mi 
pridno pomaga in je pri 
delu v vinogradu  povsem 
samostojen. Najlepša roža 
jeseni je zame vinska trta 
z obloženim grozdjem. 

Rad skuham dober golaž…
preprost recept, a za prste 
polizat: 

- veliko čebule, dosti mesa
- začimbe
  in na koncu ga zalijem z       
 belim vinom za boljši okus 

 Običajno sem veseljak in 
uživam v dobrih šalah. Rad 
jih preberem in tudi povem 
naprej: 

Bolje + 30 stopinj C, kot – 
30  stopinj C. Lažje narediš 
meter sence kot  meter 
drv….. he!

Ker pa eden ni nobeden,  
povem še  enega ali dva: 

V poletni vročini sem redno 
hodil na bankomat…tam 
je bil  vedno minus…..

Sem tudi ribič,  zato vam 
povem še šalo o ribah: 

Pacient vpraša zdravnika: 
»Ali so ribe res zdrave?«   
 
Seveda so, odgovori 
zdravnik. Ali ste že videli 
kakšno v bolnišnici? 

Ostani dobrovoljen še 
naprej  mu zaželim  ob 

slovesu, naj ti služi  
ZDRAVJE!       

Zapisal in fotografije: 
Božidar Debevc

Član našega društva – Sekcija Sevnica s 
statusom VMI  Stane Zakšek
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Sončen poletni avgustovski 
dan je privabil v prijazno 
belokranjsko vasico Bojanjo 
vas od blizu in daleč veliko 
ljudi. S skrbno pripravljenim 
programom smo se poklonili 
spominu na požig prve 
belokranjske vasi med drugo 
svetovno vojno. Slovesnosti 
so se med drugim udeležili 
člani Prvega spominskega 
dolenjskega partizanskega 
bataljona, predstavniki 
območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Bela krajina, predstavniki 
veteranskega društva Sever, 
nekateri posamezniki iz 
drugih partizanskih enot in 
številni praporščaki.

Zbrali smo se ob spomeniku 
sredi vasi, izdelanem po 
zamisli arhitekta Milana 
Bajca, ki nemo priča o 
najstrašnejšem dogodku v 
zgodovini Bojanje vasi.

Pred 80 leti se je 14 mladih, 
zavednih Bojančanov pri-
družilo partizanom. Italijani 
so se hoteli maščevati 
družinam in požgati 
njihove domačije, a nihče 
od vaščanov ni hotel izdati 
partizanov. Zato so italijanski 
fašisti vas skoraj v celoti 
požgali. To so bili izjemno 
hudi časi, »saj vaščani niso 
niti slutili, da bodo doživeli 
ognjeni 7. avgust 1942«, 
je povedal slavni govorec 
na prireditvi, najstarejši 
vaščan Franc Kočevar, ki je 
to strahoto doživel. V požaru 
je popolnoma pogorelo 
44 hiš, skupaj pa kar 145 

gospodarskih objektov. Vaš-
čanom niso dovolili niti, da 
bi karkoli rešili iz objema 
ognjenih zubljev, »zaradi 
bolečine in strahu niti jokati 
nismo mogli« je poudaril 
tovariš Kočevar, »ostali smo 
brez vsega«. Poleg njega sta 
v svojih nagovorih župan 
Občine Metlika, Darko 

Zevnik in predsednik ZB 
za vrednote NOB Metlika, 
Milan Travnikar, poudarila, 
da moramo ob takšnih 
priložnostih govoriti o 
vrednotah, o tovarištvu, ki je 
povezovalo ljudi med seboj 
in jih prenašati na mlade 
rodove predvsem zato, da se 
takšne grozote ne bi nikoli 
več ponovile.

Spominsko slovesnost, ki sta 
jo odlično povezovala mlada 
domačina Katarina in Urban, 

so z recitacijami, pesmijo 
in glasbo obogatile Albina 
Tošeska, Terezija Potočar, 
Karolina Matekovič in 
Nikolina Cindrič Matekovič.
S prijetnim klepetom, stiski 
rok, obujanjem spominov 
smo ob druženju sklenili 
srečanje, ki se ga bomo še 
dolgo radi spominjali.

Zapisala: Ljubica Režek

Ob 80-letnici požiga Bojanje vasi
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S predsednikom podružnice 
Sevnica Darkom Debevcem 
sva obiskala dva naša člana 
na domu v Žirovnici  in 
Jablanici.

Rudi Kajtna Žirovnica 13, 
Loka pri Zidanem Mostu

Bil je lep avgustovski dan, ko 
sva se dopoldne oglasila v 
Žirovnici, kjer kmetuje Rudi 
Kajtna.

Rojen je bil 7. januarja 1968 in 
končal štiri razrede osnovne 
šole v Loki in nato osemletko 

v Radečah. Po  končani 
kmetijski šoli se je zaposlil 
v kmetijskem kombinatu v 
Loki.

Vojaški rok je odslužil v 
Novem Sadu v Srbiji kot 
voznik tovornjaka.

Do 21. junija 1991 je bil 
zaposlen v Kmetijskem 
kombinatu v Sevnici in dobil 
vojaški razpored v sevniški 
enoti TO (teritorialne 
obrambe) v ČPN (četi 
za posebne namene). 

Usposabljanje je opravil 
na bližnji Zajčji gori, kjer so 
četo  pripravljali instruktorji 
iz specialne brigade MORIS 
(ministrstvo za obrambo 
republike Slovenije). Kratici 
MORS so vrinili črko i in je 
konec kratice ris in ta divja 
mačka je uradni simbol 
enote  MORIS.

S svojo enoto je sodeloval v 
blokadi v Krakovskem gozdu, 
kjer so pričakali kolono BOV 
(bojno oklepno vozilo), ki 
se je z Medvedjeka  skušala 
prebiti proti Hrvaški.

Zgodilo se je 2. julija, ko je 
v bojnem delovanju drobec 
(šrapnel) eksplozivnega 
naboja iz BOV zadel Rudija v 
čeljust..

V knjigi : Boj v Krakovskem 
gozdu (avtor Rudi Smodiš) 
je na strani 58 zabeležena 
njegova izpoved :

“Prišel je tisti čas in odjeknil 
je rafal. Okoli mene je 
zaropotalo in odjeknilo nekaj 
močnih eksplozij, po katerih 
sem sklepal, da so to bili 

zadetki naših protioklepnih 
sredstev. Ko dobimo ukaz 
za umik, prenesem povelje 
še svojim kolegom v bližini. 
Vstanem in se v nizkem 
položaju odpravim. Naredim 
tri korake, nato tresk, naredi 
se mi tema pred očmi, v 
glavi šumi in piska. Vprašam 
se: Kaj je to? Sem zadet, sem 
še živ?

Pogledam okoli sebe, vsi se 
umikajo. Bil sem na kolenih, 
puško držim v rokah. 
Vstanem, pogledam po 
sebi, nisem krvav, pomislim, 
še sem živ, nato spet v tek.. 
Skok čez jarek, nato se spet 
pogledam, bil sem ves 
krvav, kri mi je tekla iz brade 
curkoma, nisem vedel, ali 
imam brado in jezik, nisem 

mogel govoriti, le momljal 
sem : ranjen sem. Dva me  
pograbita pod rokama, 
odložim puško in se jima 
prepustim. Peljeta me po 
gozdu, grmovju, okrog 
nas poka. Kam? Pot je 
neznana. Pridemo do jase, se 
ustavimo, kje me obvežejo 
s prvim  povojem, kar ne 
ustavi krvavitve. Nekako me 
privlečeta do rešilca,  kjer me 
še enkrat obvežejo, nato pa 
takoj v Zdravstveni dom v 
Krško. Sledi vožnja v Sevnico, 
kjer me še enkrat obvežejo 

Kratek intervju z dvema  
našima članoma
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in takoj v Celje. Ob pol osmih 
sem bil operiran, zbudim se 
c cevkami v nosu.”

Rudi je bil ves čas pri 
zavesti in sam odkorakal do 
rešilnega vozila.

Po osmih dneh v celjski 
bolnišnici so ga  z žico 
povezano čeljustjo odpustili 
in čez pol leta opravili 
operacijo čeljusti z lastnim 
tkivom.

22. oktobra 2005 so v spomin 
na bitko v Krakovskem 
gozdu odkrili spomenik na 
počivališču bencinskega 
servisa Petrol Zaloke na 
avtomobilski cesti v občini 
Krško.

Naš član Djuro Bjeljac, 
vojaški mirnodobni invalid 
živi v občini Sevnica v vasi 
Jablanica pri Boštanju.

Rojen je bil 4. januarja 1946 v 
vasici Ljeskovica pri Drvarju. 
Osnovno šolo je obiskoval 
v Prekaji, gimnazijo pa v 
Drvarju.

Leta 1965 je odšel na služenje 
vojaškega roka v Štip ob 
reki Bregalnici v Makedoniji 
in takratna obvezna 
državljanska dolžnost naj bi 
trajala leto in pol.
Vmes je bil na rednem 
dopustu v domači vasi in 
na cesti so ga dohiteli vojaki 
iz Zadra, ki so se mimo 
pripeljali v kampanjoli - 
džipu in uniformiranega  
fanta povabili naj prisede.
Pa se je zgodilo. Voznik je 
zapeljal v drevo: en vojak 
mrtev, Djuro pa hudo 

ranjen, saj je imel odprt zlom 
kolka. Mesec in pol je ležal 
okovan v mavcu v bolnišnici 
na Šalati v Zagrebu. 

Seveda so ga poslali na 
zdravljenje v vojaške toplice, 
in sicer v Rimske Toplice 
in po 28 dneh je odločno 
zahteval, da mu dovolijo 
doslužiti vojaški rok v enoti, 
kamor je bil premeščen - v 
Kumanovo v Makedoniji. 
 
Po mesecu dni je bil 
odpuščen, vendar ni dolgo 
vzdržal doma, saj ga je 
vleklo v Rimske Toplice. 

Tam med zdravljenjem 
ni preskočila samo iskra 
- cel ogenj je vzplamtel 
zaradi Marice, ki je bila 
zaposlena v Toplicah. Redno 
jo je obiskoval in se odločil. 
Nastanil se je v Toplicah in se 
zaposlil kot kopališki mojster 
(bademajster). Tri leta je 
upravljal bazen na prostem, 
kasneje se je zaposlil v 
Laškem v tovarni TIM (tovarna 
izolacijskega materiala). 

Novi kolk ni dolgo vzdržal, 
po šestih letih so mu v 
Valdoltri vstavili novega in je 
zadovoljen, saj nima težav.
Na ženini domačiji se je 
lotil gradnje svoje hiše in 
jo samo v enem mesecu 
spravil pod streho in se iz 
štirisobnega stanovanja 
v Toplicah v naslednjem 
letu preselil v Jablanico. 

Z ženo sta ustvarila bogato 
domačijo v  čudovitem 
naravnem okolju.
Kot zanimivost pove, da je v 
novi državi kot “tuj” državljan 

takoj pridobil slovensko 
državljanstvo in  njegovo 
sporazumevanje poteka  v 
čisti slovenščini.

Zapisal: Janez Štrbenc
   



17

kOREnine

Ta 
presneta 
leta
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Lepo vas je videti po dolgih, 
dolgih letih, drage sošolke 
in sošolci, sem pozdravil 
v govoru udeležence 
srečanja na 50. obletnici 
OŠ. Smo šolska generacija 
1964 – 1972, ki smo 
obiskovali šolo v Krmelju. 

Pregovor pravi... VSI SE 
OZIRAJO NA ČAS, A ČAS SE 
NA NIKOGAR NE OZIRA (znan 
armenski rek) in nadaljeval...

Vesel sem, da ste se odzvali 
na moje in Irenino vabilo 
na srečanje. To je lepa 
obletnica v številki, a po srcu 
smo še mladi. Nahajamo se v 
Kamenškem pri Jamškovih, 
pri Andreji in našemu 
sošolcu Milanu. Ko sem 
izbiral kraj srečanja, sem se 
odločil za bližino Krmelja, 
saj smo tu obiskovali OŠ. 
To idejo sem posredoval 
Andreji in Milanu in hitro 
smo se dogovorili. HIŠA 
VINA je prijeten ambient ob 
vinogradu. Jaz pa bi dodal še 
hiša sonca, cvetja, prijaznosti 
in dobre hrane.

Prve tri razrede sem 
obiskoval v učilni zidani 
na Velikem Cirniku. Bila je 
podružnica OŠ Šentjanž, ki 
že vrsto let ne deluje več. 
Leta 1967 sem učno pot 
nadaljeval v Krmelju, kjer 
sem bil v razredu lepo sprejet 
pri sošolcih in razredničarki 
Mariji Starič.

Lahko rečem, da nam je 
znanje pridobljeno v OŠ 
Krmelj dalo dobro popotnico 
za šolanje naprej v srednjih in 
poklicnih šolah in nekaterim 
kasneje na fakultetah. Po 
šolanju smo se vsi zaposlili, 
saj za delovna mesta ni bila 
težava. Tudi v Krmelju sta 
bili tovarni: Metalna, kasneje 
INKOS in konfekcija Lisca, 
ki sta veliko zaposlovali, a 
danes sta le še spomin.

V tem času smo se poročili, 
gradili in postali starši 
otrok, ki so že odrasli. Sedaj 
postajamo dedki in  babice. 
Tudi v pokoju smo že, saj ta 
presneta leta hitro minevajo.
Na srečanju smo se veliko 
pogovarjali in obujali 
spomine ob pomoči naših 
nekdanjih tovarišic Milene 
Papež, Marije Starič, Ane 
Hočevar, Cvete Valant in 
tovariša, našega razrednika 
Francija Bastardija, ki so se 
odzvali mojemu povabilu. 
Tudi njim se leta ne štejejo, 
saj so dobrega zdravja in 
duha.

Vsi imajo izreden spomin na 
naš razred. To so dokazali z 
opisi dogodkov iz šolskih 
časov. Tovarišica Milena je 
v pripovedi prisrčno opisala 
vsakega od nas. Z mnogimi 
se videva v Krmelju. Veseli so 
naših življenjskih uspehov in 
modrosti. Srečanje bomo 
zagotovo ponovili čez nekaj 
let. 

Žalosti nas, ker je nekaj sošolk 
in sošolcev že pokojnih, 
nekaj pa resno bolnih.
Popoldanske urice druženja 
v HIŠI VINA so ob dobri 

hrani, vinu, toplem soncu, 
smehu in sproščenosti hitro 
minile. Obljubili smo si, da 
spet srečamo čez pet let. In 
to se bo zagotovo zgodilo. 

Želim, da nam to izredno 
toplo jesensko popoldne, 
30. 10. 2022, ostane dolgo v 
spominu.

Hiša vina v Kamenškem pri 
Jamškovih

Zapisal: Darko Debevc                                                                                                              
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Hortenzije 

Še tako lepa hiša brez rož je  
prazna hiša. Tudi  skromni 
hiši rože na oknu in okoli hiše 
vdahnejo življenje. O tem 
poje veliko pesmi, tudi tale: 

Tam sem jaz doma, 
kjer je sonce,

kjer je vrt cvetoč,
tam dom je moj.

Kjer je sonce,
tam so rože,

kjer pa sonca ni,
roža ne cveti... 

(poje pevka Stanka Kovačič)
 
Naša hiša se  vsako leto bohoti 
s cvetovi raznobarvnih rož. 
Z ženo jih obožujeva, zato 
se nama strošek za nakup 
poplača s pogledi na cvetje. 
Rad se ustavim ob grmičku 
hibiskusa z nešteto velikimi 
cvetovi temno rdeče barve, 
ob koritih zasajenimi z 
marjeticami in sivko, ob 
vrtnici, ki je včasih krasila 
grajski vrt, hortenzijah, 
ki privabljajo poglede s 
svojimi velikimi cvetovi… 

V naslednjih vrsticah bom 
nanizal nekaj zanimivosti 
čudovitega grma hortenzije.
Na grmih od pozne pomladi  
vse do pozne jeseni žarijo 
veliki okrogli cvetovi, ki 
spreminjajo barvo. Tudi 
okoli naše hiše   vabijo 
poglede v keramičnih 
loncih.  Najbolj uspevajo 
v polsenci in vlažni dobro 
odcedni zemlji. Posadimo 

jih na prostor, ki je dopoldan 
osončen, popoldan in 
proti večeru pa senčen. 

Latinsko ime teh grmičkov  
je hydrangea, ki   je 
sestavljeno iz dveh besed: 

hydro, ki pomeni voda  in
angeniom, ki pomeni 

posoda. 

Da imajo rade vodo, 
sem opazil letošnje 

poletje, saj jih je bilo 
potrebno redno zalivati. 

Občudujem jih zaradi 
cvetov, ki tvorijo bogata 
socvetja v obliki krogle. 
Barva je odvisna od sestave   
in kislosti tal in se preliva od 
roza do rdeče, pa vse  do 
modre. Da bi modra ostala 
modra  in tudi če bi v modre 
radi spremenili  druge 
barve,  dodamo  vodi, ko jih  
zalivamo, aluminijev  sulfat.
Cvetovi so v okras tudi 
pozimi. Odstranimo 
jih šele spomladi, ko 
hortenzijo obrežemo. 

Spomladi odrežemo odmrle 
in poškodovane poganjke 
vse do prvega brsta, prav 
tako tudi odcvetele cvetove  
lanskega leta. Tako bodo 
med letom bujno cvetele.
Lataste hortenzije (rastoče 
na vrtu) obrežemo skoraj 
do tal in tudi te bodo 
pognale poganjke in 
bodo lepo zacvetele. 

Kot večina trajnic, se 
razmnožujejo s potaknjenci.  
Poleti narežemo do 10 
cm dolge vršičke,  jim 
odstranimo spodnje liste, 
podtaknemo v lonček z 
zemljo, ki ji  dodamo malo 
kremenčevega peska, da se 
bolje ukorenini.
Vsaka roža potrebuje za 
bujno rast dobro zemljo, 
redno zalivanje, občasno 
gnojenje, pozornost in 
ljubezen. 

Sivka

Lansko leto spomladi sem 
med naložene mogočne 
skale pobočja pod sinovo 
hišo zasadil sivke sorte 

Razkošje rož  
okoli naše hiše
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lavandula  angusitifolija. 
Letos so že v polnem 
razcvetu in nam v veselje. 
Rastlina potrebuje sončno 
rastišče in dobro odcedna tla  
in tu, kjer rastejo, imajo vse 
te pogoje. Ni jo potrebno 
gnojiti, dobro uspeva  tudi 
v revni zemlji. Pretirane 
mokrote nima rada. Pozimi 
preživi pri temperaturi do 
-15 stopinj C. Mlade rastline 
je priporočljivo v zimskem 
času zaščititi s smrečjem 
ali s kopreno. Poleti dobro 
prenašajo  sušna obdobja, 
a občasno zalivanje je 
potrebno.

V literaturi sem zasledil, da 
obstaja okoli  30 vrst sivk. 

Omenjena sivka, ki krasi 
skalovje, je zrasla precej 
visoko in tudi v širino. Sadil 
sem jo posamično med stike 
skal, lepo pa se razraste tudi 
v skupinah kot pokrivna 
rastlina. Vsem je zanimiva  
vijolično modra barva, 
izredno lepo diši, obenem je 
tudi hrana za čebele, metulje 
in čmrlje. Cvetove s stebli 
sem ravno porezal (julijski  
čas), saj so zdaj najlepši in v 
razcvetu. 

Hkrati sem jo tudi obrezal,  in 
sicer cca  10 cm  pod cvetovi.  
V oktobru bodo še  malo 
zacvetele, drugo leto v marcu 
pa sledi še ena rez. Iz cvetov 
s stebli je žena naredila  lepe 
aranžmaje in venčke v obliki 
srčkov. Izdelala je tudi mila 
s cvetovi sivke in dišečo sol 
za kopeli.  Nekaj sivke sem 
posušil, jo osmukal,  očistil  
in spravil  v vrečke. Vrečice 
lahko položimo v omare, da 
odišavijo perilo, odganjajo  
molje in z omamnim vonjem 
odišavijo prostor. Sivka je res 
vsestransko uporabna. Sivko 
lahko sami razmnožujemo. 
Za potaknjence sem 
izbral  ne cvetoče letošnje 
poganjke dolge 6 do 8 cm. 
Na spodnjem delu sem 
potrgal liste in jih posadil 
v korita z zemljo. Korita 
so  postavljena na svetlem 
prostoru, a ne neposredno 
na soncu. Občasno jih bom  
zalil in tudi popršil z vodo. 
V pomladnem času jih bom 
presadil na stalno mesto.
 Obrezani grmički  se bodo 

med letom ponovno obrasli 
in bujno zacveteli. 

Všeč mi je pregovor

KDOR IMA ROŽE RAD,  
V SRCU JE BOGAT.

Zapisal in fotografiral:  
Božidar Debevc
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V Slovenskem primorju leži 
zdraviliško počitniški  kraj  
Strunjan, kamor že vrsto 
let zahajava z ženo.  Ko  se 
voziš od Belvederja proti 
Strunjanu, že začutiš  morje.  
Pred teboj  je ravnina,  
objema te  dvostranski 
Pinijev  drevored.  

Ta je bil zasajen leta  1935 
s 110 pinijami. Drevored  
ima  z vsake strani  po  55 
dreves in vonj po piniji te 
prevzame. Je  najdaljši in 
najbolj ohranjen drevored   
v Sloveniji. Leta 2004 je bil 
zaščiten in razglašen za 
naravni spomenik. 

Terme Talaso  Strunjan ležijo  
tik ob  morju na sončni strani 
zaliva, sredi zaščitenega 
krajinskega parka. Vsak letni 
čas je v Strunjanu   prijeten. 
Meni še posebej  v jeseni, 
ker se   praznujejo dnevi 
kakija. Sadež je izredno 
cenjen zaradi ekološke 
pridelave. Ob dobri letini ga 
pridelajo cca 200 ton. Dozori 
pozno v jeseni, z obiranjem  
pa pričnejo v drugi polovici 
oktobra. Sadež je izredno 
bogat z vitamini, minerali in 
antioksidanti. Pravijo mu tudi  
hrana bogov. V času festivala 
kakija, tako imenujejo dneve 
kakija,  v bližini hotela 
Svoboda pripravijo razstavo 
različnih vrst kakija. Aktiv 
žena pripravi različne sladice 
in peciva, marmelade in 
suhe sadeže. Vzporedno 
je na ogled postavljena 
razstava likovnih del na 
temo kakija, ki jo vsako leto 
pripravijo ustvarjalni malčki 

iz bližnjega vrtca in učenci 
OŠ.

Strunjan pa ni bogat le s 
kakijem. Okrog samega 
hotela rastejo tudi oljke 
istrska belica in leccino, ki 
se nahajajo tik ob morju in 
solinah pri restavraciji Pinija. 
To olje postrežejo v hotelu 
ob posebni priložnosti, saj 
ga pridelajo v manjši količini.

Kadar sem v Strunjanu, 
veliko plavam. Hoja ob obali, 
pot  do kamnitega belega 
križa,  kjer vidiš  širino morja  
in ob jasnini na drugi strani   
tam daleč za morjem Triglav, 
me napolnjuje s pozitivno 
energijo. Legenda pravi, da 
se je  na  mestu, kjer stoji 
križ,  zgodil čudež. Divjal je 
vihar in ladje na morju bi 
najverjetneje potonile, če se 
ne bi nad Mesečevim zalivom 
prikazala Marija. Morje se je 
umirilo in vihar ponehal. Od 
tu se pot nadaljuje  naprej 
nad klifom do Mesečevega 
zaliva.  Ta del pešpoti je 
energijsko zelo močan in 

pod borovci rad globoko 
zadiham in potelovadim. 
Prijetno  pot nadaljujem 
do strunjanske cerkvice 
Marijinega prikazovanja. 
15.avgusta l. 1512 se je 
pri vratih stare cerkvice 
čuvajema vinogradov 
Giovaniju in Pietru prikazala 
Marija. Po tem dogodku se  
cerkev imenuje Sveta Marija 
od Prikazanja.  Ta pešpot je 
postala  najpomembnejša 
istrska božja pot. Cerkev je 
manjša in zelo lepa, v njej 
najdeš notranji mir  in spokoj.
V Termah Krka Talaso 
Strunjan kot se zdravilišče 
uradno imenuje, so v  
lanskem  letu skoraj v celoti 
obnovili Mihevčeve  vile, ki 
privabljajo goste skozi vse 
leto. Z ženo sva že v  lanskem 
septembru občutila udobje 
prenovljenih vil.   Temeljita 
prenova vil omogoča 
prijetno bivanje, v  zimskem 
času so ogrevane z IR paneli, 
poleti pa hlajene s klimo. 
Prenovljene vile SIVKA, 
MIRTA, PINIJA, CIPRESA 
nudijo 40 dvoposteljnih sob. 
Za prenovo čaka  še peti  niz 
hišk in nekdanja restavracija 
Primorka, ki je že nekaj let 
zaprta.

Letos  junija sem v vili Mirta  
koristil 3 nočitve in v to vilo 
se bova z ženo vrnila  19. do 
26. septembra. Rezervacije 
za bivanje v vilah in v hotelih 
so potrebne že zelo zgodaj, 
saj so kapacitete skozi 
celo leto dobro zasedene. 
V sklopu Term delujeta 
tudi hotel Laguna, ki je bil 
ravno tako  deležen obnove 
in Vila Magnolija, ki je 
zrasla na mestu starejšega 
objekta, ki so ga podrli.  
Pridobili so 11  apartmajev, 
namenjenim družinam, 
parom ali posameznikom. 

Strunjan in Terme Krka 
vabita s prenovami
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Na vrhu je večja suita 
s steklenimi stenami s 
pogledom na  Stjužo, morje 
in Piran.  Mediteranski 
hotel  bo kategoriziran z 4. 
zvezdicami.

Ob plaži je že nekaj let 
obnovljena restavracija 
Pinija. Terasa  odpira čaroben  
pogled na modrino morja 
in ob sončnem zahodu  
čudovit pogled  na piransko 
cerkev.
Terme Krka so mi všeč in zato 
ostajam njen zvesti gost in 
član, saj me za bivanje pri 
njih nagradijo.
Na vsakih 28 dni  bivanja 
v enotah  Term imajo vsi 
gostje 2 nočitvi gratis.

Morje in obala nista daleč. 
Vzemite si kak dan   zase in 
nazdravite  morju in sebi. Tudi 
vožnja z vlakom je prijetna. 
Jaz  večkrat  potujem z  njim. 
Je  sproščena, udobna in 
brezplačna.

Zapisal in fotografiral: 
Božidar Debevc
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Program preventivne 
aktivnosti
Društvo vojnih invalidov 
Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine, bo skupaj s 
Centrom za krepitev zdravja, 
Zdravstvenega doma 
Sevnica izvedlo program 
preventivne aktivnosti in s 
tem pripomoglo tudi nekaj 
za zdravje naših članov.  

Program:

1. Temeljni postopki 
oživljanja z uporabo AED 
(avtomatski eksterni 
defibrilator)

2. Dejavniki tveganja za 
nastanek srčno-žilnih 
obolenj: meritve krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja, 
analiza telesne sestave

3. 6-minutni test hoje, testi 
funkcijske zmožnosti

4. Preventivni državni 

presejalni programi: ZORA, 
DORA, SVIT
Programa, ki so ga  izvajale 
direktorica Zdravstvenega 
doma Sevnica ga. Tomšič, 
dve fizioterapevtki in štiri 
diplomirane medicinske 
sestre Centra za krepitev 
zdravja, se je udeležilo 32 
članov. Vsak član oziroma 
udeleženec, se je sam 
odločil pri katerem meritvah 
programu bo sodeloval, 
priporočilo je bilo, da se 
sodeluje pri vseh.
Izvajanje program s 
pojasnjevanjem rezultatov 
za vse udeležence je trajalo 
od 9.00 ure do 12.00 ure. 
Vsi so bili z izvajanjem 
programov zelo zadovoljni, 
prav tako tudi s svojimi 
rezultati.

Po končanem programu 
smo imeli druženje. 

Vprašanj o drugih tegobah, 
ki nas mučijo ni in ni bilo 
konec. Veliko smo dobili 
informacij, kako skrbeti v 
naših letih za  zdravje, ki je 
zelo pomembno, čeprav 
smo ugotovili, da dokler 
ga imamo, se tega žal ne 
zavedamo. Dogovorili smo 
se, da bomo naslednje leto 
podobno akcijo ponovili.

Dobre volje in nasmejani 
smo okoli 13.00 ure odšli 
domov.
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Po dveh letih smo končno 
zadihali in se začeli 
ponovno vključevati v 
športna tekmovanja. V 

našem društvu imamo szelo 
aktivne športnike, ki se lahko 
ponašajo tudi z zelo dobrimi 
rezultati. Tekmujejo od 
začetka do konca leta.

Tekmovanja v streljanju 
z zračno puško

Vsako leto januarja naši člani 
- strelci, organizirajo strelsko 

tekmovanje z zračno puško. 
Tekmovanje se je udeležilo 
sedem ekip. Naši strelci 
so ekipno zasedli 5. in 6. 

mesto, posamično pa so se 
uvrstili od 13. mesta dalje. 
Tekmovanja se je udeležilo 
šest naših članov. 

V februarju je tekmovanje 
organiziralo območje 
združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Dolenjske. 
Tekmovanja se je udeležilo 
8 ekip, od tega je bila tudi 

ekipa našega društva v 
postavi Dragan, Štrbenc. 
Skupno so zasedli 6. mesto.
V sklopu prvenstva ZDVIS 
je bilo tudi tekmovanje v 
streljanju v soboto 12. marca 
2022 na strelišču Strelskega 
društva Velenje. Iz našega 

društva so se tekmovanja 
udeležili: Branko Rogelj, 
Janez Štrbenc, Alojz Dragan, 
Ivan Lukanič, Peter Medle in 
Janez Šepic. Naši fantje so se 
dobro odrezali, saj so dosegli 
2. mesto Branko Rogelj, 3. 
mesto Janez Štrbenc.

Združenje borcev za 
vrednote NOB Novo 

kOREnine
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mesto je v počastitev 9. 
maja, dneva zmage v boju 

proti okupatorju izvedlo 
tekmovanje v streljanju, ki 
je bilo 04.05.2022. Iz našega 

društva so se tekmovanja 
udeležili: Janez Štrbenc,  
Alojz Dragan in Šepic Janez, 
zasedli so šesto mesto.
V počastitev občinskega 
praznika so se 9. tekmovanja 
v streljanju z zračno puško, 
ki ga je organiziralo društvo 
Zasavje v mesecu juniju 
v Trbovljah, udeležili naši 
člani: Janez Štrbenc, Alojz 
Dragan in Šepic Janez, ki 
so si v skupni razvrstitvi 
pristreljali odlično 1. mesto.

Naši strelci so se 02.07.2022 
udeležili tekmovanja v 
Novi Gorici. Tudi tokrat so 

dokazali, da znajo streljati v 
sestavi Janez Štrbenc, Anton 
Žugelj in Branko Rogelj

Tekmovanje v kegljanju v 
Novem mestu

Naše društvo je bilo 
organizator in izvajalec 
prvenstva ZDVIS v kegljanju 
za leto 2022. Skupaj se je 
prvenstva udeležilo 36 

udeležencev. Društvo DPBk 
s 60 lučaji, so zastopali: 
Alojz Dragan, ki je zasedel 1. 
mesto, Dragoslav Mraović, 
Anton Žugelj, Boris Kuhar, 
Alojz Petrič, Branko Rogelj in 
Janez Šepic, tudi z dobrimi 
rezultati, saj so skupno 
dosegli 3. mesto. Štefan 
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Može, ki je tekmoval s 120 
lučaji pa je osvojil 1. mesto.  

Športni ribolov Pesnica

Tekmovanja v ribolovu, ki 
je potekalo 04.06.2022 v 
Pesnici, sta se udeležila dva 
naša člana, Kovač Jožef, ki 
je dosegel 5. mesto in Šepic 
Janez 12. mesto, od skupno 
17. ribičev. 

Prvenstvo v balinanju 

Prvenstva v balinanju za 
leto 2022, ki je potekalo v 
soboto 14.05.2022 v Sežani, 
katerega je razpisala ZDVIS, 
so se  udeležili štirje naši 
člani: Alojz Petrič, Branko 

Rogelj, Janez Štrbenc in 
Janez Šepic. Borili so se 
proti močni konkurenci iz 
cele Slovenije in na koncu 
osvojili zasluženo 1. mesto. S 
tem pa so si priborili nastop 
na državno tekmovanje v 
balinanju. 
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Športne igre 

Zaradi sprostitve ukrepov 
COVID-19, so letos zopet 
Športne igre potekale v 
spomladanskem času in to 
v Trbovljah 09.04.2022. Naši 
tekmovalci so se pomerili 
v naslednjih disciplinah: 
balinanje -  Alojz Dragan, 
Alojz Petrič, Branko Rogelj - 
skupno 7. mesto; kegljanje: 
Štefan Može, Anton Žugelj, 

Dragoslav Mraović -   skupno: 
1. mesto; pikado - Boris 
Kuhar, Robert Vinšek, Karlo 
Plevnik - skupno 4. mesto; 
streljanje: Janez Šepic, Ivan 
Lukanič, Janez Štrbenc - 
skupno 5. mesto. V skupni 
razvrstitvi je našim članom 
zmanjkala 1 točka, da bi 
osvojili 3. mesto. 

Tekmovanje v pikadu 

Tekmovanja v pikadu 
03.10.2022, ki je potekalo na 
Ptuju, so se udeležili tudi naši 
člani: Janez Štrbenc, se bo s 7. 
mestom udeležil državnega 
tekmovanja v pikadu, Janez 
Šepic je dosegel 10. mesto, 
Robert Vinšek 21. mesto, 
Ivan Lukanič 22. mesto in 
Karlo Plevnik 37. mesto.  
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VSEM ŠPORTNIKOM 
ZA DOSEŽENE REZULTATE 

ČESTITAMO, 
OSTALE ČLANE  VABIMO, DA SE 
JIM PRIDRUŽITE, DA BO NAŠE 
DRUŠTVO NA TEKMOVANJIH 

SODELOVALO 
V ČIM VEČJEM ŠTEVILU, POSTALO 

MOČNEJŠE 
IN DOSEGALO ŠE BOLJŠE 

REZULTATE.  ZA VSE NAS, KI SMO 
OSTALI DOMA, 

STE VSI VELIKI ZMAGOVALCI! 
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naše članice Jožice Kuhar 
za dobro domačo vegeto, 
ker lahko uporabimo tudi 
manj kakovostno zelenjavo

Domača vegeta

1kg paradižnika 
1kg paprike  rumene, 
zelene, rdeče   
1kg korenja rdečega, 
rumenega
1kg čebule
50dag peteršilja 
1kg soli
gomolj zelene, list zelene, 
česen po okusu.

Vse skupaj sesekljaj v  
sekljalniku, posoli in dobro 
premešaj.    

Nato nadevaš v kozarce ne 
do roba in zapreš. 

Nič ne kuhaš. Ko kozarec 
načnemo, ga shranimo v 
hladilniku.  

Dober tek!

Recept
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OD DECEMBRA 2021 DO 
NOVEMBRA  2022 SO SE 
ŽAL OD NAS POSLOVILI

Stane Ilovar – Novo mesto

Silvo Judež – Novo mesto

Stanislav Šuklje – Novo mesto

Stanislav Simonič – Črnomelj

SLAVA JIM
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VLOGA ZA DODELITEV POMOČI

Podpisani-a __________________________________ rojen-a _________________

Naslov ______________________________________________________________                                                              

Davčna številka _________________ telefon _______________________________

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

Prosim za dodelitev pomoči:

 a.) zdraviliško zdravljenje
 b.) terapije
 c.) tehnični pripomočki za zdravje 
 d.) vstopnice za plavanje
 e.) ostalo

Rezervacijo si bom uredil-a sam-a. 

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

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

in druge okoliščine:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________.
Obvezne priloge:

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

Potrdilo o odmerjenem katastrskem dohodku za preteklo leto.

S svojim podpisom izjavljam, da so vsi podatki resnični.

                                                                                       Podpis:
Datum: _________________         __________________   

VLOGO ZA DODELITEV POMOČI LAHKO ODDATE NA SEDEŽU DRUŠTVA  
ALI PO POŠTI DO 31. MARCA 2023.

______________________________________________________________________
Seznanjen-a sem, da bo društvo moje podatke uporabilo za namen izvajanja posebnega 
socialnega programa ohranjanja zdravja in posebnega socialnega programa odpravljanja 
ovir, za izvedbo postopka dodeljevanja posebne socialne pomoči, za obveščanje o dode-
ljeni pomoči, za izdajo  napotnice  za zdravilišče ali terapije, za izdajo naročilnice za izdajo 
tehničnega pripomočka ali drugo socialno pomoč, za vodenje seznama uporabnikov pro-
grama, za pripravo poročil za organe društva in za financiranje FIHO, MDDSZ in občine, pri 
čemer bo društvo izvedlo vse tehnične in druge ukrepe za varstvo mojih osebnih podatkov.
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Korenine�so�interno�glasilo�DVIDPB.�Glavni�in�odgovorni�urednik�je�Janez�Štrbenc.�
Novinar�je�bil�Janez�Štrbenc.�Lektoriral�je�Janez�Štrbenc.��Fotografije:�Damjan�Čurič,�
Janez�Štrbenc.�Oblikoval��je�Damjan�Čurič.�Tisk�Forma�Brežice.�Naklada�240�izvodov.

Korenine�so�interno�glasilo�DVIDPBk.��
Gradivo�zbrala:�Janez�Štrbenc�in�Frančiška�Mikolič
Jezikovni�pregled:�Janez�Štrbenc
Oblikoval�je�Damjan�Čurič.
Tiskanje�FORMA�BREŽICE�d.o.o.�Naklada�15.�številke�Korenin�je�150�izvodov.
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�letnik�XV�
številka�15�

Novo�mesto,�december�2022

naslovnica_du2_15

torek, 22. november 2022 21:00:20

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

E-naslov:  dvid@siol.net        


