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Uvodnik
Drage bralke, spoštovani  bralci!

Pred vam je 5. številka Korenin, 
morda nekoliko zapoznela, a 
vendar je našla pot do vašega 
doma. Ko so se člani IO društva 
pred časom odločili za izdajo 
glasila, najbrž niso pričakovali, da bo vsaka številka glasila vse-
binsko bolj bogata. Tokrat se je celo zgodilo, da smo morali 
nekaj člankov dati »na čakanje« in bodo luč sveta ugledali v 
prihodnji, 6. številki Korenin. 

Pozoren bralec si bo najprej ogledal kazalo in njegovo oko bo 
uzrlo dva zanimiva prispevka, ki že v naslovu povesta, da sta ju 
spisala človeka, ki  se z izvajanjem  socialnih programov sreču-
jeta vsak na svoj način. Neizmerno smo hvaležni za napisane 
članke, saj si želimo, da bi se vas čim več opogumilo in prijelo 
za »pero«. Z veseljem pa se bomo odzvali, če vam bolje teče 
govorjena kot pisana beseda. Vaše misli bomo skupaj z vašo 
pomočjo zlili na papir. Verjemite, da se tako marsikatera tiha 
želja ali nedolžna pripomba lahko spremeni v dejanja, ki imajo 
pozitiven vpliv na naša življenja. 

Upamo, da  bo vsak bralec našega glasila našel med pisani-
mi besedami nekaj, kar mu bo obudilo lepe spomine in ga 
opomnilo, da kljub vsem materialnim dobrinam današnjega 
časa največ šteje medsebojno druženje, ohranjanje tradicije in 
spoznavanje novih ljudi. Tvorci pričujočega glasila se trudimo 
z vsebinami obveščati in ozaveščati bralce ter jih spodbujati k 
aktivnejšemu načinu življenja. Na zadnji strani glasila so, tako 
kot pri vsaki številki, navedene telefonske številke naših pred-
sednikov in poverjenikov podružnic ter uradne ure na sedežu 
društva. Pokličite nas ali pridite na obisk in marsikatera vaša te-
žava bo našla za vas pravo rešitev. 

Naše voščilo za prihajajoče leto je preprosto, a srčno: v letu 2014 
vam uredniški odbor glasila Korenin želi obilo zdravja, dobrega 
počutja  in zvrhan koš radosti. 

Tekst: 
Marijana Čengija
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Leto 2013 je bilo, kar se 
tiče delovanja društva in 
realizacije planov, ki smo si 
jih zastavili, razgibano in tudi 
uspešno, saj smo dosegli vse 
zastavljene cilje. Upamo, da 
smo kakšnega celo presegli. 
Tako kot nam zakon o 
društvih in statut društva 
nalagata, smo v mesecu 
marcu pripravili redno letno 
skupščino, ki je bila že 19. Torej 
se nam naslednje leto obeta 
jubilej, in sicer 20 obletnica 
ponovne ustanovitve Društva 
vojnih invalidov Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine. Verja-
memo, da jo bomo primer-
no obeležili in se na ta način 
zahvalili našim predhodnikom, 
ki so znali in zmogli organizi-
rati vse še živeče vojne invali-
de in družinske upravičence 
v eno društvo, kjer ohranja-
mo vrednote, kot so ljubezen 
do domovine, ljubezen do 
sočloveka, ljubezen do države.
V mesecu maju smo se ude-
ležili srečanja vojnih invalidov 
Slovenije in njihovih svojcev. 
Tokrat je Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije organizi-
rala srečanje v Trbovljah. Bili 
smo 40 članska skupina na 
tem srečanju. Zapomnili smo 
si ga tudi po ogledu Steklarne 
Hrastnik in obveznem »šopin-
gu« v njihovi trgovinici. Kje bo 
Zveza organizirala srečanje na-
slednje leto, še ne vemo. Mor-

da bo kje v naši bližini. Tako bi 
se lahko dogodka udeležili v 
še večjem številu.
Junija smo pripravili sreča-
nje članov v dveh sosednjih 
občinah, in sicer v občini 
Trebelno – Mokronog, kjer 
smo si ogledali kmetijo 
mladega kmetovalca Janeza 
Škerjanca ter v občini Šentru-
pert. Tam smo imeli kaj videti 
in slišati, saj se šentrupert-
ska občina ponaša s smelo 
vizijo za prihodnost, ki je na-
šla svoje temelje v slovenski 
podeželski tradiciji. Izvršni od-
bor društva je podprl idejo, 
da bi v naslednjem letu dru-
štvo organiziralo pomladanski 
piknik na primerni lokaciji, ki 
bi bila dostopna za vse naše 
člane. Vabimo vas, da nam 
sporočite vaše ideje in 
morebitne lokacije, ki bi bile 
primerne za izvedbo takega 
dogodka. 
Mesec julij je bil mesec 
obiskov in obdarovanj vseh 
naših jubilantov, ki so v leto-
šnjem letu napolnili okroglih 
70 in 80 let ter vseh, ki so 
starejši od 80 let. Obiska naših 
predsednikov in poverjenikov 
so vedno veseli, saj jim največ 
pomeni osebni stik s članom 
društva. Radi povedo, kako 
jim življenje teče danes in 
kakšno je bilo nekoč. Zado-
voljni so s tem, kar imajo in 
njihova želja je, da le ne bi bilo 

slabše. Nekateri se odpovedo 
skromnemu darilu - darilni 
kartici v vrednosti 10 evrov. 
Želijo, da jo prejme nekdo, ki 
je v večji stiski kot oni sami. 
Tradicija obiskovanja in ob-
darovanja jubilantov je v 
društvu dolgoletna in kot tako 
jo bomo ohranili tudi v priho-
dnje. 
V mesecu avgustu smo izdali 
četrto številko Korenin, tokrat 
v novi podobi, za katero je 
poskrbel Damjan Čurič. V de-
cembru pripravljamo nasle-
dnjo številko in še kako smo 
veseli vsakega vašega zapisa, 
članka, fotografije. Zatorej piši-
te nam, pokličite, fotografiraj-
te. Več kot bomo pisali in brali, 
dalj časa bodo naši možgani 
aktivni. 
Jesensko srečanje smo zara-
di obilice dela, ki se je napo-
vedovalo v jeseni, pripravili 
v poznem poletju, meseca 
septembra. Obiskali smo Hr-
vaško Zagorje. Na našem »vo-
znem redu« so bile postaje:  
grad Trakošćan, muzej krapin-
skega pračloveka v Krapini, 
muzej Staro selo v Kumrov-
cu. Vmes je bilo kar nekaj vo-
žnje po razgibani zagorski 
pokrajini, pokušanje tradici-
onalnih zagorskih jedi, pela 
se je pesem in sukale so se 
pete. Kje bo jesensko srečanje 
naslednje leto? Nekaj zami-
sli že imamo, veseli pa bomo 
vsake vaše pobude.
Kaj kmalu je potrkal na vrata 
mesec november. Tako smo 
na Martinovo soboto pripravili 
2. dan odprtih vrat. Iz vabila, ki 
smo ga poslali vsem članom 
in vsem društvom vojnih in-

Kaj smo v društvu 
naredili v letu 2013 in kaj 
načrtujemo za leto 2014
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validov je bilo razvidno, da bo 
program pester in razgiban. 
Ker ima društvo svojo spletno 
stran, ki jo je pripravil in katere 
skrbnik je Damjan Čurič, smo 
omenjeni dogodek opisali in 
opremili s fotografijami ter jih 
dodali spletni strani. Prav za-
nimivo je videti, kaj vse naši 
člani znajo in zmorejo. Tak do-
godek si želimo organizirati 
tudi v prihodnje. 
Skozi vse leto je naša ekipa 
športnikov pridno vadila v 
streljanju, pikadu, ribolovu, 
šahu in balinanju. Seveda 
smo se udeleževali tekmo-
vanj po celi Sloveniji. Vendar 
si želimo športni duh obuditi 
pri čim večjem številu čla-
nov. Naj malo namignemo: 
ni pomembno, katero mesto 
zasedeš na tekmovanju, po-
membna je rekreacija in dru-
ženje. Predvsem slednje je 
najpomembnejše. 
Dvajsetim vojnim invalidom 
in eni družinski upravičenki 
smo omogočili zdravljenje v 
klimatskih zdraviliščih s tera-
pijami oz. samo terapije, če 
se je uporabnik tako odločil.  
Našim članom smo sofinan-
cirali nakup ortopedskih in 
invalidskih pripomočkov:  slu-

šni aparat, korekcijska očala, 
invalidski voziček in negoval-
no posteljo. Pomagali smo pri 
nakupu energentov in plačilu 
položnic življenjskih stroškov. 
Ob iztekajočem se letu smo 
vsem našim članom podarili 
setveni koledar za leto 2014, 
ki ga je za društvo oblikoval 
Damjan Čurič.
Preden zaključimo naše po-
potovanje skozi leto 2013 in 
vam zaželimo vse dobro v 
letu 2014, se lahko pohva-
limo s še enim dosežkom. 
To je skorajšnja izdaja poezij 
našega člana Franca Režka. 
Veseli smo, da lahko s svo-
jim delovanjem spodbujamo 
naše člane k ustvarjanju in 
ohranjanju kulturne tradici-
je Slovencev. Verjetno pa od 
vseh dejavnosti, ki smo jih iz-
vajali, največ štejejo obiski na 
domu pri naših članih. Še po-
sebej tistih, ki se zaradi visoke 
starosti ali bolezni, ne morejo 
aktivneje udejstvovati pri de-
lovanju društva. Njihov hvale-
žen pogled in ob slovesu po-
vabilo na skorajšnje snidenje, 
nam da vedeti, da prijazna 
beseda in čas, ki ga nameni-
mo sočloveku, največ šteje.  

Tekst: Marijana Čengija

ČOKOLADA: 

Življenje je eno samo 
vrtenje. 

Vrtijo se ure, vrtavke, 
mladina,
vrtijo se dnevi, meseci 
in - LETA! 

Leto ima mnogo dni.      
A so letos
kakšni srečni b’li? 

Da in ne. 

Godile so se smrti, 
nesreče,
vojne krvave, moreče!
 
A bile so tudi poroke     
in rojstva,
rojstni dnevi                     
in
ČOKOLADA. 

Naj slednje v 2014 bo 
veliko,
da želodec vam bo tiho.
Pa le imejte se tudi radi,
naj veliko sreče bo med 
vami. 

SREČNO 2014 
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Že tretje leto zapored smo 
se člani Društva vojnih inva-
lidov Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine srečali v mesecu 
decembru. Za naše člane je 
za razliko od prejšnjih let bila 
novost to, da smo organizira-
li skupno srečanje na enem 
kraju in ne po podružnicah 
kot je bila praksa v preteklih 
letih. Da pa bi se srečanja 
udeležilo čim več članov, 
smo organizirali avtobusni 
prevoz.
Tako smo se člani društva, 
spremljevalci in prijatelji 
zbrali na Osnovni šoli Frana 
Metelka Škocjan. Uvodoma 
nas je pozdravila ravnateljica 
ga. Irena Č. Peterlin, ki nam je 
šolo predstavila in nam izrek-
la dobrodošlico. Nagovoril 
nas je tudi podžupan občine 
Škocjan g. Alojz Hočevar, ki je 
izrazil zadovoljstvo nad tem, 
da vodstvo društva zgledno 
skrbi za svoje člane, ki so kot 
domoljubi dali svoje zdravje 
za domovino. Poudaril je, 
da bi se vsi morali učiti od 
ljudi, ki so skozi svojo dol-
go življenjsko dobo znali in 
zmogli strniti svoje vrste ter 
pokazali ljubezen do domo-
vine. Na koncu je vse skupaj 
povabil k ogledu kulturnega 
programa, ki so ga po men-
torstvom učiteljice Marinke 
Cerinšek pripravili učenci 
domače šole.
Dobre pol ure smo uživali 
ob deklamacijah, pesmih in 
odigrani zgodbi učencev. 
Njihova mentorica jih je 
spretno vodila, mi pa smo 

jih spodbujali z glasnim plo-
skanjem. S svojo neposred-
nostjo in odkritostjo, ki jo 

zmorejo le otroci, so nam 
pričarali čudovito praznično 
vzdušje, v katerem se ljudje 
vedno s svojo srčnostjo in 
sprejemanjem drugačnosti 
pokažemo v najboljši luči. 
Aplavz po končani prireditvi 
je bil glasen in srčen. Nato 
je povzel besedo predsed-
nik društva mag. Ljubomir 
Režek. Po uvodnem nagovo-
ru je vse prisotne pozval, da 
smo se z minuto molka pok-

lonili spominu vsem premi-
nulim članom društva. V na-
daljevanju je podal poročilo 
o delovanju društva v pre-
teklem letu in nakazal smer-
nice za leto 2014. Med drugim 
se društvu  obeta velik dog-
odek, in sicer obeleženje 20 
letnice ponovne ustanovitve 
društva. Poudaril je, da si 

vodstvo društva ob tem želi, 
da bi dogodek najprimerneje 
obeležili v sodelovanju s svo-
jimi člani. 
Nato je sledila pogostitev, 
ki so jo pripravili v šolski 
kuhinji. Večerja je bila zelo 

okusna, posladek sočen in 
lahek. Med večerjo nas je za-
baval mlad harmonikar, sicer 
učitelj matematike, ki je tako 
poskrbel, da so naša grla tudi 
zapela. Udeleženci srečanja 
smo se družili, pogovarjali in 
si ob slovesu zaželeli veliko 
zdravja in dobrega počutja v 
prihajajočem letu. Predsed-
niki in poverjeniki podružnic 
so članom podelili setveni 
koledar, ki ga je za društvo 

letos oblikoval Damjan Čurič.  
In tudi uredništvo glasila 
Korenin se pridružujemo 
dobrim željam naših članov. 
Svoje »sladko« voščilo pa 
je za naše člane prispeval 
učenec 7. razreda osnovne 
šole Drska Lovro Bukovec.

Decembersko srečanje

Tekst: Marijana Čengija
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V našem glasilu Korenine radi 
predstavimo naše članice in 
člane, ki so prave korenine. 
Tokrat predstavljamo našo 
dolgoletno članico Slavko 
(Vekoslavo) Romih iz Nove-
ga mesta. 92-letna tovarišica 
Slavka je bila rojena leta 1921 
v družini Čebron v vasici Ustje 
pri Ajdovščini - takrat pod 
Italijo. Osnovno šolo je obi-
skovala v domačem Ustju in 
v prvem razredu je bil pouk 
še v slovenščini, od drugega 
do osmega razreda pa samo 
v italijanščini. Doma pa so 
se pogovarjali izključno v          
slovenskem jeziku in tako 
utrjevali slovensko narodno 
zavest. Še danes je čutiti, da 
je v svojih koreninah in v spo-
minih ostala klena Primorka.
Ob začetku druge svetov-
ne vojne je bila še doma, 
ker pa je brat že bil ilegalno              
»povezan«, se je tudi ona 
opredelila in ob kapitulaciji 
Italije je odšla na miting v Aj-
dovščino. Kar takoj je ostala v 
poveljstvu mesta na dolžno-
sti telefonistke. Oblekla je uni-
formo, vendar so po desetih 
dnevih pridrveli Nemci. Ob 
umiku se je pridružila skupi-
ni bežečim internirancem in 

preko Vrhnike prispela v Rib-
nico, kjer je zopet opravlja-
la delo v poveljstvu mesta. 
Doživela je ofenzivo in bitko 
v Jelenovem žlebu in poma-
gala pri evakuaciji ranjencev 
iz bolnišnice, ki je bila organi-
zirana v ribniškem gradu.
V vasici Inlauf pri Kočevski 
Reki je Šercerjeva brigada 
organizirala bolnišnico, toda 
Slavka se je z enoto prema-
knila na Brkine na Primorsko. 
Pa so iz smeri Pivke pridrveli 
Nemci s pomagači belogar-
disti in tako je doživela tra-
gedijo 1. bataljona Šercerjeve 
brigade, ki je bil uničen. Umik 
z Brkinov ob koncu novem-
bra po ledenem naraslem 
potoku ji je povzročil hudo 
vnetje rebrne mrene, saj so 
se ustavili (in posušili) šele na 
Mašunu. Hudo bolno jo je ko-
misarka Olga poslala v Babno 
Polje, kjer jo je pričakal zdrav-
nik Kanoni, ki pa je bil precej 
zaskrbljen in je podvomil, da 
bo njen organizem dovolj 
močan. Vendar  je ozdravela 
ter spoznala prijetnega mla-
deniča. In zgodila se je parti-
zanska poroka - poročila sta 
se Slavka Čebron in Rihard 
Romih.

Po veliki jesenski nemški 
ofenzivi leta 1943 so partizani 
v snežniških gozdovih orga-
nizirali bolnišnice in jih kon-
spirativno poimenovali po 
notranjskih krajih Podgora, 
Pudob in Stari trg. Slavka je 
bila dodeljena v Pudob in ni 
bilo opravila, ki se ga ni lotila. 
Zopet je sledila premestitev, 
tokrat v kočevske gozdove na 
Planino in v Komarno vas v 
upravo bolnišnice. Zgodila se 
je nevšečna zastrupitev noge 
in sledila je nujna operacija 
v bolnišnici Zgornji Hrastnik 
blizu Komarne vasi. Po ozdra-
vitvi so jo evakuirali z letališča 
Krasinec v Beli krajini v bolni-
šnico Gravina v Italiji.
Šele 31. maja 1945 so z jugo-
slovansko ladjo (zavezniki so 
odklonili transport) odpluli iz 
Barija in pristali v Crikvenici, 
nato s tovornjaki in z vlakom 
do Ljubljane, kjer se je ne-
nadejano srečala z možem       
Rihardom.
Slavka se je poleti demobi-
lizirala, Rihard pa je ostal v 
uniformi in so ga poslali v 
Zrenjanin, kamor je bil pre-

Portret Slavke (Vekoslave) 
Romih iz Novega mesta
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meščen bataljon za zvezo. 
Sledila je selitev v Beograd 
in  kasneje v Zagreb, kjer sta 
ostala sedem let. Pa selitev 
v Tolmin na  vojni odsek, pa 
v Dornberk in nazadnje na 
okraj Novo mesto in končno 
na referat za borce na občini. 
Po osmih selitvah in bivanju 
v nemogočih stanovanjskih  
razmerah sta se ustalila na Ra-
govski ulici v  Novem  mestu 
in končno dočakala dostojno 
prebivališče.
Ves čas moževe odgovor-
ne službe je vestno skrbela 
za petčlansko družino in se     
aktivirala v krajevnih teren-
skih družbenih organizacijah. 
Še vedno spremlja družbe-
na dogajanja in kritično zna 
ovrednotiti nepravilnosti v 
naši politiki in izreči marsika-
tero pikro na račun nespo-
sobnosti in preračunljivosti 
naših oblastnikov.

Tekst: Janez Štrbenc

Športno udejstvovanje 
naših članov v letu 2013
Člani našega dru-
štva se redno 
udeležujemo tek-
movanj, ki jih orga-
nizirajo področna 
društva in Zveza 
društev vojnih in-
validov Slovenije.
Tekmovanja se 
udeležimo iz špor-
tnih nagibov in 
zaradi rekreacije. 
Smo čisti amaterji, 
vendar tekmuje-
mo zares, čeprav 
niso rezultati naj-
pomembnejši.
Vseeno pa je bilo  na republiškem tekmovanju ZDVIS v Mari-
boru 8. junija 2013 imenitno, ko je na ekranu pisalo: 1. mesto 
Mitja Bukovec, Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in 
Bele krajine. Kdor se je že kdaj poizkusil v pikadu, že ve, kako 
je goljufiva sreča (roka) pri teh metih.
Tekmovali smo v petih disciplinah na različnih koncih 
Slovenije, od Murske Sobote do Kopra:
•  v šahu 26. januarja v Murski Soboti
•  v streljanju 23. februarja v Ankaranu
•  v balinanju 13. aprila v Trbovljah
•  v ribolovu 18. maja na Dravi pri Ptuju
•  v pikadu in v strelstvu 8. junija na XII. športnih igrah ZDVIS  
 v Mariboru
•  v strelstvu 6. julija v Solkanu
•  v streljanju 16. novembra v Gornjem Doliču.
Poleg teh republiških tekmovanj pa smo se udeležili                       
pokrajinskega tekmovanja veteranskih in domoljubnih orga-
nizacij v streljanju z zračno puško, ki ga je pripravilo Policijsko 
veteransko društvo »Sever« iz Novega mesta, in sicer z dvema 
ekipama.

Dragi člani, tudi članice!
V teh rekreativnih dejavnostih bi želeli videti vas,                  
ki se doslej niste opogumili. Povprašajte in se prijavite!

    Tekst: Janez ŠtrbencŠp
or

t
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Živimo v času, ko ljudje 
nenehno hitimo. Vsak dan 
imamo množico obvezno-
sti, ki jih moramo opraviti. Pri 
tem pa kljub temu ne smemo      
pozabiti na zdrav način   življe-
nja, kjer sta pravilna prehra-
na in gibanje ključ za dobro 
mentalno in telesno zdravje.
Z vsakodnevno telesno de-
javnostjo krepimo kondicijo, 
povečujemo odpornost orga-
nizma, vzdržujemo lepo obli-
kovano telo, uravnavamo tele-
sno težo ter ohranjamo dobro 
telesno in duševno počutje. 
Redno gibanje zboljšuje raz-
položenje ter telesne in du-
ševne sposobnosti, krepi mi-
šice in kosti, varuje srce, ožilje 
in dihala, povečuje gibljivost 
telesa in polepšuje izgled. 
Skrbeti moramo  za aktiven 
življenjski slog, ne samo vsa-
kega posameznika, pač pa vse 
družine. 

Še posebej idealna za spod-
bujanje zdravega aktivnega 
načina življenja je Nordijska 
hoja, primerna je tako za zače-
tnike, kot za aktivne športnike 
in ima vse več privržencev. 
Nordijska hoja kot najbolj    
naravna in zdrava človeška 
aktivnost,  je nastala iz teka 
na smučeh. Posnema gibanje 

smučarja tekača, tako v kla-
sični kot drsalni tehniki. Smu-
čarjem tekačem je nordijska 
hoja v poletnih in jesenskih 
mesecih kot dopolnilna vad-
ba, ki omogoča kakovostni 
trening.
Na prvi pogled je podoben 
sprehajanju s pohodniškimi 
palicami. Vendar skriva v sebi 
veliko več. Tako kot pri smu-
čarskem teku tudi pri nordij-
ski hoji deluje veliko število 
mišičnih skupin. Pravzaprav je 
pri nordijski hoji aktivno celo-
tno telo. Nordijska hoja je lah-
ko hkrati sprehod in trening. 
Nordijska hoja predstavlja 
način vzdržljivostne vadbe, 
kjer lahko s hojo in z upora-
bo    primernih palic bistveno 
vplivamo na učinkovitost vad-
be. V primerjavi s klasičnim 
pohodništvom  tu izvajamo 
daljše korake. Podaljšan je tudi           
nihaj z rokami v času odriva-

nja. Ustrezno oblikovani ročaji 
palic omogočajo učinkovito 
odrivanje z rokami v smeri 
hoje. Pri hoji aktiviramo tudi 
mišice hrbta in ramenskega 
obroča. 
Nordijska hoja je športna      
aktivnost, ki omogoča ohra-
njanje visoke kakovosti zdravja 
vseh generacij. Nudi srečeva-

nje  ljubiteljev sprehodov vseh 
starosti  in različne kondicijske 
pripravljenosti v naravi. Z njo 
se lahko ukvarjajo tisti, ki so 
se šele odločili za zdrav način 
življenja, tisti, ki so kondicijsko 
dobro pripravljeni kakor tudi 
vrhunski športniki kot dopol-
nilo k treningom. Izvajamo jo 
lahko v vseh letnih časih. Pri-
merna je tudi kot vadba za lju-
di, ki okrevajo po poškodbah, 
lahko se izvaja v skupinah ali 
individualno. 

Za ukvarjanje z nordijsko hojo  
so najbolj pomembni do-
bri čevlji iz usnja ali zračnega      
tekstila in kakovostne palice 
ter lahka oblačila narejena iz 
primernih materialov. Obleko 
in obutev izberemo glede na 
vremenske razmere, letni čas, 
kakor tudi glede na kraj vad-
be.

NORDIJSKA HOJA
ZA VSE GENERACIJE

predstavnik ZAŽ
Mirko Verovšek    
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Palice: 
• Dolžina (približno 70%   
 telesne višine)
• Material, čim lažji (npr.   
 karbon)  z ustreznim   
 ročajem (kork), ki je   
 v zgornjem delu ukrivljen  
 v smer hoje 
• Konica (vidia    
 z dodanim gumijastim   
 nastavkom za hojo   
 po asfaltnih površinah)

POMEMBNO:
• v gibanje je vključeno celo  
 telo – kar 90% vseh mišic  
 krepi dihalni in srčno žilni  
 sistem;
• vodi k bolj pokončni drži   
 in  popravlja vzorec hoje,  
 povečuje gibljivost, zlasti   
 hrbtenice;
• zmanjšuje utrujenost,  jezo,  
 razdražljivost in izboljšuje  
 splošno počutje;
• je primerna vadba   
 za okrevanje    
 po poškodbah.
• v primerjavi z običajno   
 hojo:  je kalorična poraba  
 20 – 40% višja, poraba   
 kisika  je višja do 25%;
• izboljšuje vzdržljivostno   
 moč rok     
 in ramenskega obroča;
• izdatno učvrsti in mišice   
 nog ter trebušne in hrbtne  
 mišice;
• je za 25% manj    
 obremenitve    
 na skočni in kolenski sklep,  
 kolk in hrbtenico;
• trikrat tedenska vadba   
 nordijske hoje zmanjšuje   
 bolečine v vratu    
 za ljudi, ki opravljajo   
 pretežno sedeče delo.

Vsak, ki se ukvarja z nordijsko 
hojo, mora osvojiti palice kot 
del opreme, brez katere se 
ne more gibati. Pomembno 
je, da čuti palice v rokah, da 
ve, kakšen je pravilen način         
gibanja z njimi, ki je usklajeno 
z ostalimi deli telesa. 

Koraki pri nordijski hoji
Dvotaktni diagonalni korak 
(hoja, tek in poskoki)
Med vadbo je trup nagnjen 
rahlo naprej. Palico vbodemo 
približno na sredini razda-
lje med prsti zadnje noge in 
peto sprednje noge. Tako se 
na palico upremo in z rokami 
potegnemo naprej. Roki med 
vadbo izmenično nihata. Pri 
vbodu palice v podlago se 
nanjo naslonimo in odrine-
mo naprej. Pri tem je roka v 
komolcu skrčena. Ko se z roko 
odrinemo, gre roka mimo bo-
kov, pri tem prste stegnemo in 
sprostimo mišice. Stik s palico 
ohranimo s pomočjo traku. …
Koraki pri nordijski hoji so dalj-
ši, s sprednjo nogo stopimo 
na peto, zadnja pa se dvigne 
na prste in odrinemo….   Ne 
smemo pozabiti: če je spre-
dnja noga desna, je roka, ki je 
skrčena nasprotna – torej leva. 
Zato se korak imenuje dvotak-
tni diagonalni korak.

Dvo, trokorak in štirikorak s 
soročnim odrivom 
Poznamo še druge korake 
nordijske hoje. Največ upora-
bljamo še dvokorak, trokorak 
ter štiri korak s soročnim odri-
vom. Delo nog ter položaj sta 
enaka kot pri dvotaktnem di-
agonalnem koraku, pomemb-
no je le, da s palicami soroč-
no odrinemo na vsak drugi, 
tretji oziroma četrti korak. Po-
membna je drža rok pri odri-
vu in da dlani ob prehodu rok 
mimo bokov odpremo. Roke 
nekoliko zadržimo zadaj.
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Nordijska hoja ima vsak dan 
več privržencev. Če smo 
pred leti v poletnih letoviščih 
srečevali starejše ljudi iz 
nordijskih dežel, ki so 
vsako jutro vestno hodili po 
nordijsko, lahko zdaj tudi v 
Sloveniji srečujemo vse 
več ljudi, ki uporabljajo to 
vse bolj priljubljeno obliko 
vadbe, za kar gre zasluga prav 
gotovo smučarjem tekačem, 
ki so ustrezno promovirali 
nordijsko hojo pri nas. 
OD GLAVE DO PETA 
Z NORDIJSKO HOJO 
RAZGIBATI SE DA
ZAVOD AKTIVNO ŽIVLJENJE
Zgornja Pristava 24
2323 Ptujska Gora

                                                                                                                                      
Na Martinovo soboto je v 
prostorih društva na Novem 
trgu 11 v Novem mestu 
potekal 2. dan odprtih vrat. 
Iz vabila, ki smo ga poslali 
vsem našim članom, je bilo 
moč razbrati, da se bo obetal 
bogat in pester program. 
Dogodka so se poleg naših 
članov in njihovih svojcev 
udeležili tudi predsednik 
Društva vojnih invalidov 
Ptuj Boris Fras, predsednik 
Društva vojnih invalidov 
Maribor Vasja Cimerman s 
spremljevalko in predsednik 
Zveze društev vojnih inva-

lidov Janez Podržaj s sopro-
go.
Dogodek je odprl predsed-
nik društva mag. Ljubomir 
Režek, ki je poudaril pomen 
medsebojnega druženja 
in spoznavanje novega ter 
obnavljanje starega znanja. 
Uvodno predavanje je pri-
pravila vodja socialnih pro-
gramov na društvu ga. Jožica 
Rolih, višja medicinska ses-

tra in pedikerka. V svoji bo-
gati karieri je prehodila pot 
od predavateljice na sred-
nji zdravstveni šoli v Novem 
mestu do dela višje medicin-
ske sestre na otroškem oddelku 
v novomeški bolnišnici, pred 
upokojitvijo pa je 12 let de-
lala v ambulanti za sladkorne 
bolnike. Tam se je usposo-
bila za medicinsko pedikuro, 

ki jo po potrebi v ambulanti 
honorarno opravlja še danes. 
Njeno predavanje o negi 
nog in negi stare kože je bilo 
strokovno ter popestreno 
z dolgoletnimi izkušnjami. 
Marsikatera pripoved se 
nam je zdela nenavadna, a 
ga. Rolih je poudarila, da so 
akterji in dogodki še kako 
resnični.
Za njo se nam je predstavil 

demonstrator za nordijsko 
hojo iz Smučarske zveze 
Slovenije g. Mirko Verovšek, 
ki sicer ni član našega društva, 
vendar pa nam je njegovo 
strokovno in praktično prika-
zovanje pravilne hoje s pali-
cami dalo močno sporočilo 
o prepotrebnem gibanju 
v vseh obdobjih našega 
življenja. Za vse tiste, ki 

2. dan
odprtih
vrat

Tekst: 
Mirko Verovšek
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dvomite v tovrstno »telovad-
bo«; gibate se lahko v dvoje, 
troje, lahko vas je tudi več. 
Tako se družite, si izmenju-
jete svoje izkušnje, ohranjate 
in načenjate nova znanstva.
Kot tretji je prišel do besede 
naš član Janez Bučar, mirno-
dobni vojaški invalid. Že 
njegov dedek se je ukvarjal 
s sadjarstvom, predvsem z 
jablanami, nasledil ga je Ja-
nezov oče, ki je veliko obnavljal 
v sadovnjaku in cepil stare 
kočevarske sorte, Janezova 
družina pa se je odločila, da 
bo sledila družinski tradiciji 
in danes imajo zavidljivo 
proizvodnjo izdelkov, ki jih 
pridobijo iz starih in novih 
sort jabolk. Še največ pride-
lajo jabolčnega kisa, na leto 
kar 60.000 litrov. Imenitno ga 
znajo tudi oplemenititi, in sic-
er s česnom, z rožmarinom, 
z medom, s hrenom ter s 
pehtranom. Zelo ponosni 
so na svoje jabolčno žganje, 
ki je plod dolgoletne želje 
po edinstvenem izdelku. V 
boljših restavracijah vam ga 
postrežejo primerno ohlaje-
nega v ličnih kozarčkih s ten-
ko rezino jabolčnega krhlja. 
S 100% jabolčnim bistrim in 
motnim sokom, s sokom iz 
aronije in jabolk, z jabolčnimi 
in medenimi hruškovimi 
krhlji, z marmeladami, z 
domačimi likerji, z mešanim 
sadjem v medenem likerju 
lahko bogato obložite svojo 
mizo ali pa z njihovimi izdelki 
obdarite svoje najbližje. Zelo 
so primerni tudi za poslovna 
darila. Če jih pokličete na tel-
efonsko številko 041/433 584 
ali 031/614 960, vam želene 

izdelke pripeljejo kamor koli 
želite. 
Ker je bila ravno Marti-
nova sobota, je naš član 
in poverjenik podružnice 
Novo mesto Dušan Nahti-
gal poskrbel, da naša grla 
niso bila presuha. Postregel 
nam je z vinom, ki ga sam 
pridela in letos je bila narava 
radodarna. Tako smo lahko 
pokušali modro frankinjo, 
cviček, žametno črnino in 
laški rizling. Zadišalo je tudi 
po pečenem kostanju, ki se 
je prilegel k mlademu vinu. 
Polne sode bo potrebno do 
naslednje trgatve sprazniti, 
zato lahko Dušana pokličete 
na tel. številko 041/377 924 
in mu pomagate narediti 
prostor za naslednjo letino.
Ljubiteljski izdelovalec 
domače obrti Franc Hrovat 
se nam je predstavil v paru 
s svojo soprogo. Namreč po 
upokojitvi sta se odločila, 
da bosta še naprej dejavna 
vsak po svojih močeh in tako 
izdelujeta pletene izdelke iz 
vrbe, lesene igrače, umetno 
cvetje iz papirja in ženskih 
nogavic, najbolj zanimive 
pa so steklenice, v katerih 
domače žganje zaliva lesene 
figurice, ki jih Franc podari ob 
posebnih priložnostih svo-
jim sorodnikom, znancem in 
prijateljem. Vsi njuni izdelki 
so uporabni, z njimi marsik-
daj obdarita starejše in so-
cialno šibkejše sovaščane. 
Če nimate ideje, kaj podariti 
ob prihajajočih praznikih, 
pokličite Hrovatove na tel. št. 
07/30 83 311 in morda vas 
bosta lahko s svojimi spret-
nimi rokami rešila iz zagate.

Zanimivo predstavitev je pri-
pravil naš član, Franc Majer. 
Svojo pokojnino si je prislužil 
kot vodja nabave v Stillesu, 
v tovarni, ki je daleč naokoli 
znana po izdelovanju stilne-
ga pohištva. S seboj je pripe-
ljal svoje izdelke, ki jih izdelu-
je v domači delavnici. Izdelki 
so nadvse zaželeni v vsakem 
domu, saj resnično izdeluje 
pohištvo »s stilom«. Privoščili 
smo si razvajanje v udobnem 
usnjenem naslonjaču in 
krasno oblazinjenih stolih 
ter spočili oči na fotografi-
jah izdelkov, ki se nahajajo v 
najboljših evropskih hotelih 
in domovih petičnežev. Na 
naših spletnih straneh boste 
našli njegovo bogato po-
nudbo v kateri vsakdo najde 
nekaj primernega zase.
Proti koncu našega raz-
gibanega programa je Dam-
jan Čurič, avtor in skrbnik 
našega elektronskega medi-
ja, predstavil spletno stran 
društva. Pozivamo vas, da 
se je lotite tako, da pridno 
klikate na različne članke in 
teme ter tako odkrivate moč 
sodobne tehnologije. Vse-
kakor vam pri tem lahko s 
svojimi izkušnjami pomaga-
jo vaši mlajši sorodniki, v 
prihajajočem letu pa se bomo 
potrudili in za vse zainteresir-
ane pripravili kratek tečaj up-
orabe internetne strani. Tako 
boste na tekočem o doga-
janju v društvu in o vseh 
aktivnostih, ki jih izvajamo. 
Lahko nam boste poslali svo-
ja opažanja, želje in potrebe 
in v najkrajšem možnem 
času vam bomo odgovor-
ili. Zatorej, nikar se ne bojte 



12

kOREnine

računalnika, ki lahko pripo-
more h kakovostnejšemu 
načinu življenja.
Kot zadnji pa je prišel do 
besede Janez  Štrbenc, lju-
biteljski zbiratelj – numizma-
tik. Povabili smo ga, da nam 
predstavi svojo zanimivo 
zbirko evrskih kovancev ev-
ropskih držav. Z Mitjem Bu-
kovcem sta združila moči in 
v sliki in besedi predstavila 
motive, ki so si jih posa-
mezne države zbrale za svoje 
kovance. Marsikaj smo slišali 
prvič, imeli pa smo priložnost 
obnoviti tudi nekaj starega 
znanja. 
2. dan odprtih vrat je bil 
dobro obiskan. Želimo si 
ga prirediti tudi naslednje 
leto, zato vas vabimo, da na 
njem sodelujete. Ni pomem-
bno tekmovati, pomembno 
je sodelovati, je temeljno 
načelo, ki nas usmerja pri 
delu z našimi člani. Pridite in 
družite se z nami.

   Tekst: 
Marijana Čengija

Izlet v Hrvaško Zagorje, od 
gradu Trakoščan, v Krapini 
obisk Muzeja krapinskih ne-
andertalcev in sprehod po  
kumrovškem Starem selu                                                                                                                                    
Avtobus nas je pričakal v nič 
kaj prijaznem meglenem ju-
tru, a veselega pričakovanja 
to ni pokvarilo.  Zbrani smo 
se veselili obiska načrtovanih 
znamenitosti in upali, da nas 
v slikovitem  Zagorju  obja-
me septembrsko sonce.  Naše 
upanje ni bilo zaman, s par-
kirišča pod Trakošćanom se 
je ponujal čudovit pogled na 
grad, obsijan s soncem, ki se je 
uspelo izviti iz jutranje megle.
Ko bi nas kdo opazoval, ko 
smo se vzpenjali v avtobus, 
ne bi verjel, da bodo vsi zmo-
gli hojo, raje bom napisala 
vzpon do gradu. Pregovor: 
počasi se daleč pride in ponu-
jena roka pomagata do cilja, 
kot pri vseh stvareh, še pose-
bej v času, ki ga živimo. Pa ne 
samo to, vztrajnost in potrpe-
žljivost so lastne članom, saj 
so ju živeli od rane mladosti 
in jih ohranjajo tudi v častitlji-
vi starosti. Ne bom opisovala 
lepote in dragocenosti gradu, 
vsakdo ga je doživel po svoje, 
vreden je obiska. Vzorno vzdr-
ževan protokolarni objekt, 
dragocena oprema, zbirke in 
čudovit pogled na okolico so 
bili nagrada za vloženi trud 
pri vzponu. Zadovoljni in pol-
ni vtisov smo se spustili nazaj 
do grajske pristave na malico. 

Zdelo se mi je: saj je še pre-
zgodaj, a zagorska domača 
juha je vsem zelo teknila.
Avtobus nas je že peljal drugi 
znamenitosti naproti, v Mu-
zej krapinskega neandertalca. 
Nepozabna izkušnja za večino 
udeležencev. Sami bi se malo 
verjetno odločili za obisk. Ure-
jenost eksponatov, filmski pri-
kaz življenja neandertalcev in 
samo vodenje po muzeju me 
je prijetno presenetilo in nav-
dušilo. Verjamem, da prav vse, 
ki smo se ogleda udeležili. 
Čas je prehitro mineval ob 
tako zanimivem programu, 
da je bil že čas za kosilo, saj k 
zdravemu življenju sodijo tudi 
redni obroki, kar je bilo skrbno 
načrtovano. V prijetni resta-
vraciji Zelenjak v neposredni 
bližini Kumrovca so nam po-
stregli dobro in obilno kosilo.  
Presenetila nas je živa glasba 
s pesmijo, ki je še dvignila do-
bro razpoloženje, prelepo je 
bilo videti člane društva, ko so 
se zavrteli ob prijetnih vižah.
Dan se je prevešal v pozno 
popoldne, pred nami pa še 
obisk Kumrovca z muzejem 
na prostem, Staro selo. Lepo 
sitim nam je sprehod po uli-
čicah Starega sela, ogled 
Titove rojstne hiše in proda-
jalnic spominkov, dobro del. 
Prisluhnili smo tudi starim za-
gorskim svatbenim napevom 
folklorne skupine, kar je dalo 
še poseben čar naselju, ki je 
marsikomu obudilo spomi-

Vtisi spremljevalke s      
srečanja članov DVIDPBK
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ne na ne tako davne čase, na 
arhitekturno dediščino, ki je  
skoraj več ni.
Kar malo zasanjani in zazrti v 
preteklost smo se vrnili v av-
tobus. V preteklost, kjer čas ni 
le denar, hitenje, ampak tudi 
čas za sočloveka, prijatelja in 
tega smo bili ta dan v obilici 
deležni. Na poti domov sem 
premišljevala, koliko truda in 
skrbnega načrtovanja je bilo 
vloženega, da je izlet potekal, 
po domače bi rekli, gladko kot 
po loju. Res, da so organizatorji, 
člani vodstva društva strokov-
no usposobljeni, vendar brez 
srčnosti, s katero delajo, ne 
bi bilo ne druženj in verjetno 
tudi društva ne.
Naj se še zahvalim vsem, ki so 
sodelovali pri organizaciji izle-
ta, saj me je dan obogatil. Ta-
kega bogastva se ne da izme-
riti z današnjimi vatli, tudi vzeti 
ti ga ne more nihče, lahko ga 
le sam razdajaš.                                               
                                                      
   Napisala: 

Jožica Mencin

Pisal nam je 90 – letni član 
Martin Rukše iz Brusnic, ki je 
reden udeleženec naših sre-
čanj in izletov. Obujal je spo-
mine na prelepa doživetja ob 
srečanju v Beli krajini v metli-
škem muzeju in v »šoli« na Ra-
dovici, kjer je dobil spričevalo 
za dobro znanje. Všeč mu je 
bila tudi vinska klet z degusta-
cijo vin.
Srečanje na Bizeljskem mu je 
ostalo v spominu zaradi re-
pnic – v morsko mivko izkopa-
ne kleti. Mivka je ostanek nek-
danjega panonskega morja. 
V teh repnicah so shranjevali 
poljske pridelke, seveda naj-
več repo.
Na rednem letnem srečanju 
vojnih invalidov Slovenije v Tr-
bovljah je bil že drugič, vesel 
pa je bil drugega dela tega 
srečanja: ogled steklarne v 
Hrastniku, kjer je srečal kolega 
invalida iz te tovarne.
Nadvse zanimiv mu je bil izlet 
v Sevnico in na Razbor. Leta 
1948 je bil na sevniški žagi 
lesni manipulant sedem me-
secev in mu je Sevnica dobro 
znana. Pogosto je bil na gradu, 
saj je bilo tam znano gostišče.
Letošnje srečanje je potekalo 
po Hrvaškem Zagorju z ogle-
dom gradu Trakošćan, sezna-
nili pa smo se tudi z našim 

prednikom – krapinskim pra-
človekom. Bilo je zelo nazorno 
in informativno. 
Seveda ne bo pozabil ogleda 
kmetije in sirarne v Čužnji vasi 
in čudovite doline kozolcev v 
Šentrupertu – imenitna za-
misel, ohraniti kulturno dedi-
ščino naše dežele ga je prite-
gnila, da si je za spomin kupil 
majico z odtisi kozolcev.
Na dnevu odprtih vrat na 
Martinovo soboto pa je z vso 
pozornostjo prisluhnil pred-
stavljenim temam in izraža 
zadovoljstvo, da se je vodstvo 
našega društva tako potrudi-
lo, da organizira taka druženja 
in želi, da bi se taka srečanja 
nadaljevala. 

Po zapisu Martina Rukšeta 
tekst spisal Janez Štrbenc

Član našega društva je tudi 
Ivan Kužnik iz Rumanje vasi. 
V želji, da ga predstavimo v 
našem glasilu, smo se večkrat 
dogovarjali za obisk, vendar 
zdravje in čas nista dopuščala, 
da bi se dogovorili z njim. 
Bil je trideset let osebni voznik 
predsednika Josipa Broza Tita 
in prav gotovo bi bilo zanimi-

Prispevki 
naših 
članov – 
članic

Portret 
Ivana       
Kužnika, 
vojaškega 
vojnega   
invalida

Vir: internet;
http://www.skyscrapercity.com/archive/index.
php/t-400020.html
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vo slišati in brati, kako je opra-
vljal to odgovorno dolžnost.
Novinar Marjan Bauer je zapi-
sal razgovor z njim in tu pov-
zemamo delček njegovega 
zapisa.
Ivan Kužnik je prišel v Beograd 
januarja 1945 iz Barija v Italiji, 
kjer se je zdravil, ker je bil kot 
borec Cankarjeve brigade ra-
njen. Po prihodu  v Beograd je 
na Belem dvoru opravljal voja-
ške dolžnosti v posebni avto-
mobilski četi. Najprej je skrbel 
za pet avtomobilov, med nji-
mi so bili trije džipi.
Tito je izvedel, da je vozni park 
dobil nova vozila, zato si jih je 
hotel ogledati. Pa ne samo to 
- Ivanu je ukazal, naj se usede 
na sovoznikov sedež, sam pa 
se je usedel za krmilo in po-
gnal vozilo po ploščadi. Ugo-
tovil je, da je to ravno tak džip, 
kakršnega je imel v Drvarju. 
Desant ni uspel, džip pa so za-
plenili Nemci. 
Leta 1950 je bil Ivan Kužnik 
imenovan za maršalovega 
osebnega šoferja, obenem pa 
tudi za komandirja posebne 
enote, ki je skrbela za vozila 
varnostne službe. V voznem 
parku so bila različna vozila: 
horch, packard, cadillac, rolls 
royce, mercedes.
Predsednik Tito se je zelo do-
bro razumel na avtomobile, 
bil je izvrsten voznik, rad bi 
sam vozil, vendar mu protokol 
tega ni dovoljeval. Se pa Ivan 
spomni vožnje po Zagrebu, 
ko je sedel poleg predsedni-
ka, ki je veselo  odzdravljal 
mahajočim  Zagrebčanom, ko 
so ga prepoznali za krmilom. 
Večkrat pa je sedel za krmilo 
na Brionih, ko je po otoku pre-
važal svoje goste.

Ivan Kužnik pa ni bil samo 
osebni voznik. Z drugimi so-
delavci je skrbel za prevoz 
vseh gostov. Natančno je bil 
predpisan razpored vožnje v 
koloni, skrbel je za vso logisti-
ko.
Predsednika  niso nikdar na-
dlegovali z osebnimi zade-
vami, le enkrat je Ivan Kužnik 
omenil Titu, da ima že dovolj 
službenih let za upokojitev in 
da je v Vavti vasi sezidal hišo 
in..... Pa se je maršal nasmehnil 
in ga vprašal ali se mu ne zdi, 
da ima tudi on že dovolj služ-
benih let. Zato mu Ivan nič 
več ni omenjal upokojitve.
Minevala so leta in napočilo 
je žalostno leto 1980. Januarja 
je z letališča Brnik predsedni-
ka odpeljal v Klinični center 
v Ljubljani. Petega maja 1980 
je krsto odpeljal iz KC v stav-
bo republiške skupščine in od 
tam na železniško postajo. 
Na dan pogreba je za krmilom 
džipa vozil lafeto s krsto do 
hiše cvetja.  
Njegova služba je bila za ve-
dno končana.     
 Tekst: 

Janez Štrbenc

V mesecu decembru smo po-
leg božiča in novega leta pra-
znovali dan samostojnosti in 
enotnosti. Ta dan nas je spo-
mnil na oktobrski zbor odpo-
slancev slovenskega naroda, ki 
je potekal od 1. do 3. oktobra 
1943 v Sokolskem domu v Ko-
čevju.

Septembra 1943 je Italija kapi-
tulirala in Osvobodilna fronta 
je organizirala zbor z geslom: 
Narod si bo sodbo pisal sam 
(citat je iz drame Ivana Cankar-
ja: Hlapci). Zbranih je bilo 650 
predstavnikov slovenskega 
ljudstva. To je bilo sredi 2. sve-
tovne vojne izjemno dejanje 
in zato ta zbor nekateri zgo-
dovinarji štejejo za prvi parla-
ment v slovenski zgodovini in 
temelj slovenske državnosti.
Zaradi nevarnosti napadov 
nemškega letalstva je zbor za-
sedal samo ponoči.
Zbor je predstavljal zastop-
stvo zavednih Slovencev s 
celotnega slovenskega etnič-
nega ozemlja. Na zboru so 
sprejeli tudi sklep o priključitvi 
slovenskega primorja k matič-
ni domovini. Vendar ta sklep 
ni bil objavljen v dokumentih 
zasedanja. (Razlog: »višja sila«. 
Protestiralo je italijansko partij-
sko vodstvo, Moskva pa je ob-
javila stališče, da se bodo meje 
urejale po vojni).  

Obletnici

Vir: internet;
http://www.posta.si/postna-celina/8168/70-ob-
letnica-Zbora-odposlancev-slovenskega-naroda-
v-Kocevju?nodeid=535
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Literarni 
kotiček

Na tem zasedanju je bilo izvo-
ljenih 42 članov slovenske de-
legacije za II. zasedanje AVNOJ 
–a v Jajcu in 120 članov SNOO 
– Slovenski narodnoosvobo-
dilni odbor, ki je zasedal 19. 2. 
1944 v Črnomlju in se preime-
noval v SNOS – Slovenski na-
rodnoosvobodilni svet. Črno-
maljci bodo februarja svečano 
obeležili 70. letnico zasedanja 
SNOS, saj je takrat bila sprejeta 
deklaracija o združitvi Sloven-
cev z drugimi narodi Jugo-
slavije: »svobodno, po lastni 
volji in na temelju pravice do 
samoodločbe«!
To ugotovitev je 50 let pozneje 
upoštevala komisija evropskih 
pravnikov pod vodstvom Ro-
berta Badinterja, ki je priznala 
Sloveniji pravico do izstopa iz 
SFRJ in priporočila evropskim 
državam njeno mednarodno 
priznanje.
Ni pa znan samo kočevski 
zbor. Znan je tudi kočevski 
proces. Ta je potekal pet dni 
kasneje od 8. do 11. oktobra 
1943. Sodili so organizatorjem 
slovenske bele garde in četni-
kov (plave garde). Partizansko 
vojaško sodišče je sodilo na-
sprotnikom osvobodilnega gi-
banja. Zajeli so jih po italijanski 
kapitulaciji in porazu četnikov 
v Grčaricah in belogardistov 
na Turjaku.
Kočevski proces označujejo 
za prvo sodbo kvizlingom in 
vojnim zločincem, nekateri pa 
opozarjajo, da je bil to politi-
čen proces. Od 21 obtoženih 
jih je bilo 16 obsojenih na 
smrt, 4 na prisilno delo, 1 je 
bil oproščen. 

Napisal: 
Janez Štrbenc

Veseli december

December je mesec
ledenih rož.

December je mesec 
sneženih mož.

December mesec
obdaritve je čas,

ko pridejo Miklavž, Božiček
in dedek Mraz.

Veliko daril
za pridne otroke.

Upam, da res
v prave gre roke.

December mesec
družinskih vezi.
Mesec veselih 
in srečnih ljudi.

December je mesec
samostojnosti.

December je mesec
dolgih noči.

December je mesec,
ko otrok se božji rodi.

Franc Režek
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Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine

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

Korenine so interno glasilo DVIDPB. Glavni in odgovorni urednik je Janez Štrbenc. 
Novinarji so bili: Mirko Verovšek, Janez Štrbenc, Jožica Mencin, Martin Rukše in Marijana 
Čengija. Lektoriral je Janez Štrbenc. Oblikoval je Damjan Čurič. Tiskanje FORMA BREŽICE 
d.o.o. Naklada 5. številke Korenin je 280 izvodov.

Obvestila
Predsednik: mag. Ljubomir Režek
                             
Brežice Janez Štrbenc  
                            031 640 818
Krško  Boris Kuhar   
                            041 999 979
Novo mesto Dušan Nahtigal  
                            041 377 924
Trebnje Dušan Zupan  
                            07 30 47 708
  040 597 011

Sevnica Božidar Debevc  
                            070 741 062
Črnomelj Franc Režek   
                            070 739 073
Metlika Gabre Bogdanović
                            07 30 50 012

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije         
(ZDVIS) je sporočila datume športnih tekmo-
vanj in izvajalce športno rekreativnih priredi-
tev v letu 2014:
•  prvenstvo v šahu bo izvedlo Društvo   
     vojnih invalidov Ljubljana 25. januarja 2014;
•  prvenstvo v streljanju bo izvedlo Društvo  
 vojnih invalidov Severne Primorske   
 22. februarja 2014;
•  prvenstvo v ribolovu bo izvedlo Društvo  
 vojnih invalidov Celje 17. maja 2014;
•  prvenstvo v pikadu bo izvedlo Društvo  
 vojnih invalidov Gorenjske Kranj   
 14. junija 2014;
•  prvenstvo v balinanju bo izvedlo Društvo  
 vojnih invalidov Zasavje     
 27. septembra 2014;
•  prvenstvo v kegljanju bo izvedlo Društvo  
 vojnih invalidov Pomurja 11. oktobra 2014. 
13. športne igre bo izvedlo Društvo vojnih  
 invalidov za Koroško 19. aprila 2014.

Podružnice
Podružnica Poverjenik

Podružnica Predsednik


