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Uvodnik
Kar nekaj spominov na leto 2014, 
ki odhaja, imamo člani Društva 
vojnih invalidov Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine.
Leto, ki se poslavlja, smo za-
znamovali z 20-letnico našega 
društva. Praznovali smo de-
lovno, saj drugače ne znamo.
Da je naše društvo živo, da ima 
poslanstvo, strategijo in cilje in da ima rezultate ter da je lahko 
tudi komu za vzgled, se moramo zahvaliti članom izvršnega 
odbora društva. Da je društvo postalo to, kar je in na kar smo 
ponosni, pa so bistveno pripomogla vsa dosedanja vodstva, 
ki so uspešno krmarila v manj ali bolj burnih razmerah. 
Zahvalo vsem članicam in članom za soustvarjanje delova-
nja v minulih 20 letih in da hkrati zaželimo društvu uspešno 
delovanje tudi v prihodnje.
Da boste lahko te spomine obujali skupaj z nami, smo za Vas 
pripravili novo številko Korenin, v katerem si lahko prebere-
te, kaj vse smo delali v letu, ki se poslavlja.
Prav gotovo se boste spominjali, kdaj in kje ste sodelovali, 
bili zraven ali nas opazovali.
Številna druženja v tem letu smo zaključili z decembrskim 
srečanjem. Mnogi med vami ste se ga udeležili kljub temu, 
da morda niste bili najboljšega zdravja, saj ste tako še nekaj 
trenutkov v iztekajočem se letu preživeli z nami.
Delo predsednika in vodenje društva pa smo člani Izvršne-
ga odbora opravljali z veliko vnemo in po svojih najboljših 
močeh. S ponosom ugotavljam, da je prehojena pot polna 
uspehov in lepih spominov. Upravičeno smo lahko ponosni.
Veliko zadovoljstva ob branju prispevkov v Koreninah.                     
Vse dobro v prihajajočem letu 2015 vam želim, v upanju, da 

ste božične in novoletne praznike preživeli v krogu tistih, ki 
jih imate najraje.

Vaš predsednik mag. Ljubomir Režek
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V Društvu vojnih invalidov 
Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine letos obeležujemo 20 
let od ponovne ustanovitve 
društva. Svoje poslanstvo iz-
vajamo s pomočjo posebnih 
socialnih programov, ki so na-
ravnani tako, da našim članom 
omogočajo kakovostno in 
dostojno življenje v tretjem ži-
vljenjskem obdobju. Ob koncu 
leta je prav, da zapišemo, kaj 
smo v iztekajočem letu 2014 
naredili in kakšni so naši načrti 
za  prihodnje leto.
20. redna skupščina društva 
je bila v mesecu marcu. Dele-
gati so na predlog Izvršnega 
odbora društva sprejeli sklep, 
s katerim so potrdili Borisa Ku-
harja za predsednika podru-
žnice Krško in Dušana Zupana 
za predsednika podružnice 
Trebnje. Skupščine se je kot 
gost udeležil predsednik Zve-
ze društev vojnih invalidov 
Slovenije Janez Podržaj, ki 
je poudaril, da je v društvu v 
zadnjih štirih letih opazen vi-
den napredek, kar je razvidno 
iz poročila o delovanju dru-
štva, ki je jasno predstavljeno 
v besedi in podkrepljeno s 
številkami, kako so se poseb-
ni socialni programi izvajali v 
preteklem letu.
Srečanje vojnih invalidov Slo-
venije in njihovih svojcev je 
ZDVIS tradicionalno organizi-
rala zadnjo soboto v mesecu 
maju. Tokrat je bilo gostitelj 
Društvo vojnih invalidov Lju-

bljana, srečanje pa je bilo or-
ganizirano v Medvodah. Iz 
našega društva se je srečanja 
udeležilo 40 članov. Po ura-
dnem delu srečanja smo s 
pomočjo lokalnega vodnika 
spoznali zgodovino Medvod 
in okoliških krajev, obiskali 
domačiji Franca Rozmana Sta-
neta in Jakoba Aljaža, konec 
dneva pa smo zaključili na ze-
lenici ob Zbiljskem jezeru.
Junij je bil naš mesec. Zakaj 
naš? Izvršni odbor društva se 
je odločil, da bomo 20 let od 
ponovne ustanovitve društva 
obeležili na zgodovinskem 
kraju - v Kočevskem Rogu. 
Najprej smo obiskali našega 
člana, vojaškega mirnodobne-
ga invalida Janeza Bučarja na 
»sadjarski« kmetiji v Bušincu, 
kjer so tisti dan prvič odprli 
vrata svoje  trgovine z ekolo-
škimi izdelki, nato pa smo se 
zapeljali do Baze 20, kjer smo s 
krajšim kulturnim programom 
in mnogimi vabljenimi gosti 
proslavili 20 let našega delo-
vanja. 
Mesec julij je že tradicionalno 
mesec, ko predsedniki in po-
verjeniki naših sedmih podružnic 
obiščejo jubilante, ki so v leto-
šnjem letu napolnili 70 in  80 
let ter vseh, ki so starejši od 80 
let. Neizmerno so veseli skro-
mne pozornosti, vendar pa 
najbolj cenijo osebni stik, ki ga 
imajo s članom društva. 
Jesensko srečanje smo letos 
pripravili v prvi polovici mese-

ca septembra. Prvi postanek 
smo naredili v idiličnem okolju 
nekdanjega kartuzijanskega 
samostana Bistra, kjer se danes 
nahaja Tehniški muzej Slove-
nije. Kot že samo ime muzeja 
pove, smo si ogledali tehni-
ške dosežke naših prednikov, 
veliko je bilo naravoslovnih 
eksponatov, predvsem pa je 
bila za vse zelo zanimiva zbir-
ka osebnih avtomobilov, ki 
jih je dobil v dar nekdanji prvi 
mož skupne domovine Jugo-
slavije, Josip Broz Tito. Na poti 
domov smo se ustavili v Ce-
kinovem gradu in si ogledali 
občasno razstavo Take vojne 
si nismo predstavljali. Več lah-
ko preberete na naslednjih 
straneh glasila.
3. dan odprtih vrat smo letos 
zastavili malo drugače. Pripra-
vili smo ga na sončno okto-
brsko soboto v Brežicah. Tudi 
o tem dogodku poročamo v 
tokratnem glasilu.
In že je december potrkal na 
vrata. Prav je, da v društvu 
ohranjamo tradicijo druženja 
in medsebojne pomoči, zato 
smo tudi letos pripravili de-
cembrsko srečanje za vse vse 
naše člane, njihove svojce in 
prijatelje. Tokrat smo srečanje 
pripravili v Črnomlju. Začeli 
smo ga v poznem popoldne-
vu ob nagovoru predsednika 
društva mag. Ljubomirja Rež-
ka, nadaljevali ob pomenko-
vanju in belokranjskih dobro-
tah, večer pa smo zaključili z 
obiskom koncerta Folklorne 
skupine Dragatuš. Vsi udele-
ženci so v lični ekološki vrečki 
prejeli setveni koledar za leto 
2015 in pesniško zbirko Listje 

Delovanje našega 
društva 2014-2015
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vojni invalid iz leta 1991 Franc 
Režek. Članice in člani, ki se 

dogodka niso mogli udeleži-
ti, pa so se na svojem domu 
razveselili obiska naših pred-
sednikov podružnic in ob tej 
priložnosti prejeli enako darilo 
kot če bi se srečanja udeležili. 
Nikakor ne gre pozabiti na 
naše športnike, ki neutrudno 
trenirajo, se družijo in na tek-
movanjih dosegajo vidne 
rezultate. Poročilo o njihovih 
dosežkih je spisal urednik gla-
sila Janez Štrbenc, sicer tudi 
sam aktiven  športnik. Osem-

najstim vojnim invalidom 
in eni družinski upravičenki 
smo sofinancirali zdravljenje 

v klimatskih in naravnih zdra-
viliščih s terapijami oziroma 
samo terapije, če se je upo-

rabnik tako odločil. Sofinan-
cirali smo nakup ortopedskih 
in higienskih pripomočkov, 
pomagali pri nakupu ener-
gentov in plačilu življenjskih 
stroškov, enemu članu smo 
sofinancirali pomoč na domu. 
Že četrto leto zapored smo 
vsem članom, ki so to želeli, 
omogočili rekreativno plava-
nje v tistih zdraviliščih, ki so 
najbližji njihovemu domu. 
Skozi celo leto smo izpeljali 
pet srečanj, ki se jih je pov-

prečno udeležilo 50 članov in 
njihovih spremljevalcev. Izdali 
smo pesniško zbirko našega 

člana Franca Režka, z rado-
stjo pa naj zapišemo, da bo 
kmalu po novem letu naša 
knjižna omara bogatejša za 
še eno literarno delo, ki ga je 
spisal naš član Stanislav Šuklje. 
Tudi o tem nekoliko več na 
naslednjih straneh tokratnega 
glasila.
Za prihodnje leto 2015 na-
črtujemo, da bomo izvajali 
posebne socialne progra-
me v takšni meri in na način, 
kot smo jih v letu 2014. Že-
limo si le, da bi bila finančna 
sredstva, ki so nam bila name-
njena v letošnjem letu, v enaki 
višini na razpolago tudi v pri-
hodnjem. Res je, da pri višini 
odobrenih finančni sredstev 
ni vse odvisno od nas, ven-
dar pa trdno verjamemo, da 
bomo s svojim delovanjem 
tudi v bodoče poskrbeli, da 
se bodo posebni socialni pro-
grami izvajali v dobrobit vseh 
članov našega društva. 
Tako kot smo se skozi cel pri-
spevek spominjali minulih 
dogodkov, smo tudi na kon-
cu pobrskali po spominu, kjer 
smo našli naslednje novole-
tno voščilo:

Da bi v letu, ki prihaja, 
mir imeli, srečo doživeli,
da vam zdravje bi služilo

in razumevanje ne zapustilo.

Ni kaj dodati, vse kar je v 
voščilu, je resnično najvrednejše. 

Srečno 2015!

Tekst Marijana Čengija
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Sobota, 13. september 2014. 
V svežem jutru smo se Do-
lenjci in Belokranjci vkrcali v 
avtobus v Novem mestu. Sle-
dnji so nam hiteli zagotavljati, 
da je bil pri njih viden sončni 
vzhod, ko so zjutraj previdno 
pokukali skozi okno, kar se je 
slišalo skoraj neverjetno. Po-
savčani, ki so nas pozdravili na 
avtobusu, so imeli neprespa-
no noč za seboj. Na njihovem 
koncu je večdnevno dežev-
je povzročilo, da so narasle 

vode prestopile svoja korita 
in marsikomu ogrozile imetje. 
Prav vsi smo bili že siti moče 
vsepovsod okoli nas, iz pogo-
vorov pa je bilo razbrati, da se 
nam misli sučejo okoli prihaja-
joče jeseni in vprašanja, le kaj 
nam bo letos prinesla.  
Kljub temu smo se tisto so-
boto pogumno prepustili do-
godkom. V zavetju udobnega 
avtobusa in spretnega šoferja 
smo prvi postanek naredili v 
idiličnem okolju nekdanjega 
kartuzijanskega samostana, 
danes pa so tam osrednje 
zbirke Tehniškega muzeja 

Slovenije. Kraj je dobil ime po 
Bistri, ki je povirni pritok reke 
Ljubljanice in ki izvira v bližini 
samostana.  Kot zanimivost 
naj zapišemo, da se v njene iz-
vire steka voda iz Cerkniškega 
jezera in Rakovega Škocjana. 
V muzeju so na ogled stalne 
zbirke  ter občasne razstave s 
področja kmetijstva, prometa, 
gozdarstva, lesarstva, lovstva, 
ribištva, tekstila, tiskarstva in 
elektrotehnike. Kljub res ve-
likemu številu zbirk danih na 

ogled, je bilo največ naše po-
zornosti namenjene prometni 
zbirki, v kateri so predstavljeni 
avtomobili do 2. in po 2. sve-
tovni vojni, avtomobili doma-
če proizvodnje, motorna kole-
sa in Titovi avtomobili. Sploh 
slednji so resnično imenitni. 
V desetletju pred osamosvo-
jitvijo je Tehniškemu muzeju 
Slovenije uspelo pridobiti 15 
avtomobilov, ki jih je upora-
bljal jugoslovanski predsednik 
Tito. To so večinoma redki 
primerki prestižnih limuzin z 
visoko tehnično in zgodovin-
sko vrednostjo. Med njimi naj 

omenimo: Mercedes 540K iz 
leta 1939, ki ga je Titu podarilo 
hrvaško notranje ministrstvo, 
Packard iz leta 1937, ki ga je 
Titu leta 1945 podaril nekdanji 
voditelj Sovjetske zveze Sta-
lin, dva ZIS-a iz leta 1954- dar 
Nikite Hruščova, ki je nasledil 
predsednika Sovjetske Zveze 
Stalina, Horch 951A, dar Tretje 
ruske armade, Rolls Royce, iz 
leta 1952, ki ga je Titu podarila 
Republika Slovenija in še vrsta 
drugih. Da so zgodbe iz prete-
klosti oživele in nas popeljale 
v čas izpred 100 -tih let gre 
predvsem zahvala odličnemu 
vodstvu po muzejskih zbirkah.
Bližal se je čas za kosilo, po 
okusnem obedu pa smo se 
namenili proti Ljubljani. Kaj 
kmalu smo prišli do spozna-
nja, da ogled mestnega sre-
dišča in obisk Ljubljanskega 
gradu z vzpenjačo ne bo 
izvedljiv, saj je v zgodnjem 
popoldnevu začelo liti kot iz 
škafa. Zatorej je bilo potreb-
no malo iznajdljivosti in po 
tehtnem premisleku smo se 
odločili za obisk Cekinovega 
gradu, v katerem so nedavno 
postavili na ogled razstavo z 
naslovom Take vojne si nismo 

Jesensko srečanje
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o vojni, ki je pred 100 leti za-
rezala v življenje vsake družine 
na Slovenskem in ki jo znova 
odkrivamo po več desetletjih 
pozabe. In kdo so bili Slovenci 
ujeti v vojne grozote 1. sve-
tovne vojne? Mladi umetniki, 
fotografi, poročevalci, bolni-
čarke, vojaški kurati in še bi 
lahko naštevali. Bili so »na-
vadni« ljudje - naši predniki, 
njihove zgodbe pa v bežnih 
obrisih prehajajo iz roda v rod 
v družinskih izročilih.
Domov smo se vračali v poznih 
popoldanskih urah. Celo-
dnevni dogodki so nam dali 
veliko snovi za premišljevanje 
in nas hkrati opogumili, da se 
naslednjih srečanj zagotovo 
udeležimo.
   
Tekst: Marijana Čengija
  

Naš član Stanislav Šuklje iz 
Novega mesta je v mladosti 
živel v Bušinji vasi  (občina Me-
tlika) in je poznal imenitnega 
možakarja iz sosednje vasi 
Malo Lešče. To je bil Jože Gor-
nik. O njem je slišal mnogo 
pohvalnih zgodb. Bil je človek 
velike postave in širokega srca, 
zato je ljudski glas širil o njem 
zanimive zgodbice.   
                          
Naš član Stane Šuklje je sklenil, 
da bo zbral zgodbe o Jožetu 
Gorniku, ki so ga zaradi velike 
postave klicali Veliki Jože, in 
tako ohranil spomin na tega 
izjemnega človeka. Dogodki 
iz Jožetovega življenja si zaslu-
žijo, da jih ohranimo v zapisani 
obliki in zato se je Stane odlo-
čil, da nam bo predstavil drobce 
iz življenja vaščana iz Malih 
Lešč v pisni obliki. Našim članom 
bo predstavil tega preproste-
ga Belokranjca. Zgodbe so 
tako imenitne, da vam ponu-
jamo za začetek v branje uvod 
in zgodbo o medvedu.
Ko smo v uredništvu brali 
Stanetove zapiske o Velikem 
Jožetu, smo resno razmišljali, 
da bi vse zgodbice zbrali in 
jih izdali v knjižni obliki. O tem 
vas bomo obvestili v naslednji 
številki naših Korenin.    

UVOD

V Beli krajini, šest kilometrov 
severno od Metlike, stoji vas 
Malo Lešče. Že samo ime kra-
ja pove, da je vas manjša. V 

vasi je dvajset hiš. Razporeje-
ne so na strmem bregu nad 
potokom Sušica. Ta potok je 
hudourniške narave in nava-
dno poleti presahne. Vas leži 
tik ob hrvaški meji. Prebival-
ci se v glavnem ukvarjajo s 
kmetijstvom, čeprav je zemlja 
revna. Po njivah in sadovnja-
kih je precej kamenja, zato je 
obdelava zelo otežena. Ljudje 
z veliko skrbjo obdelajo vsako 
ped zemlje. Živijo skromno in 
večkrat v pomanjkanju. S so-
sedi Žumberčani, ki jim pravijo 
tudi Vlahi, se dobro razume-
jo. Oni imajo svoj jezik, svojo 
vero, so grkokatoliki. V Malem 
Lešču je bil pri hiši Ivanovih ro-
jen Jože Gornik, leta 1885. Ker 
pa je Jože kasneje zrasel čez 
dva metra, se ga je prijel vzde-
vek Veliki Jože. Najbolj znan je 
bil pod tem imenom. Prerasel 
je prav vse svoje vrstnike. Pa 
ne samo da je bil velik, bil je 
pravi silak. Imel je silno moč. 
Zgodbe o njem so se širile da-
leč naokrog. V nadaljevanju te 
pripovedi bom pisal o njego-
vih podvigih in dejanjih. Poleg 
njegove višine in moči sta bila 
njegovi pomembni lastnosti 
tudi poštenost in radoživost. 
Nikoli ni bilo slišati kakšne 
slabe besede o njem. Če ima-
mo Slovenci svojega Petra 
Klepca iz Osilnice, ali še bolj 
znanega Levstikovega Mar-
tina Krpana, zakaj ne bi imeli 
tudi Belokranjci svojega juna-
ka, Velikega Jožeta. Zgodbe 
o Velikem Jožetu so resnične. 

Veliki Jože 

Foto; Muzej novejše zgodovine Slovenije - Prenočišča 
v bunkerjih

pogostitve
031 344 717

pustite se postreči!

pogostitve
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VELIKI JOŽE 
JE PREMAGAL MEDVEDA

Jože se je spet odpravil na 
pot. Mesec dni je bil doma in 
ga je spet vleklo na Avstrijsko. 
Pred odhodom je v Metliki 
pri Šturmu kupil nekaj blaga, 
da je napolnil svoj zaboj. Ne-
kaj robe je kupil še v Ljubljani. 
Kam naj se odpravi in h komu 
naj gre? Nič, grem h kmetu 
Johanu Maherju, tam sem bil 
pred enim mesecem. Ko je 
prišel na Johanovo domačijo, 
sta se lepo pozdravila. Jože 
mu je povedal zgodbo, kako 
je potoval. Zaboj za robo in 
nahrbtnikom je odložil v pred-
sobi. Prenočišče je imel spet 
na seniku, saj Johan ni imel 
tako velike postelje. Nasle-
dnji dan je Jože s svojo robo 
hodil po vaseh in jo ponujal 
strankam. Kraj, kjer je Jože 
stanoval, se imenuje Velden 
(Vrba) v bližini jezera. Koder 
je hodil, je vzbujal pozornost. 
Posebno otroci so se radi smu-
kali okoli njega. Kdaj pa kdaj 
jih je obdaril z bonboni. Otroci 
so mu rekli kar Veliki stric. Bil je 
četrtek. Jože je prodajal oko-
li Veldna. Ko je tako hodil po 

cesti, je  zagledal veliki plakat 
z reklamo za cirkuško predsta-
vo. Na plakatu je pisalo: Dragi 
meščani mesta Velden. K vam 
prihaja svetovno znani cirkus 
ARENA iz Berlina. Predstava je 
vsak dan ob petih popoldne v 
velikem šotoru v parku cesari-
ce Marije Terezije ob Vrbskem 
jezeru. Prva predstava bo v 
soboto, 28. junija 1910. Nasto-
pajo svetovno znani klovni, 
žonglerji, čarovniki, artisti, dre-
serji živali. Dogajanje bodo 
popestrile še živali: sloni, konji, 
opice, psi in medved Medo.  
Vstopnina znaša trideset kraj-
carjev. Vljudno vabljeni! Jože 
je plakat dvakrat prebral. Še 
nikoli ni bil v cirkusu. To mora 
biti zanimivo. Proti večeru se 
je vrnil na Maherjev dom in 
povedal, da gostuje v Veldnu 
cirkus. Vsi so razmišljali, da bi 
bilo zanimivo ogledati si to 
predstavo. Sklenili so, da gre-
do vsi v cirkus v soboto. Jože 
je v soboto krošnjaril samo do 
dvanajste ure. Preden so odšli, 
je gospodinja zlikala Jožetovo 
srajco, ki jo je imel v nahrb-
tniku in je bila zmečkana. Ob 
štirih so počasi krenili proti 
cirkusu. Prišli so do velikega 
šotora. Jože je imel tisti dan 
dober posel in je kupil vsto-
pnice za Johanovo družino in 
zase. Šotor se je počasi polnil. 
Orkester je igral prijetne me-
lodije. Na prizorišču so dreserji 
pokali s svojimi biči. Zanima-
nje za cirkus je bilo veliko; vsi 
sedeži so bili zasedeni. Zazve-
nele so fanfare. Najprej je na-
stopil in spregovoril ravnatelj 
cirkusa. Pogledal je na levo in 
na desno in z  zadovoljstvom 

ugotovil, da je dvorana polna. 
Nato pa je začel govoriti:« Dra-
ge dame in gospodje. Prav pri-
srčno vas pozdravljam na naši 
prireditvi. Želim, da bi uživali 
ob gledanju sporeda.« Nato je 
govoril o cirkusu in o nastopa-
jočih. »Naš cirkus je bil ustano-
vljen pred dvajsetimi leti. Na-
stopal je že po vsej Evropi in 
je bil vsepovsod lepo sprejet. 
Uživajte ob gledanju«. Po rav-
nateljevem uvodnem govoru 
sta nastopila dva klovna, ki sta 
nasmejala celo dvorano. Za 
klovni so se pojavili žonglerji, 
bruhalci ognja, igralci s kiji in z 
žogo. Sledila je točka z živalmi. 
Nastopili so konji, sloni, psi, levi 
in nazadnje še medved Medo. 
Medved je imel nagobčnik in 
bil je v kletki veliki štiri krat štiri 
metre. Ravnatelj je imel spet 
besedo. »Pred zaključkom 
prireditve imamo še borbo z 
medvedom. Vabim fante in 
može, da se prijavijo za borbo. 
Kdor bo vrgel medveda, bo 
dobil lepo nagrado«. Javljali 
so se le počasi. Odločilo se je 
nekaj mož. Ko je vstopil prvi 
v kletko in se začel prerivati z 
medvedom, ga je ta hitro po-
ložil na tla. Tako se je zgodilo 
še naslednjim nastopajočim. 
Se bo še kdo odločil za bor-
bo z medvedom? Jože je se-
del na vrhu dvorane. Imelo ga 
je, da bi se javil. Razmišljal je, 
če je ukrotil osla, zakaj ne bi 
še to mrcino. Spodbujal ga je 
Johan. Pa tudi Zofija je rekla: 
»Jože, javi se!« Jože je res vstal 
in se napotil na oder, kjer ga je 
čakal ravnatelj z medvedom. 
Cela dvorana je gledala Jožev 
prihod. Bil je tako velik, da ni 
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nihče stegoval vratu, da bi ga 
videl. Ob stopnišču so gledalci 
zavijali vratove in gledali kvi-
šku, kakor da bi šteli zvezde. 
Čuli so se posamezni glasovi 
po dvorani: ta ga bo pa zago-
tovo premagal! Jože je stopil 
pred ravnatelja in segla sta si 
v roke. Jože se je predstavil: 
»Jože Gornik s Kranjskega.« 
Ravnatelj si ga je ogledoval: 
«Vi niste navaden Jože. Vi ste 
Veliki Jože! Kaj vas je pot prine-
sla tako daleč?« «Krošnjar sem 
in prodajam drobne trgovske 
izdelke.« »Kako vam uspeva 
posel?« je zanimalo ravnatelja. 
Jože je odgovoril, da včasih 
slabše, drugič boljše. »Videli 
ste, kako poteka borba z med-
vedom. Upam, da se boste 
srčno borili. Če ga premagate, 
vas čaka lepa nagrada«. Jože 
je vstopil v kletko. Nekaj časa 
sta se z medvedom samo gle-
dala. Začel se je boj. Medved 
je udaril Jožeta s šapo. Jože se 
je pripognil, objel medveda, 
ga dvignil in vrgel na tla. Med-
ved je telebnil na hrbet. Vsa 
dvorana je navdušeno  plo-
skala. Jože je rekel, da se na 
Kranjskem dvoboj izvede po 
trikrat. Jože je drugič stopil v 
kletko. Spoznal je medvedove 
prijeme. Tokrat je hitro opravil. 
Medved je bil drugič na tleh. 
Dvorana ploska. V tretje se je 
zalomilo. Z medvedom sta se 
dalj časa borila. Medved je bil 
razdražen in je začel trgati na-
gobčnik, gledalcem je zastal 
dih. Nakar je ravnatelj zakričal: 
»Jože, hitro ven!« Tako je Jože 
dvakrat premagal medveda, 
tretjič ga ni. Za nagrado je do-
bil tristo šilingov. » No, zdaj pa 

še povejte, iz katerega kraja na 
Kranjskem ste doma.« Jože je 
malo razmišljal. Ali naj reče, da 
je iz Malega Lešča ali ne. Kdo 
pa sploh ve, kje je ta vas. Jože 
je rekel, da je iz Ljubljane. »O, to 
je prestolno mesto Kranjske!« 
Po končani predstavi so se sre-
čali z Maherjem. Johan mu je 
čestital za zmago. Marsikdo od 
obiskovalcev mu je tudi čestital 
in mu stisnil roko. Bravo! Na-
slednji dan je krošnjaril po sa-
mem mestu Velden. Ljudje so 
ga prepoznali in govorili med 
seboj: »To pa je tisti velikan, ki 
je včeraj premagal medveda.«  
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Dosežki naših 
športnikov v letu

Jože je bil s svojo pojavo 
prava turistična atrakcija. Po-
sebno otroci so bili radi v 
njegovi bližini. Veliki stric je 
bil zelo prijazen z njimi. Jože 
se je vrnil domov v Malo Le-
šče. Doma je povedal, kako je 
premagal in vrgel medveda v 
cirkusu. Glas se je hitro razširil 
po vsej fari. Vsi so verjeli Jože-
tovi zgodbi, saj so ga imeli za 
velikega poštenjaka. 

Uvodni tekst: Janez Štrbenc
Zgodbo Veliki Jože premagal 
medveda zapisal: Stanislav 
Šuklje

Ob koncu koledarskega leta 
pa še pregled športnega 
udejstvovanja naših članov. 
Udeležili smo se devetih 
tekmovanj (od desetih) in 
uspešno zastopali naše dru-
štvo, saj  smo tekmovali v 
športnem duhu (fair play) in 
osvajali celo medalje.     
Poleg standardnih in rednih 
tekmovalcevmladih in sta-
rih - sta se letos pridružila še 
Franc Majer iz Jelovca pri Bo-
štanju, ki odlično meče puščice 
pri pikadu in Jože Kovač z 
Dvora, ki je v Braslovčah na 
jezeru priribaril največ rib od 
naših tekmovalcev. 

Tekmovati smo začeli v me-
secu februarju v Solkanu v 
streljanju z zračno puško in 
v veliko veselje naše ekipe 
je Dušan Nahtigal pristreljal 
srebrno medaljo.         

Na športnih igrah v Slovenj 
Gradcu smo nastopili v petih 
panogah, nato so v Braslov-
čah trije člani odlično ribarili, 
junija smo na odprtju no-
vega strelišča v Trbovljah 
pristreljali peto mesto, nato 
zopet v Trbovljah v mesecu 
septembru v balinanju pri-
kotrljali srebrno medaljo  in 
v mesecu novembru še bro-
nasto medaljo na domačem 
strelišču v   Novem mestu.    
Žal se naši člani še niso dogo-
vorili, da bi sestavili kegljaško 
ekipo, saj zveza redno pri-
reja  tekmovanje tudi v tem 
športu. Med našimi člani je 
mnogo  možnih kandidatov: 
bomo  naše društvo v letu 
2015 zastopali tudi v keglja-
nju? Člani in članice, čakamo 
na vaše prijave!   
Tekst: Janez Štrbenc                                              
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Dan odprtih vrat je dogodek, 
ki smo ga prvič izpeljali pred 
tremi leti. V osnovi je bil zami-
šljen tako, da se na tem do-
godku predstavijo naši člani  
- predvsem se predstavijo z 
dejavnostmi, s katerimi si za-

polnijo čas, ko končajo aktivno 
delovno dobo. Nekateri člani 
so svojo dejavnost - storitev ali 
produkte - tako razvili, da so se 
odločili za samostojno podje-
tniško pot.  Do letošnjega leta 
je bil dogodek organiziran na 
sedežu društva v Novem me-
stu, Izvršni odbor društva pa 
je na zadnji seji, ki je bila 29. 

septembra 2014, sprejel pre-
dlog, da se 3. dan odprtih vrat 
izpelje v Posavju in se omogoči 
tam bivajočim članom večjo 
udeležbo na dogodku, kar se 
je v veliki meri pokazalo za 
pravilno odločitev. 

Zavod za podjetništvo, turi-
zem in mladino iz Brežic nam 
je prijazno odstopil svoje bo-
gato opremljene prostore. 
Dan je bil sončen in topel, 
zaradi obilice dežja v izteka-
jočem se poletju je bilo okoli 
nas vse odeto v različne od-
tenke zelene barve. V prijetno 
opremljenem bistroju in ob 

prvi jutranji kavi nas je najprej 
pozdravil predsednik društva 
mag. Ljubomir Režek, ki je uvo-
doma poudaril, da se bomo 
tokrat družili ob razgibavanju 
in izobraževanju v Mladin-
skem kulturnem centru, ki je 
namenjen vsem generacijam. 
Na ta način se izvaja medge-
neracijsko  sodelovanje, ki ga 
poznamo kot projekt Simbi-
oza - socialna inovacija, ki je 
združila modrost in mladost 
in pokazala, da je medgenera-
cijsko sodelovanje prava smer 
prihodnosti. V letošnjem letu 
so želeli biti snovalci inovaci-
je s projektom Simbioza giba  
zgled celotni Sloveniji, saj pro-
jekt ponuja priložnost starej-
šim, da spoznajo nove športe 
in tako osvojijo različne vsako-
dnevne vadbe. Mi smo tako 
spoznali osnove nordijske 
hoje. Uvodni tečaj je pripra-
vil Zavod za aktivno življenje 
pod strokovnim vodenjem 
Zlatka Pincoliča. Uvodoma je 
udeležence seznanil s tehni-
kami in opremo, ki je potreb-
na pri nordijski hoji, nato pa so 
se tečajniki preselili na ravno 
travnato površino ter praktič-
no spoznali osnovne položaje 
nordijske hoje. Ostali člani smo 
se peš odpravili do osnovne 
šole v Brežicah, kjer se je od-
vijal tradicionalni dvodnevni 
Podjetniško-obrtni in kme-
tijski sejem - na kratko POK v 
organizaciji Zavoda za podje-
tništvo, turizem in mladino. Že 
pred razstavnim prostorom je 
omamno dišalo, saj so kuhali 
in delili golaž, nekaj večjih raz-
stavljavcev je svoje produkte 
predstavljalo na ploščadi pred 
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dvorano, mladi glasbeniki pa 
so vse dogajanje popestrili s 

slovensko glasbo. Tudi znotraj 
prireditvenega prostora je bilo 
kar nekaj zanimivih ponudni-
kov - obrtnikov, katerih skupni 
imenovalec je bila inovativ-
nost, zaslediti je bilo veliko 
ročnega dela in uporabnost 
izdelkov v vsakdanjem življe-
nju. Za nakupe je bilo veliko 
priložnosti, nato pa smo se 
vrnili do Mladinskega centra 
in vsi skupaj prisluhnili pouč-
nemu predavanju  doktorju 
dentalne medicine, specialistu 
stomatološke protetike Darku 
Žugecu, ustanovitelju Polikli-
nike Libertas Zagreb. Skupaj s 
sodelavci se nenehno izobra-
žuje, najbolj pomembno pa 
je izobraževanje na področju 
implantologije brez rezanja 
in šivanja s pomočjo 3D IM-
PLA (Shultz dental), nemškega 
implantacijskega sistema in 

uporabe CBT tehnologije kot 
najbolj sodobnega diagno-

stičnega sredstva pri operacijah 
in rešitvah oralne rehabilitacije 
pacienta. Po uvodnem pre-
davanju in predstavitvi svojih 
storitev je dr. Žugec odgovar-
jal na naša vprašanja. 
V zgodnjem popoldnevu smo 
se poslovili od gostoljubnih 
Brežičanov in se zapeljali do 
Velikih Malenc, kjer smo se ob 
pečenem kostanju in mladem 
moštu družili do zgodnjih ve-
černih ur. Razšli smo se z mislijo 
na naslednji dan odprtih vrat: 
kdaj, kje in na kakšen način ga 
bomo pripravili? Želimo si čim 
večjega obiska, saj je bila leto-
šnja udeležba bistveno večja kot 
predhodna leta, kar je potrdi-
tev, da smo se pravilno odločili 
o načinu izvedbi letošnjega 
dogodka.

Tekst: Marijana Čengija

Razveselil in presenetil nas 
je tudi naš član Stane Primo-
žič, ki je v evidenci članstva 
podružnice Brežice, s svojim 
obširnim prispevkom. V njem  
analizira začetek druge svetovne 
vojne in iz dveh strokovnih 
knjig interpretira začetne voj-
ne dogodke v Evropi in zna-
meniti japonski napad  na 
pristanišče in letališče Pearl 
Harbor na Havajih, kjer je bila  
pomorska baza ZDA.
Pa prepustimo besedo in tip-
kovnico  našemu članu.
Moje ime je Stane Primožič, 
rojen leta 1923  v Žireh, pol-
kovnik vojnega letalstva v po-
koju. Sem udeleženec NOB 
od prvih dni 1943 leta. Bil sem 
borec Poljanskega bataljona, 
Vojkove, Prešernove in Bazo-
viške brigade na Gorenjskem 
in Primorskem. V zadnjih treh 
mesecih leta 1944 sem bil na-
mestnik komisarja Prešernove 
brigade.
Ranjen sem bil dvakrat, prvič 
7. februarja 1943, drugič pa 1. 
maja 1945 na Opčinah pri Tr-
stu v borbi za osvoboditev 
Trsta.
Po razpustitvi 9. korpusa sem 
služboval v poveljstvu vojnega 
letalstva Jugoslavije v Zemu-
nu. Na raznih dolžnostih sem 
preživel polno delovno dobo. 
Štiriletni študij na vojaški šoli, 
vključno z višjo letalsko aka-

Prispevki 
naših 
članov
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demijo, me je usposobilo za 
zahtevno in odgovorno delo.
Bil sem več let poveljnik  voja-
škega letališča Pleso (Zagreb) 
in Cerklje (Brežice).
Po upokojitvi sva se s soprogo 
preselila v vikendico v Velikih 
Malencah blizu Krške vasi pri  
Brežicah. Velike Malence 4c, 
8262 Krška vas  pa je še vedno 
moj  naslov za vse poštne šte-
vilke.

Tako se nam je predstavil naš 
član, sedaj pa se poglobimo 
in spremljajmo njegovo vide-
nje  začetka druge svetovne 
vojne.

Pearl Harbor – žrtev
in rešitelj Evrope
(ob 70. obletnici konca druge 
svetovne vojne)
Pearl Harbor je eden od večjih 
otokov havajskega območja v 
ameriški posesti. Na njem je 
v času pred drugo svetovno 
vojno Amerika imela moč-
no vojaško ladijsko in letalsko 
oporišče zaradi kontrole in 
eventualne intervencije na 
področju Tihega in Južnega 
oceana. 
V letih po končani drugi sve-
tovni vojni so številni visoki 
vojaški častniki, zmagovalne 
in poražene strani, poveljniki 
večjih vojaških formacij, razni 
vojni zgodovinarji, kakor tudi 
politiki (Winston Churchill in 
Charles de Gaulle) opisovali in 
analizirali dogodke, uspehe in 
neuspehe večjih posameznih 
vojnih operacij ali pa vojne v 
celoti v obdobju od septem-
bra leta 1939 do maja 1945. 
Ena od najbolj celovitih knjig 

je knjiga nemškega generala 
Armina von Roona. General 
Roon je bil več let na visokem 
položaju v nemškem general-
štabu in tudi glavni načrtovalec 
posameznih operacij. Po vojni 
je v Nürnbergu bil obsojen na 
enaindvajset let zapora. Knji-
go je pisal v zaporu in v opo-
roki zapisal, da se naj objavi 
šele po njegovi smrti. Knjiga 
se je pojavila v dveh naslovih. 
Eden – originalni – se glasi: 
»Kopenske, pomorske in zrač-
ne operacije v drugi svetovni 
vojni«, druga, ki pa jo je izdaja-
telj nekoliko skrajšal, pa se glasi: 
»Izgubljeno svetovno cesar-
stvo«. Knjigo s tem naslovom 
je v angleški jezik prevedel 
ameriški admiral Victor Hen-
ry, ki je bil v letih 1937–1940 
pomorski ataše v ameriški 
ambasadi v Berlinu. Kasneje 
je bil poveljnik raznih pomor-
skih enot. Z obzirom, da je bil 
dober poznavalec razmer v 
nemškem generalštabu, je bil 
tudi občasni vojni svetovalec 
ameriškega predsednika Ro-
osvelta. Ocenil je, da je knjiga 
relativno pošteno in korektno 
napisana. Vzporedno s prevo-
dom pa je tudi komentiral in 
kritiziral nekatera stališča ge-
nerala Roona.
Omenjena knjiga v slovenšči-
no in hrvaščino ni prevedena. 
V hrvaščino so prevedeni po-
samezni izvodi oziroma deli 
objavljeni v drugih publika-
cijah, predvsem kot priloge 
vojnih romanov, na primer 
pisatelja Hermana Wouka. 
Ta moj prispevek je v bistvu 
interpretacija – povzetek po-
datkov, analiz in zaključkov iz 

knjige pisatelja in prevajalca. 
Zato odgovornost za eventu-
alna neskladja z deli poklicnih 
zgodovinarjev ne morem pre-
vzeti. 
I.
Druga svetovna vojna se je 
začela 1. septembra 1939 v pr-
vem jutranjem svitu, z upadom 
nemških in ruskih oboroženih 
sil na Poljsko s ciljem njene 
okupacije in razdelitve na dva 
približno enaka dela. Hitler je 
Stalinu ponudil razdelitev, da 
bi na ta način zavrnil Stalinov 
sum o njegovi aspiraciji daljne 
širitve na Vzhod. Sovjeti pa so 
za razdelitev bili zainteresirani 
tudi zato, ker bi na ta način na-
doknadili del teritorija, ki jim je 
bil odvzet s t.i. Brest-Litovsko 
pogodbo iz leta 1917. Poljska 
vojska se ni mogla uspešno 
upirati napadu na dveh fron-
tah. Operacija je bila končana 
v dobrih treh tednih. S tem se 
je začel tudi teror, ki sta ga nad 
poljskim prebivalstvom izva-
jali obe strani, predvsem pa 
Nemci, ki je skupaj z raznimi 
oblikami poljskega upora ter-
jal več kot tri milijone ljudskih 
žrtev. 
Tako kot Hitler je tudi Stalin 
imel nenasiten apetit za dru-
gim teritorijem. Ko so se v 
nemškem generalštabu v Ber-
linu izvajale priprave za ope-
racije na Zahodu (napad na 
Francijo in njene sosednje dr-
žave), eventualno tudi na An-
glijo, je ruska vojska napadla 
Finsko, s ciljem zavzetja Ka-
relije in južne obale Finskega 
zaliva. Borbe so se odvijale te-
kom zime, od novembra 1939 
do marca 1940 leta. Čeprav je 
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Angleški vojaški vrh pa je oce-
nil, da bi pod krinko »pomoč 
Finski« bilo pametno del svo-
jih pomorskih in kopenskih 
vojaških sil izkrcati na norve-
ško obalo. Priprave za to ope-
racijo so se kar hitro začele. S 
tem ukrepom bi Nemčiji zapr-
li Severno morje in preprečili 
uporabo le-tega nemškemu 
ladjevju ter onemogočili pre-
voz raznih surovin iz Švedske 
v Nemčijo. Švedska je namreč 
pod vodstvom svoje kvizlin-
ške vlade ves čas vojne nemško 
vojno industrijo oskrbovala z 
večjo količino raznih surovin. 
Transport pa je tekel ob nor-
veški obali. 
Ko so nemški generali Hitlerja 
opozorili na navedeno nevar-
nost, je na mah izdal povelje 
za izvršitev okupacije Norve-
ške, kar se je takoj začelo tudi 
izvajati. Pri tem je zanimivo to, 
da se je Hitler, ko je operacija 
že potekala, nečesa ustrašil 
in izdal ukaz o prekinitvi te 
ofenzive. Vendar ga pove-
ljujoči nemški general von 
Falkenhorst ni ubogal, temveč 
je z operacijo nadaljeval in jo 
v parih tednih tudi uspešno 
končal. Pri tem je samo za dva 
do tri dni prehitel Britance, 
ki so s tem za več let izgubili 
možnost prisotnosti na evrop-
skem kopnem.
Na vrsto je prišla Francija. Ta 
država je veljala za eno od 
glavnih obrabnih sil Zahodne 
Evrope s številno, dobro obo-
roženo in strenirano armado 

ter dobro pripravljeno obram-
bo. Njihov generalštab je oce-
njeval, da bi eventualni nemški 
napad bil najverjetnejši na 
jugovzhodnem delu države. 
Zato so na meji proti Nemčiji 
od Švice proti severozahodu 
zgradili več kot 200 kilome-
trov dolg obrabni sistem, t.i. 
»Maginotovo linijo«. Francoski 
generalštab, kakor tudi vlada, 
sta bila mnenja, da je država 
na ta način zaščitena in nepre-
magljiva. Ta sistem z navede-
nim nazivom se je sestajal iz 
verige medsebojno poveza-
nih nadzemnih in podzemnih 
utrdb s pripravljenimi položaji 
za vse vrste težkega in lahkega 
orožja, podzemnimi skladišči 
za vojni material, prehramb-
ne zaloge, rezervoarji za vodo, 
ambulante in podobno. Zato 
so uporabili ogromno denar-
ja. Baje so ga nameravali še 
nekoliko podaljšati, a so dela 
odložili zaradi pomanjkanja 
denarja.  
Nemci so zverinsko napadli 
Francijo 10. maja 1940 kot po 
navadi zgodaj zjutraj, a ne v 
smeri Maginotove linije, am-
pak so isto zaobšli in udarili 
preko težko prehodnih, hribo-
vitih in z gozdovi poraščenih 
Ardenov ter preko belgijskega 
in nizozemskega ozemlja in na 
ta način popolnoma presene-
tili Francoze. Tako so Nemci 
do Maginotove linije prišli 
od zadaj, pobrali in odpelja-
li orožje in ga uporabili proti 
Francozom. Pobrali so tudi 
prehrambne zaloge in druge 
uporabne potrebščine. 
S svojim predorom so Nemci 
v prvi fazi poskušali Francijo 
preseči na dva dela – severo-
zahodnega in jugozahodne-
ga. Na severozahodnem delu 
v bližini Dunkerque se je, za 
borbo pripravljen, nahajal an-
gleški korpus z okrog 330.000  
vojaki in oficirji. Nemci bi z lah-

koto opravili tudi z to angle-
ško vojaško enoto. Medtem je 
Hitler nenadoma ukazal, da se 
napadalna dejanja v tej sme-
ri zaustavijo. Pričakoval je, da 
se bo angleška vlada vendar 
odzvala na njegov predlog o 
premirju. Njegova generalna 
ideja je bila, da on podjarmi 
in zagospodari celotni Evro-
pi do Urala, Angležem pa bi 
nedotakljivo prepustil gospo-
stvo nad njihovimi kolonijami 
v Aziji in Afriki. Angleži so iz-
koristili zastoj in v treh dneh 
in dveh nočeh z raznimi plov-
nimi sredstvi (tudi ribiškimi in 
turističnimi čolni) svoj korpus 
uspeli privesti na angleško ko-
pno. 
Nemški generali so dobro 
pomnili situacijo leta 1918 in 
zato niso bili navdušeni s Hi-
tlerjevim ukazom o pripravi 
načrta za napad na Francijo. 
Dan začetka napada se baje 
več kot dvajsetkrat menjal in 
odlagal. Ko pa so ugotovili, 
da se z lahkoto dosegajo za 
njih dobri rezultati, se je nji-
hova pohlepnost razplamtela. 
Kritizirali so Hitlerjev ukaz o 
ustavitvi operacije. Menili so, 
da bi morali angleški korpus 
napasti in razorožiti na evrop-
skem kopnem, vojake odvesti 
v ujetništvo ter takoj izvesti 
invazijo in izkrcavanje na an-
gleško kopno, kar bi pomeni-
lo premagati in okupirati tudi 
Anglijo. Če bi se to zgodilo, bi 
to bila svetovna katastrofa. V 
tem primeru se na angleškem 
kopnem ne bi mogla pripravi-
ti ameriško-angleška armada 
za invazijo na evropsko kopno 
v začetku junija leta 1944. 
Po izpuščeni priložnosti za iz-
krcavanje in invazijo na angleško 
otočje je nastalo nekajmeseč-
no obdobje, ki so ga imeno-
vali »Obdobje zračne bitke za 
Britanijo«. Poveljnik nemške-
ga vojnega letalstva maršal 

bil cilj dosežen, se je sovjetska 
vojska pri tej operaciji popol-
noma osramotila. Sovjeti so 
namreč imeli blizu 30.000 
ubitih in zmrznjenih vojakov, 
Finci pa le nekaj več kot 900. 
Zahodne države – Anglija in 
Francija – so na razne načine 
protestirale in obsojale ruski 
napad na Finsko, a nekih 
konkretnih ukrepov ni bilo. 
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bo on s svojim letalstvom po-
ložil Anglijo na kolena. 
Nemčija in Anglija sta za bor-
be v zraku in napade iz zraka 
razpolagali s približno ena-
kimi močmi. Poleg napadov 
na obalo, brodovje in letalske 
baze je Göring usmerjal svoje 
bombnike tudi na London in 
druga večja mesta na jugo-
vzhodu Anglije in na tem po-
dročju povzročil veliko škode. 
Posledice pa je občutilo vso 
angleško prebivalstvo. Kljub 
temu se je končni izhod te 
bitke iztekel v prid Britanije oz. 
britanskega vojnega letalstva. 
Na to je vplivalo nekoliko 
dejstev. Britanci so namreč 
prvi izumili in uporabili »ra-
dar«. Tako so lahko kontrolirali 
zračni prostor nad morjem 
proti Nemčiji in usmerjali la-
stne letalske posadke. Poleg 
tega so svojo taktiko zrač-
ne borbe uspešno prilagajali 
premalemu akcijonskemu ra-
diosu nemških letal (Akcioni 
Radios = daljina leta iz svoje 
vzletne baze do cilja in nazaj 
brez dopolnitve goriva). Pustili 
so nemška letala, da priletijo 
globoko v angleški zračni pro-
stor in celo nad kopno. Tako 
je vsak pilot sestreljenega 
nemškega letala, živ ali mrtev, 
ostal na britanskem kopnu ali 
morju in ni bil nikoli več upo-
raben. Dočim je angleški vojni 
pilot, če se je izvlekel živ in ne-
poškodovan, takoj lahko sedel 
v drugi avion in spet poletel. 
Nemški avioni so večino po-
gonskega goriva porabili za 
dolet iznad Anglije in odlet na 
svoje izhodne baze. Le malo 
časa jim je ostalo za napad na 
cilje in zračne borbe nad An-
glijo. Medtem so angleški pi-
loti razpolagali z neprimerno 
večjo količino goriva in lah-
ko izvajali večkratne napade 
na nemške letalske posadke. 

Večmesečna in skoraj vsako-
dnevna zračna bitka je zaradi 
poslabšanja vremenskih po-
gojev sredi oktobra 1940 v 
glavnem prenehala, a so se 
napadi v manjšem obsegu 
ob vsaki možni priložnosti na-
daljevali. V zvezi s to bitko je 
v vojni literaturi zelo znan ci-
tat, ki se glasi približno takole: 
»Nikdar v zgodovini ljudskih 
spopadov ni tako veliko števi-
lo ljudi (Angležev) moralo biti 
tako neizmerno hvaležno tako 
malem številu ljudi (angleškim 
pilotom)«.
Kljub navedeni oceni zračne 
bitke za Britanijo so Nemci do-
segli, da v primeru napada na 
Rusijo, od zahoda za dalj časa 
ne obstaja nevarnost odpira-
nja druge fronte, čeprav jim je 
Anglija 3. septembra 1940 ura-
dno napovedala vojno. Hitler-
jev general Armin von Roon 
je dvoletno vojskovanje za-
ključil približno takole: »Hitler 
je kot razjarjeni tiger skočil na 
Poljsko. Potem se je obrnil in 
brutalno izmasakriral Francijo. 
Potem je sprožil svoje krvave 
pesti proti Angliji, a se je osra-
močen povlekel, ko ga je an-
gleško vojno letalstvo udarilo 
po glavi. Postal je nekaj časa 
na zahodni obali, potem pa se 
je spet obrnil, vrgel na Rusijo 
in s tem tudi v lastno propast«. 
sovjetska vojska pri tej ope-
raciji popolnoma osramotila. 
Sovjeti so namreč imeli blizu 
30.000 ubitih in zmrznjenih 
vojakov, Finci pa le nekaj več 
kot 900. 
Zahodne države – Anglija in 
Francija – so na razne načine 
protestirale in obsojale ruski 
napad na Finsko, a nekih kon-
kretnih ukrepov ni bilo. Angle-
ški vojaški vrh pa je ocenil, da 
bi pod krinko »pomoč Finski« 
bilo pametno del svojih po-
morskih in kopenskih vojaških 
sil izkrcati na norveško obalo. 

Priprave za to operacijo so se 
kar hitro začele. S tem ukre-
pom bi Nemčiji zaprli Severno 
morje in preprečili uporabo 
le-tega nemškemu ladjevju 
ter onemogočili prevoz raznih 
surovin iz Švedske v Nemčijo. 
Švedska je namreč pod vod-
stvom svoje kvizlinške vlade 
ves čas vojne nemško vojno 
industrijo oskrbovala z večjo 
količino raznih surovin. Tran-
sport pa je tekel ob norveški 
obali. 
Ko so nemški generali Hitlerja 
opozorili na navedeno nevar-
nost, je na mah izdal povelje 
za izvršitev okupacije Norve-
ške, kar se je takoj začelo tudi 
izvajati. Pri tem je zanimivo to, 
da se je Hitler, ko je operacija 
že potekala, nečesa ustrašil 
in izdal ukaz o prekinitvi te 
ofenzive. Vendar ga povelju-
joči nemški general von Fal-
kenhorst ni ubogal, temveč 
je z operacijo nadaljeval in jo 
v parih tednih tudi uspešno 
končal. Pri tem je samo za dva 
do tri dni prehitel Britance, 
ki so s tem za več let izgubili 
možnost prisotnosti na evrop-
skem kopnem.
Na vrsto je prišla Francija. Ta 
država je veljala za eno od 
glavnih obrabnih sil Zahodne 
Evrope s številno, dobro obo-
roženo in strenirano armado 
ter dobro pripravljeno obrambo. 
Njihov generalštab je ocenje-
val, da bi eventualni nemški 
napad bil najverjetnejši na 
jugovzhodnem delu države. 
Zato so na meji proti Nemčiji 
od Švice proti severozahodu 
zgradili več kot 200 kilome-
trov dolg obrabni sistem, t.i. 
»Maginotovo linijo«. Francoski 
generalštab, kakor tudi vlada, 
sta bila mnenja, da je država 
na ta način zaščitena in nepre-
magljiva. Ta sistem z navedenim 
nazivom se je sestajal iz verige 
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medsebojno povezanih nad-
zemnih in podzemnih utrdb 
s pripravljenimi položaji za 
vse vrste težkega in lahkega 
orožja, podzemnimi skladišči 
za vojni material, prehramb-
ne zaloge, rezervoarji za vodo, 
ambulante in podobno. Zato 
so uporabili ogromno denar-
ja. Baje so ga nameravali še 
nekoliko podaljšati, a so dela 
odložili zaradi pomanjkanja 
denarja.  
Nemci so zverinsko napadli 
Francijo 10. maja 1940 kot po 
navadi zgodaj zjutraj, a ne v 
smeri Maginotove linije, am-
pak so isto zaobšli in udarili 
preko težko prehodnih, hribo-
vitih in z gozdovi poraščenih 
Ardenov ter preko belgijskega 
in nizozemskega ozemlja in 
na ta način popolnoma prese-
netili Francoze. Tako so Nem-
ci do Maginotove linije prišli 
od zadaj, pobrali in odpeljali 
orožje in ga uporabili proti 
Francozom. Pobrali so tudi 
prehrambne zaloge in druge 
uporabne potrebščine. 
S svojim predorom so Nemci 
v prvi fazi poskušali Francijo 
preseči na dva dela – severo-
zahodnega in jugozahodne-
ga. Na severozahodnem delu 
v bližini Dunkerque se je, za 
borbo pripravljen, nahajal an-
gleški korpus z okrog 330.000  
vojaki in oficirji. Nemci bi z lah-
koto opravili tudi z to angleško 
vojaško enoto. Medtem je Hi-
tler nenadoma ukazal, da se 
napadalna dejanja v tej smeri 
zaustavijo. Pričakoval je, da 
se bo angleška vlada vendar 
odzvala na njegov predlog o 
premirju. Njegova generalna 
ideja je bila, da on podjarmi 
in zagospodari celotni Evropi 
do Urala, Angležem pa bi ne-
dotakljivo prepustil gospostvo 
nad njihovimi kolonijami v 
Aziji in Afriki. Angleži so izko-
ristili zastoj in v treh dneh in 

dveh nočeh z raznimi plov-
nimi sredstvi (tudi ribiškimi in 
turističnimi čolni) svoj korpus 
uspeli privesti na angleško ko-
pno. 
Nemški generali so dobro po-
mnili situacijo leta 1918 in zato 
niso bili navdušeni s Hitlerje-
vim ukazom o pripravi načrta 
za napad na Francijo. Dan za-
četka napada se baje več kot 
dvajsetkrat menjal in odlagal. 
Ko pa so ugotovili, da se z lah-
koto dosegajo za njih dobri 
rezultati, se je njihova pohle-
pnost razplamtela. Kritizirali so 
Hitlerjev ukaz o ustavitvi ope-
racije. Menili so, da bi morali 
angleški korpus napasti in raz-
orožiti na evropskem kopnem, 
vojake odvesti v ujetništvo ter 
takoj izvesti invazijo in izkr-
cavanje na angleško kopno, 
kar bi pomenilo premagati in 
okupirati tudi Anglijo. Če bi se 
to zgodilo, bi to bila svetov-
na katastrofa. V tem primeru 
se na angleškem kopnem ne 
bi mogla pripraviti ameriško-
-angleška armada za invazijo 
na evropsko kopno v začetku 
junija leta 1944. 
Po izpuščeni priložnosti za 
izkrcavanje in invazijo na an-
gleško otočje je nastalo ne-
kajmesečno obdobje, ki so ga 
imenovali »Obdobje zračne 
bitke za Britanijo«. Poveljnik 
nemškega vojnega letalstva 
maršal Göring je obljubil Hi-
tlerju, da bo on s svojim letal-
stvom položil Anglijo na kolena. 
Nemčija in Anglija sta za bor-
be v zraku in napade iz zraka 
razpolagali s približno ena-
kimi močmi. Poleg napadov 
na obalo, brodovje in letalske 
baze je Göring usmerjal svoje 
bombnike tudi na London in 
druga večja mesta na jugo-
vzhodu Anglije in na tem po-
dročju povzročil veliko škode. 
Posledice pa je občutilo vso 
angleško prebivalstvo. Kljub 

temu se je končni izhod te bit-
ke iztekel v prid Britanije oz. bri-
tanskega vojnega letalstva. Na 
to je vplivalo nekoliko dejstev. 
Britanci so namreč prvi izumi-
li in uporabili »radar«. Tako so 
lahko kontrolirali zračni prostor 
nad morjem proti Nemči-
ji in usmerjali lastne letalske 
posadke. Poleg tega so svojo 
taktiko zračne borbe uspešno 
prilagajali premalemu akcijon-
skemu radiosu nemških letal 
(Akcioni Radios = daljina leta 
iz svoje vzletne baze do cilja 
in nazaj brez dopolnitve go-
riva). Pustili so nemška letala, 
da priletijo globoko v angleški 
zračni prostor in celo nad 
kopno. Tako je vsak pilot se-
streljenega nemškega letala, 
živ ali mrtev, ostal na britan-
skem kopnu ali morju in ni bil 
nikoli več uporaben. Dočim 
je angleški vojni pilot, če se je 
izvlekel živ in nepoškodovan, 
takoj lahko sedel v drugi avion 
in spet poletel. Nemški avioni 
so večino pogonskega goriva 
porabili za dolet iznad Angli-
je in odlet na svoje izhodne 
baze. Le malo časa jim je osta-
lo za napad na cilje in zračne 
borbe nad Anglijo. Medtem 
so angleški piloti razpolagali z 
neprimerno večjo količino go-
riva in lahko izvajali večkratne 
napade na nemške letalske 
posadke. Večmesečna in sko-
raj vsakodnevna zračna bitka 
je zaradi poslabšanja vremen-
skih pogojev sredi oktobra 
1940 v glavnem prenehala, a 
so se napadi v manjšem obse-
gu ob vsaki možni priložnosti 
nadaljevali. V zvezi s to bitko 
je v vojni literaturi zelo znan 
citat, ki se glasi približno ta-
kole: »Nikdar v zgodovini ljud-
skih spopadov ni tako veliko 
število ljudi (Angležev) moralo 
biti tako neizmerno hvaležno 
tako malem številu ljudi (an-
gleškim pilotom)«.
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Kljub navedeni oceni zračne 
bitke za Britanijo so Nemci 
dosegli, da v primeru napada 
na Rusijo, od zahoda za dalj 
časa ne obstaja nevarnost 
odpiranja druge fronte, če-
prav jim je Anglija 3. septem-
bra 1940 uradno napovedala 
vojno. Hitlerjev general Armin 
von Roon je dvoletno vojsko-
vanje zaključil približno tako-
le: »Hitler je kot razjarjeni tiger 
skočil na Poljsko. Potem se je 
obrnil in brutalno izmasakriral 
Francijo. Potem je sprožil svo-
je krvave pesti proti Angliji, a 
se je osramočen povlekel, ko 
ga je angleško vojno letalstvo 
udarilo po glavi. Postal je ne-
kaj časa na zahodni obali, po-
tem pa se je spet obrnil, vrgel 
na Rusijo in s tem tudi v lastno 
propast«.
Se nadaljuje ...
                                                            

Letos smo na srečanju naših 
članic in članov 21. junija na 
Bazi 20 prijetno kramljali z 
Ivanko Gorenc iz Krmelja, ki je 
prav s posebnimi občutki ho-
dila po roških poteh, saj je po-
leti 1942 doživela  strahotno 
italijansko ofenzivo. Kasneje, 
leta 1944 pa ji je hud  skle-
pni revmatizem onemogočil 
gibanje in so jo odpeljali na 
zdravljenje v bolnico v Koče-
vskem rogu. Kot udeleženka 
roške ofenzive sta se  Gabre-
tom Bog  danovićem krasila 
naslovnico našega glasila 
številka 6 , ki je izšla meseca 
avgusta.
Predsednik podružnice Sev-
nica Božidar Debevc nam je 

Poslovili 
smo se

posredoval  zapis, ki ga obja-
vljamo v njen spomin.
V starosti 93 let se je novem-
bra 2014 tiho poslovila članica 
našega društva, vojna invalid-
ka NOB tov. Ivanka Gorenc.
Rodila se je 12. septembra 
1921 v vinorodnem kraju Mal-
kovec v krajevni skupnosti Tr-
žišče v družini devetih otrok. 
Mladostna leta je preživela 
na Malkovcu. Že v zgodnji 
mladosti je odšla v Ljubljano, 
kjer si je svoj kruh služila kot 
gospodinjska pomočnica pri 
bogatejših meščanih in gostil-
ničarjih. V začetku vojne vihre 
se je vrnila na rodni Malkovec 
in od tam odšla v partizane 
18. junija 1942. Vključila se je v 
Dolenjski odred, ko pa je bila 
ustanovljena Tomšičeva bri-
gada, je bila tja vključena tudi 
ona. Sodelovala je v borbah, 
udeleževala se je akcij, ki so jih 
izvajala patrulje in bila večkrat 
na straži. Bila  je  enakopravna 
z moškimi tovariši. Nosila je 
pištolo, ki jo je dobila od par-
tizanov, kasneje pa je dobila 
puško mavzerico.
Najtežjo življenjsko izkušnjo je 
doživela v veliki Roški ofenzivi, 
ko je bila Tomšičeva brigada v 
Kočevskem rogu s trikratnim 
obročem obkoljena od Itali-
janov kar šest dni. Sestradani, 
žejni in povsem izčrpani se je  
s 120 tovariši in tovarišicami 
z veliko težavo prebila iz te 
ofenzive. Gorele so  vse vasi 
na Kočevskem, letala so bom-
bar vasi na Kočevskem, letala 
so bombardirala in iz daljave  
so grmeli  topovi.
Po nalogu bataljonskega  po-
veljstva je bila odrejena za ku-
harico 3. bataljona Tomšičeve 
brigade vse do januarja 1944. 
V aprilu 1944 pa je zbolela za 
sklepnim revmatizmom in 
več mesecev preležala v bol-
nici v Kočevskem rogu. Od 
tam pa je  bila z ranjenci z le-

talom  prepeljana na okreva-
nje v italijanski Bari. Decembra 
l944 so jo z  ranjenci  in inva-
lidi namestili v Novigrad pri 
Zadru, kjer je bil ustanovljen 
rekonvalescentni oddelek za 
invalide. Tam je z dvema tova-
rišicama skrbela za invalide in 
zanje vsak dan pekla kruh vse 
do osvoboditve Dalmacije.
Leta 1947 se je Ivanka poročila 
z Jožetom Gorenjcem. S svoji-
mi štirimi hčerami in z možem 
si je ustvarila dom v Krmelju. 
Leta 1962 se je zaposlila v 
tovarni Lisca v Krmelju in se 
po šestih letih zaradi bolezni 
upokojila.
Jesen življenja je preživela 
pri hčerki Stanki in vnukih na 
hribčku v lepo  obnovljeni hiši 
in skrbno obdelanem vrtu 
polnem rož in zelenjave. Rada 
se je udeleževala izletov, sre-
čanj, proslav in prijetnih dru-
ženj v kraju bivanja in v bližnji 
in daljni okolici. Izletov naše-
ga društva se je udeleževala 
s hčerko Jelko in nazadnje s 
hčerko Nado, saj so ji že pe-
šale noge in je  potrebovala 
spremljevalko.
Vse do poletja ji je zdravje do-
bro služilo, saj je sama skrbela 
zase, zadnja dva meseca pa 
se ji je stanje hudo poslabša-
lo, telo je omagalo in utrujeno 
zaspalo.
Na koncu poti je mir, spoko-
jen in večen.
Počivaj v miru tovarišica Ivan-
ka in naj ti bo lahka domača 
zemlja.
Predsednik podružnice 
Sevnica: Božidar Debevc
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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. Novinarja sta bila Janez Štrbenc 
in Marijana Čengija. Lektoriral je Janez Štrbenc. Oblikoval  
je Damjan Čurič. Tisk Forma Brežice. Naklada 280 izvodov.

Predsednik: mag. Ljubomir Režek

                             
Brežice Jožica Kuhar   
 070 370 014   
Novo mesto  Dušan Nahtigal 
 041 377 924      

                                  
Krško                Boris Kuhar
 041 999 979
Trebnje Dušan Zupan  
 07 30 47 708   
 040 597 011   
Sevnica Božidar Debevc  
 070 741 062   
Črnomelj Franc Režek   
 070 739 073  
Metlika Gabre Bogdanović   
 07 30 50 012    
 070 744 736

Podružnica  Poverjenik

Podružnica     Predsednik

Literarni kotiček
STAREMU LETU V SLOVO

Spet je leto naokoli,                               
kako Vam gre dragi moji?                        

Eno leto smo starejši                                 
za bolezen kakšno bogatejši.

Ali sladkor ali pritisk,                                 
pri zdravniku kak obisk.                              

V ramenih škripa, kolk skeli,                       
z leti se vse to pridobi.

Gripe sploh, da ne omenjam,                   
boljše je, če temo menjam.                     
Prihaja čas prazničnih dni,                        

ko se veselimo vsi.
Prijatelji žlahta pa še kdo,                        

staremu letu v slovo.                                  
V novo leto nov zagon                             

naj vsak odloči kdaj in s kom.
Nismo mi še za odpad,                            

tudi nam bo prišla pomlad,                        
ko vse brsti, ko vse cveti,                      

srček naš spet oživi.
V novem letu novih uspehov,                  

veliko dobre volje                                        
v upanju na čase bolje                               
to želim vam od srca.

                                                                       Franc Režek

OOb prihajajočem letu 2015
So trenutki, ko smo srečni, 

ure, ko smo zadovoljni 
in dnevi, ki jih moramo živeti.

NOVO LETO je trenutek, 
ko se nam srce odpre za lepe 

in skrite želje. 
Je trenutek, 

ko stisk dlani pove več 
kot tisoč besed. 

Naj vas božično - novoletni čas 
napolni z mirom.

Ko boste v iztekajočih se urah leta 
ozrli nazaj, naj vas obidejo le 

prijetni spomini, novoletna zdravica 
pa naj vam izpolni želje o sreči 

in zdravju.
Praznično zvonjenje utihne 
in svetloba sveč se ugasne. 
Toda mir v duši, sreča v srcu 
in topel stisk dlani ostanejo.

SREČNO 2015
Zapisal: Božidar Debevc

Podružnice


