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SKUPŠČINA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945

Delovno predsedstvo na Skupščini DIS: Jožef Vajdič, Karmen Bailat in
Vincenc Zalezina (Foto: M. Skledar)

R

edna letna Skupščina Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945 je
bila v soboto, 29. septembra 2018,
ob 10. uri v Ljubljani v prostorih bivše
občine Ljubljana Vič - Rudnik, na Trgu
mladinskih delovnih brigad 7.
Skupščino DIS je začela predsednica
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
prof. Ivica Žnidaršič in pozdravila vse
navzoče, posebej pa župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića in mu
je takoj po kulturnem programu, ki ga je
izvajal partizanski pevski zbor, predala
besedo za pozdravni govor.

Pozdravni govor župana Mestne
občine Ljubljana Zorana Jankovića
»Dober dan želim, spoštovane tovarišice
in tovariši, gospe in gospodje, dobrodošli
tu v naših prostorih na Skupščini DIS.
Želim vam dobre sklepe, hvala predsednici DIS za vabilo, hvala tudi za podporo,
hvala partizanskemu pevskemu zboru za
neuradno himno Ljubljane. Vi izkazujete
neverjetno upornost, moram priznati, da
se spominjam dveh vaših prireditev, leta
2009 evropskega kongresa in velikega
zborovanja leta 2015, ki ste ju organizirali

VESELO V NOVO LETO 2019
Vsem članom in članicam Društva izgnancev Slovenije 1941-1945,
predsednikom in predsednicam krajevnih in območnih organizacij
DIS, vsem bralcem Vestnika DIS in prijateljem želimo zadovoljne in
vesele božične in novoletne praznike in srečno novo leto 2019.
Imamo novo vlado in nov Državni zbor RS in upamo, da bodo hoteli
v letu, ki prihaja, sprejeti predlog zakona o simbolični odškodnini za
gmotno škodo nastalo med drugo svetovno vojno.
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS
v Ljubljani, in mislim, da je čas, da naredimo še tretji kongres. Razlog je samo
eden, na kongresu, ko sem bil prisoten,
je cela Evropa dihala z istimi pljuči, isti
zrak. Tam ni bilo ponarejevalcev evropske in svetovne zgodovine, tudi slovenske
ne, tam ste vi lahko povedali svoja mnenja, tisto, kar ste dejansko doživeli in kar
znate prenašati. Nujno je, da vi ta svoja
doživetja pripovedujete in da niste bili na
dopustu po nekih taboriščih in poveste,
kakšno je bilo vaše trpljenje. Ne dopustite, da se pojavljajo novi zgodovinarji,
ki želijo zgodovino spreminjati, ko enačijo partizane s tistimi, ki so izdali svoj
narod. In jaz bi si zelo želel, da bi drugo
leto skupaj uresničili – kongres evropskih
društev izgnancev, in da skupaj zapojemo
to pesem in rečemo – ne samo Ljubljana,
ne samo Slovenija, ampak cela Evropa bo
svobodna in ne bo nas strah spet nacizma
in fašizma. Želim vam dobro delo.«
Potek Skupščine DIS

Udeleženci Skupščine DIS v prvi vrsti: Alojz Rupar, mag. Gregor Kaplan, Albin Pražnikar, Ivica Žnidaršič, Zoran Janković,
mag. Franc Žnidaršič, ing. Vladimir Rostohar (Foto: M. Skledar)

Po pozdravu, odhodu partizanskega
pevskega zbora in župana Mestne občine
Ljubljana Zorana Jankovića je predsednica DIS predlagala dnevni red Skupščine
DIS in delovno predsedstvo v sestavi:
• Karmen Bailat,
delegatka iz KO DIS Celje,
• Vincenca Zalezino,
delegat KO DIS Sevnica,
• Jožefa Vajdiča,
delegat iz KO DIS Brestanice.
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Nadaljevanje s prejšnje strani
Za zapisničarko je predlagala Stanislavo Račič, za overovatelje pa Antona Naroglava in Hedviko Sevšek.
Na sejo Skupščine DIS niso prišli delegati iz KO DIS: Mozirje, Radovljica,
Kranj, Bohinj, Branik, Krška vas, Murska
Sobota, Slovenj Gradec, Šentjur pod Kumom, Trbovlje, Veliki Trn, Tržič.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in objavili smo ga že v prejšnji številki Vestnika
DIS.
Delovno predsedstvo Skupščine DIS je
vodilo sejo po dnevnem redu in najprej
predlagalo sprejem poslovnika za delo
Skupščine DIS.
Skladno s poslovnikom je bila imenovana verifikacijska komisija v sestavi:
• Majda Cvetanovski, delegatka iz KO
DIS Maribor Tabor,

• Marija Vehovec, delegatka KO DIS Ljubljana Center,
• Jožica Stezinar, delegatka KO DIS
Čatež ob Savi.
Za komisijo za sklepe so bili imenovani:
• Hilda Marc, delegatka KO DIS Ljubljana Moste Polje,
• Olga Krapež, delegatka KO DIS Jesenice,
• Tončka Senčar, delegatka obale,
• Jože Rotar, delegat KO DIS Gornja
Radgona,
• Marjan Žibert, delegat KO DIS Jeseni
ce na Dolenjskem.
Uvod v točko o poročilu o delu Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945 od junija
2017 do junija 2018 in uvod v točko razprave o sprejemanju programa dela DIS
za leto 2019 je podala predsednica DIS
prof. Ivica Žnidaršič. Del njenega uvoda
k poročilu o delu DIS in predlogu programa dela DIS za leto 2019 tudi objavljamo.

Del uvoda Ivice Žnidaršič
o poročilu in programu dela DIS
za leto 2019

Ivica Žnidaršič, prof., predsednica DIS.

D

elegati ste z vabilom prejeli pismene informacije o delu DIS od
junija 2017 do junija 2018 in k 6.
točki tudi predlog programa dela DIS za
leto 2019.
• V DIS imamo 83 krajevnih in območnih organizacij DIS.
• V letošnjem letu je poravnalo članarino
DIS 7705 članov DIS in žal je samo
4587 dobitnikov Vestnika DIS.
• Krajevne in območne organizacije DIS
zaslužijo vso pohvalo, ker so uspeli
ohraniti člane DIS in pridobiti še nekaj
potomcev v članstvo DIS in zadržati
število dobitnikov Vestnikov DIS.
• Dobili ste v pismenem poročilu rojstne
letnice predsednikov in predsednic DIS
in ste lahko že sami ugotovili, da je kar
40 predsednikov starejših od 80 let, med
njimi jih je kar 9 starejših kot 90 let. Vse
pohvale in čestitke, da so še zelo aktivni.
Med predsedniki KO DIS je 8 potomcev izgnancev in beguncev.
• Kdo je lahko član DIS, piše v statutu
DIS.
Po statutu DIS imamo člane DIS – katerih je članarina 10 EUR, od tega ostane KO in OO DIS 6 EUR, 4 EUR pa
dobi DIS.
Podporne člane DIS, ki plačajo 30 EUR
na leto, od tega dobi DIS 5 EUR.
in častne člane DIS, o imenovanju katerih odloča in sklepa Skupščina DIS.
• Člani DIS so lahko izgnanci, begunci,
prisilni delavci in njihovi potomci: sinovi, hčere, vnuki in vnukinje ter zakonski
partnerji.
• Pridruženih članov DIS po statutu in
pravilih KO DIS ni, zato so ti izrazi
moteči.

• Članarina, 6 EUR od članarine, je namenjena dejavnosti odborov KO in OO
DIS za nabavo literature, ki jo izdaja
DIS ali KO in OO DIS, za pomoč pri
razvoju oblik pomoči nekaterim članom DIS na domu in obiske bolnih
članov DIS. Za malice na občnih zborih pa je treba dobiti sponzorje, podporne člane in sredstva od občin.
• V nekaterih KO DIS nima niti polovica
članov Vestnika DIS.
Razni izgovori, da ne morejo več brati, so žaljivi za naše delo. Naj jim pa
Vestnik DIS preberejo sinovi in hčere,
vnuki ali pa sosedje. Bodo vsaj vedeli,
kdo je poskrbel za njihove pravice in
odškodnine.
• Podpiram predlog, da bi v letu 2019 skupaj s članarino pobrali tudi prispevek za
Vestnik DIS od vsakega člana DIS.
• Ker polovico članov DIS nima Vestnika DIS, se je pokazalo tudi na letošnjih
volitvah, ko izgnanci, prisilni delavci,
begunci in potomci niso izkazali interesa, da bi bil sprejet še zakon o povračilu gmotne škode, ki je nastala v drugi
svetovni vojni, ker niso bili seznanjeni s
priporočili.
• Narejeni so bili veliki napori, da je
bila narejena nova različica zakona o
poplačilu gmotne vojne škode in da bi
vsi izgnanci, prisilni delavci in begunci
ter druge žrtve vojnega nasilja dobili
enak znesek 6000 EUR brez vseh dokazil o gmotni škodi. Vključili smo tudi
pravice zakoncev, sinov, hčer in vnukov
in vnukinj.
Dosegli smo, da je prišlo 27. marca
2018 v DZ do prve obravnave. Povedali
in našteli smo stranke, ki so preprečile

drugo obravnavo. Zato smo želeli, da
bi izgnanci, begunci in druge žrtve
vojnega nasilja volili svoje delegate za
DZ.
• Da se naša tragedija izgona ne bi pozabila, smo doslej na 8-urnih seminarjih DIS seznanili 256 zgodovinarjev
iz osnovnih in srednjih šol z genocidno okupacijo Slovenije in izgonom
Slovencev. Imeli smo tudi dva seminarja za zgodovinarje skupaj z Zavodom
za šolstvo RS. Zato na nekaterih šolah
ni težko organizirati učne ure na temo
izgnancev 7. junija, ko obeležujemo
dan izgnancev.
• V KO in OO DIS ste v obdobju, za
katerega dajemo poročilo, opravili
pomembno dejavnost z organizacijo pohodov ob nemško-italijanski in
okupacijski meji NDH. To tradicijo je
treba ohraniti in doseči, da bi na te pohode prihajala tudi mladina, zlasti potomci izgnancev in beguncev.
Vse zahvale gredo KO DIS, ki te pohode vsako leto organizirajo.
• Pomembna je tudi tradicija območnih prireditev ob dnevu slovenskih
izgnancev 7. junija. Te prireditve so
vsako leto na Gorenjskem, v Ljubljani,
Mariboru, Trbovljah in dan odprtih
vrat v taborišču v Brestanici.
Škoda, da takih prireditev ni na Koprskem, Obsotelju, Posavju.
• Nekatere KO in OO DIS imajo probleme
s financiranjem aktivnosti DIS, zato
sem vsem predsednikom in predsednicam v KO napisala pismo, naj sporočijo,
katere občine ne financirajo socialnega
programa DIS in občnih zborov.
Seveda so razpisi občin za financiranje
društev v letu 2019 ponekod že objavljeni. Pri izpolnjevanju formularjev za
razpise občin vam lahko pomagajo tudi
člani IO DIS z vašega območja.
Problem je Nova ljubljanska banka,
ki zaračunava previsoko provizijo za
vodenje podračunov DIS pri KO in OO
DIS, zato sem banki napisala že več
pisem, da za vodenje naših podračunov
opustijo provizije.
• V drugi polovici leta 2017 in prve tri
mesece letos smo vse dni delali na urejanju arhiva DIS, vezanega na boj za
status, pravice in ohranjanje pravic.
Zelo mi je žal, da je tako malo zanimanja med člani DIS in svojci, da bi se vsaj
za silo seznanili s tem, kaj vse je bilo
treba napisati za dosego osebnih odškodnin in odškodnin za prisilno delo.
Na prošnjo, ki sem jo napisala v Vestniku DIS, da bi prišel kdo pomagat pri
urejanju arhiva, se razen mojih svojcev
ni nihče javil.
Nekdo bo to skrb za dokumentacijo in
opravljanje dela na DIS moral prevzeti.
Naj nekaj rečem še o programu DIS za
leto 2019.
Danes moramo sprejeti program dela
DIS za leto 2019. Predlog programa imate v pismeni obliki z navedbo stroškov.

Ni pa še v programu DIS podatkov, da
je 14. aprila letos pričel veljati zakon o
nevladnih organizacijah (Uradni list RS
št. 21/2018), v katerem je opisan status
nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.
Zakon na novo opredeljuje pogoje, ki jih
mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo, ki deluje v
javnem interesu, program dela, ki opredeljuje tudi mednarodno dejavnost.
Zato morajo društva uskladiti svoje
ustanovne akte s sprejetim Zakonom o
nevladnih organizacijah in do 31. marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredovati predpisano izjavo, da je njihov
ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev
statusa nevladne organizacije v javnem
interesu.
To bo ena pomembnih nalog DIS takoj
po novem letu.
Od tega, ali bomo tudi v bodoče imeli
status društva, ki deluje v javnem interesu, je odvisno tudi financiranje DIS
na vseh nivojih, zlasti od občin. To je
pomembno za krajevne in območne organizacije DIS.
• Posebno je pomembna naloga javljanja
na razpise Evropske unije za sredstva za
pomoč pri ohranjanju arhiva in muzej
ske dejavnosti ter pomoč za razvijanje
socialnega dela revnim članom DIS na
domu.
• Nujno je treba sprejeti zakon o vrnitvi
pravice do klimatskega zdravljenja in organizirati delavnice o ohranjanju zdravja starostnikov.
• Komisija za mednarodno dejavnost je
predlagala kot novost, da bi DIS ob 23.
avgustu dnevu spomina na žrtve totalitarizmov organizirali prireditev o nasilju
fašizma in nacizma, ker na ta dan Center
za narodno spravo ne vključuje informacij o grozotah fašizma in nacizma.
• Pomembna bi morala biti tudi založniška dejavnost. Izdati bi morali brošuro o
skrbi za grobove slovenskih izgnancev v
Nemčiji in tako vplivati, da bi skrb zanje
prevzelo Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
ki skrbi za druge vojne grobove.
• Še vedno bodo tudi naloge za
vzdrževanje zbirnega taborišča za
izgon Slovencev v Brestanici, nadaljnjo
notranjo ureditev še enega prostora in
izdelavo stopnic v zgornje prostore.
• V letu 2019 bo treba organizirati regij
ske odbore krajevnih in območnih organizacij DIS, ki bodo pomagali pri
ohranjanju in delovanju krajevnih in
območnih organizacij DIS.
• O finančnem poročilu pa imamo marca vsako leto sejo Skupščine DIS, kjer
dobite podrobno poročilo o zbranih in
porabljenih sredstvih, tako bo tudi v
marcu 2019 ob sprejemanju zaključnega računa Skupščina DIS za leto 2018.
					
		
Ivica Žnidaršič, prof.

Delovno predsedstvo Mednarodnega odbora 22. in 23. septembra 2017.
Od leve proti desni Markiian Demidov, Gregor Krištof, Ivica Žnidaršič,
Marjan Sturm in Gregor Kaplan.
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NEKAJ INFORMACIJ O DELU DIS OD JUNIJA 2017 DO JUNIJA 2018
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Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945
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v Trbovljah 26. maja 2018, v Ljubljani 6.
junija 2018 in v Mariboru 8. junija 2018.
Sodelovali smo na pohodu ob nemškoitalijanski okupacijski meji 1. junija 2017
od Telč do Bučke in prireditvi na Bučki.
17. oktobra 2018 smo sodelovali na
6. kongresu humanitarnih organizacij,
na katerem so Ivici Žnidaršič podelili
najvišje priznanje Nacionalnega foruma
humanitarnih organizacij Slovenije – kipec dobrote.
Organizirali smo sestanek Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev
fašizma in nacizma v letih 1920–1945, ki
je bil 22. in 23. septembra 2017 v Avstriji,
vsebino in sklepe tega sestanka smo uredili in pripravili za objavo v brošuri.
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Po imenovanju so se sestale Komisija
za odškodnine, Komisija za stike s kraji
izgnanstva, Mednarodna komisija in Finančna komisija pri IO DIS.
Tudi v drugi polovici leta 2017 in prvi polovici leta 2018 smo se udeleževali občnih
zborov krajevnih in območnih organizacij
DIS, in sicer: Studenec (8. 9.), Ruše (27.
10.), Sevnica (11. 11.), Kranj (24. 11.), Radeče (9. 12.), Bled, Bohinj, Jesenice, Radovljica, Srednja Dobrava, Tržič, Škofja
Loka, Kranj (6. 12.), Domžale (19. 12.),
Dole pri Litiji (28. 1.), Litija (3. 2.), Novo
mesto (10. 2.), Komen (15. 2.), Ljubljana
Šiška (22. 2.), Sevnica (23. 2.), Ljubljana
Vič - Rudnik (3. 3.), Brežice (9. 3.), Gornja Radgona (10. 3.), Polšnik (11. 3.), Hrastnik (14. 3.), Koper, Brestanica (15. 3.),
Bistrica ob Sotli (22. 3.), Podkum (25. 3.),
Krško (5. 4.), Artiče (7. 4.), Šentjanž (8.
4.), Slovenske Konjice, Radovljica (12. 4.),
Škofja Loka, Boštanj (14. 4.), Velenje (20.
4.), Trebnje (21. 4.), Celje (22. 4.), Muta
(24. 4.), Podkum (13. 5.), Trbovlje (16. 5.),
Cerklje ob Krki (25. 5.), Srednja Dobrava
(26. 5.) in Veliki Trn (29. 5.).
Nekaterim predsednikom DIS, ki zaradi starosti in bolezni težko opravljajo
naloge, smo pomagali. Pridobili smo tudi
štiri potomce izgnancev, ki so prevzeli
funkcije predsednikov KO DIS.
Naredili smo analizo starosti predsednikov in predsednic krajevnih in območnih
organizacij DIS.
Naredili smo anketo med člani Izvršnega odbora DIS o njihovem delu.
Ker člani Izvršnega odbora DIS zaradi
oddaljenosti od Ljubljane bolj malo sodelujejo pri izvajanju programa DIS, smo
želeli dobiti podatke, kaj in kako pomagajo krajevnim in območnim organizacijam
na območjih, kjer ste jih izvolili v Izvršni
odbor DIS.
Organizirali smo seminar za predsednike
območnih in krajevnih organizacij DIS in
predstavili predsednike KO DIS, ki so bili
pripravljeni kandidirati za poslance Državnega zbora RS in jih je dala na listo Združena levica - Demokratična stranka dela. Žal
člani DIS svojih kandidatov niso podprli.
Sodelovali smo na območnih prireditvah DIS na Gorenjskem 12. maja 2018,
ee
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ljub selitvi sedeža društva iz Linhartove 13 na Einspielerjevo 6 v
Ljubljani je Društvo izgnancev
Slovenije 1941–1945 izvajalo program in
opravljalo vse tekoče dejavnosti tudi v obdobju od junija 2017 do junija 2018.
Mestna občina Ljubljana je stavbo, kjer
smo bili, prodala in vsi smo se morali izseliti. Za finančno pomoč za urejanje in
preselitev arhiva in dokumentacije DIS
smo prosili Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
vendar nam niso pomagali.
V Društvu izgnancev Slovenije 1941–
1945 deluje še okoli 8.000 članov, ki so
povezani v 83 krajevnih in območnih organizacij DIS.
Krajevna organizacija DIS Laško je v
dogovoru z DIS prenehala delovati, nekateri člani se bojo vključili v KO DIS Celje.
V Novi Gorici ne deluje več krajevna organizacija DIS.
Vestnik DIS dobiva samo 4587 članov
DIS. Krajevne organizacije DIS bi morale
poskrbeti, da bi Vestnik DIS dobivali vsi
člani DIS.
Programsko volilno sejo Skupščine
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
smo imeli 30. junija 2018 in dopisno sejo
Skupščine DIS 19. marca 2018.
Sestajal se je Izvršni odbor DIS in Kolegij DIS.
Po programsko volilni Skupščini DIS
smo na seji Izvršnega odbora DIS 16. 9.
2018 imenovali predsednike in člane naslednjih komisij pri Izvršnem odboru DIS:
• Komisija za socialno zdravstvena vprašanja (Dr. Božo Kincl, predsednik),
• Komisija za odškodnine (Marijan
Špegelj, predsednik),
• Komisija za stike s kraji izgnanstva
(Zdenka Kaplan, predsednica),
• Komisija za organizacijska vprašanja
(Hilda Marc, predsednica),
• Komisija za statutarna in pravna vprašanja (Rok Kržan, predsednik),
• Komisija za finančna vprašanja (Albin
Pražnikar, predsednik),
• Komisija za informativno dejavnost
(Stanislava Biček, predsednica),
• Komisija za mednarodno dejavnost
(Gregor Kaplan, mag., predsednik).
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Meeting of the International Committee
of Deportees and Refugees, Victims of
Fascism and Nazism 1920–1945,
in Austria 2017

Sestanek Mednarodnega odbora
izgnancev in beguncev žrtev fašizma
in nacizma v letih 1920–1945
v Avstriji 2017

Izšla je knjiga o sestanku mednarodnega
odbora, ki je bil leta 2017 v Avstriji.

21.10.2018 19:15:46

S tega sestanka je bilo poslano pismo
predsedniku Evropske unije Antoniju Tajaniju s predlogom, da Evropska unija organizira konferenco o poravnavi gmotne škode,
ki je nastala med drugo svetovno vojno, in
da naj preberejo tudi naše zahteve za uveljavitev gmotne škode. Prišel je odgovor,
da naj tako konferenco organizira v Evropski uniji Mednarodni odbor izgnancev in
beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih

1920–1945 in da bo on sodeloval.
Na DIS smo 12. oktobra 2017 sprejeli
skupino 40 Nemcev, ki so se zanimali za
delovanje Društva izgnancev Slovenije
1941–1945.
Sodelovali smo na osrednji prireditvi
ob dnevu za mir 21. septembra 2017 v
Ljubljani.
Komisija za stike s kraji izgnanstva je
organizirala izlet v kraje izgnanstva (Neresheim, Rudolstadt, Ilmenau, Bad Sulza,
Apolda in Bad Berka).
Zdenka Kaplan je imela tudi več telefonskih razgovorov z nemškimi župani
in uspela, da so v Bad Sulzi postavili spomenik umrlim izgnancem. Otvoritev tega
spomenika bo v oktobru letos.
Redno je izhajal Vestnik DIS. Žal pa
Vestnikov DIS ne dobiva niti polovica članov DIS, kar zanje ni dobro, ker so slabo
obveščeni o pravicah in skrbi za njihovo
ohranitev ter dosego večje skrbi za žrtve
fašizma in nacizma.
Vzdrževali smo zbirno taborišče za izgon Slovencev v Brestanici, organizirali
na dan izgnancev – dan odprtih vrat in
zainteresiranim razlagali, kako smo taborišče obnavljali.
Ogromno dela smo imeli z iskanjem novih
prostorov za preselitev sedeža društva in urejanjem obsežne dokumentacije in arhivskega gradiva DIS. Žal smo morali zmanjšati
vsebino Informacijskega centra DIS.
Za dokumentacijo o bogati vsebini delovanja DIS smo natisnili 3 zbornike fotografij, ki so bile objavljene v Vestnikih
DIS od 59. do 127. številke. Bilo je objav
ljenih tudi nekaj intervjujev na radiu.
Odmeven je bil tudi intervju s predsednico DIS 7. junija 2018 na dan slovenskih izgnancev, ki je bil objavljen preko
Slovenske tiskovne agencije.
Žal izgnanci in druge žrtve vojnega nasilja niso podprli predsednikov KO DIS,
ki so kandidirali za poslance na volitvah
za DZ. Delegati krajevnih in območnih
organizacij DIS boste povedali, zakaj je
tako majhen interes članov DIS, da bi bil
sprejet zakon o gmotni škodi.
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

PROGRAM DELA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945
ZA LETO 2019

T

udi pri predlogu programa dela Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za leto
2019 je treba upoštevati, da je povprečna starost članov DIS 77 let, vodstva krajevnih in območnih organizacij pa več kot 80 let, zato ne bo več mogoče uresničevati tako obsežnih programskih nalog, kot smo bili doslej navajeni.
Predvideni prihodki za dejavnost DIS v letu 2019
1. Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
2. Prispevki od članarine članov DIS
3. Prispevki članstva za Vestnik DIS
4. Prispevki za muzejsko dejavnost
5. Prispevki podpornih članov DIS
6. Prispevki za založništvo DIS
7. Prispevki za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za
izgon Slovencev v Brestanici
8. Drugi prihodki (obresti, dohodnina)
9. Presežek prihodkov nad odhodki po ZR za leto 2017
Skupaj predvideni prihodki

50.100,00 EUR
30.820,00 EUR
28.900,00 EUR
500,00 EUR
200,00 EUR
200,00 EUR
3.000,00 EUR
600,00 EUR
320,00 EUR
114.640,00 EUR

1.A) ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST DRUŠTVA
• Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 bo tudi v letu 2019 usklajeval
nekatere programe krajevnih in območnih organizacij DIS in pomagal predsednikom in odborom KO DIS, ki bodo zaradi starosti potrebovali pomoč pri organizacijskih, finančnih in drugih dejavnostih.
Udeleževali se bomo občnih zborov krajevnih in območnih organizacij DIS in članstvu DIS neposredno dajali informacije o vseh vprašanjih.
• Za poslance Državnega zbora RS, pristojna ministrstva in druge vladne organe bomo
pripravili informativno konferenco o vojni škodi in vojnih odškodninah.
• Spodbujali bomo državne organe, naj začno pogajanja z Nemčijo o plačilu vsaj dela
vojne škode in naj pri tem uporabijo strokovne argumente in gradiva, ki smo jih pri
pravili v DIS.

• Ponovno bomo zahtevali, da se premoženje, ki so ga leta 1945 v Sloveniji zapustili
Avstrijci na račun vojne škode, usmeri v sklad za poplačilo gmotne vojne škode slovenskim izgnancem in beguncem.
• Nemški vladi bomo poslali podatke o socialno ogroženih žrtvah fašizma in nacizma
in jo prosili za finančno pomoč ostarelim članom DIS.
• Po potrebi bomo v letu 2019 organizirali seminarje za predsednike, tajnike in odbore
krajevnih organizacij DIS po območjih o prizadevanjih za ohranitev doseženih pravic in sprejemu zakona o gmotni škodi.
• Organizirali bomo prisotnost na sedežu DIS na Einspielerjevi 6 v Ljubljani, vendar
ne vsak dan, ampak v ponedeljek, sredo in petek.
• Še naprej bomo urejali pomembno dokumentacijo in gradiva DIS, s katerimi smo
dosegli status in odškodnine ter branili dosežene pravice.
1.B) SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI
• Še vedno deluje 83 krajevnih in območnih organizacij DIS, v katerih je včlanjenih
okrog 8500 izgnancev, prisilnih delavcev, beguncev in nekaj potomcev.
• V letu 2019 bomo namenili posebno pozornost nalogam, s katerimi bi olajšali življenje članom DIS v odročnih krajih, kjer v bližini ni socialnih, patronažnih in
drugih služb.
• V poletnih mesecih bomo poskušali, da bi v sodelovanju s krajevnimi in območnimi
organizacijami organizirali s študenti zdravstvenih, socialnih in tehničnih šol manjše delovne akcije za pomoč starejšim in osamelim članom na podeželju (priprava
kurjave, košnje okoli hiše, obiranje sadja, pospravljanje po hišah itd.).
• Organizirali bomo dva seminarja za potomce izgnancev in beguncev za pomoč
krajevnim in območnim organizacijam pri organiziranju pomoči na domu in zunaj
doma.
• Ponovno se bomo zavzeli, da se vrne pravica do klimatskega zdravljenja in sprejme
odlok za prednost pri sprejemu v domove za starejše občane.
• Spodbujali bomo predavanja in učne delavnice o ohranjanju zdravja in nekaterih
boleznih starostnikov.
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1.C) OHRANJANJE ZGODOVINSKEGA IZROČILA
• Tudi v letu 2019 bomo zbirali predmete iz izgona in jih shranjevali v zbirnem taborišču za izgon Slovencev v Brestanici.
• Spodbujali bomo pisanje spominov in pričevanj in objavljali spomine na izgnanstvo
in begunstvo.
• Obeleževali bomo dan slovenskih izgnancev, 7. junij, in sodelovali na območnih prireditvah o tem dnevu, ki so namenjene spominjanju na trpljenje v izgonu in nasilju,
ki sta nam ga povzročila fašizem in nacizem.
• 7. junija 2019 bo zopet dan odprtih vrat v taborišču v Brestanici in skladno z
možnostjo tudi večja prireditev DIS. Na ogled taborišča bomo povabili tudi učence
in dijake bližnjih osnovnih in srednjih šol.
• Organizirali bomo prireditev o fašističnem in nacističnem nasilju 23. avgusta 2019
na dan spomina na žrtve totalitarizmov, ker se v Sloveniji ta dan namenja samo vsebini o komunističnem nasilju.
• Sodelovali bomo pri pohodih, ki jih organizirajo krajevne in območne organizacije
DIS ob nemško-italijanski okupacijski meji in okupacijski meji NDH ter spodbujali
udeležbo mladih na teh prireditvah in pohodih.
• Predlagali bomo fakultetam in višjim šolam, da izbirajo za vsebine seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog tudi teme o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji
Slovenije.
• Dogovarjali se bomo s krajevnimi organizacijami za postavljanje razstav o izgonu
Slovencev v šolah. Razstava je premična in zelo enostavna za postavitev v vsak malo
večji prostor.
2. MEDNARODNA DEJAVNOST DIS
• Organizirali bomo sklic Konference o povračilu gmotne škode na sedežu Evropske
unije v Bruslju – skladno z odgovorom iz Evropske unije na pismo predsedniku
Evropske unije Antoniju Tajaniju in poročilom mag. Franca Žnidaršiča o gmotni
vojni škodi s sestanka v Evropski uniji, ki je bil 26. 4. 2017 v Bruslju.
• V letu 2019 bomo sodelovali z župani nemških mest Neresheim, Templin in Apolda,
kjer še niso urejeni grobovi umrlih Slovencev v izgnanstvu v Nemčiji.
• Organizirali bomo udeležbo na otvoritvah obeležij na grobovih v Nemčiji.
• Ker ima Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih
1920–1945 domicil pri Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945, bomo imeli pismene kontakte s člani tega odbora in sodelovali na enem sestanku, ki bo določen za
leto 2019.
3. INFORMATIVNA, PUBLICISTIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
• DIS je na 500 straneh izdal Zbornik fotografij iz Vestnikov DIS.
• Nadaljevali bomo z izdajanjem društvenega glasila Vestnik DIS, ki bo predvidoma
izšel v 5 številkah.

• Izdali in založili bomo zbornik gradiva, s katerim smo uveljavljali in ohranjali pravice izgnancem, beguncem in drugim vojnim žrtvam.
• Izdali bomo zloženko o mednarodni dejavnosti DIS in skrbi za grobove slovenskih izgnancev v Nemčiji.
• Izdali bomo brošuro o dejavnosti DIS za
dosego odškodnin za prisilno delo slovenskih
izgnancev v Nemčiji in Avstriji med drugo svetovno vojno.
• Tiskali bomo plakate, odličja DIS in izkaznice za člane DIS.
• Po potrebi bomo ponatisnili nekatere brošure DIS.
• Dali bomo vezati pomembna gradiva DIS.
4. VZDRŽEVANJE IN NOTRANJE UREJANJE TABORIŠČA ZA IZGON SLOVENCEV
V BRESTANICI
DIS je na 500 straneh izdal Zbornik • Poskušali bomo pridobiti sponzorje za ureditev še enega prostora v zgornjih prostorih tafotografij iz Vestnikov DIS.
borišča in naredili stopnišče v zgornje prostore
taborišča v Brestanici.
• Pred taboriščem bomo postavili tablo z opisom taborišča in podatki o izgonu Slovencev.
• V spodnjih prostorih taborišča bomo dopolnili panoje z imeni Slovencev, ki so šli
skozi to taborišče in umrli v izgnanstvu.
• Skrbeli bomo za dobro vzdrževanje taborišča in okolice ter še urejali notranje prostore.
Predvideni izdatki po postavkah programa DIS v letu 2019
1. a. Organizacijska dejavnost
b. Socialni in zdravstveni programi
c. Ohranjanje zgodovinskega izročila
2. Mednarodna dejavnost DIS
3. Izdajanje Vestnika DIS in založniška dejavnost
4. Vzdrževanje zbirnega taborišča v Brestanici
Skupaj predvideni izdatki:

33.500,00 EUR
11.500,00 EUR
15.820,00 EUR
14.300,00 EUR
36.100,00 EUR
3.420,00 EUR
114.640,00 EUR

Program DIS za leto 2019 je bil obravnavan in sprejet na Skupščini DIS 29. septembra 2018.
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica

IZ RAZPRAV NA SKUPŠČINI DIS
29. SEPTEMBRA 2018
MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ

Mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS
Vse vas lepo pozdravljam. Vesel sem,
da vztrajamo pri življenju, čeprav je starost vsak dan večja. Društvo je zagotovo
opravilo svoje poslanstvo do zdaj in bi bilo
prav, da bi ga v tej smeri in načinu delovanja ohranjalo, dokler nas bo kaj. Razlog je
zelo preprost, bolj kot se staramo, težje je
naše življenje, slabše je zdravje in pomoč
je potrebna, marsikdo, ki nima širše družine, ima malo denarja in zato je nujno
potrebno, da ohranjamo pravice, ki smo
jih priborili. Ni pa nujno, da se ne bi kaj
zgodilo, če bomo ugasnili kot društvo in
ne bomo imeli svojih predstavnikov, ki bi
lahko pri organih oblasti ukrepali proti
zmanjšanju naših pravic, če odštejem
možnost, da bi vendarle še vedno delali
na projektu povračila gmotne vojne škode. Posebej pomembna je dejavnost, da
ne bi ukinili našega dopolnilnega zdrav
stvenega zavarovanja. Pomembno je, da
društvo ohranja zgodovinski spomin in
seveda ves čas zagovarja boj proti fašizmu

in nacizmu. Če bo stranka DSD količkaj
preživela to jesen na lokalnih volitvah,
bomo skušali reševati stranko, bomo zahtevali oz. pozvali parlamentarne stranke,
da vložijo zakon o prepovedi domobranskih in nacističnih simbolov, praznovanj raznih teh obletnic kolaboracije.
Tak zakon bi moralo podpreti tudi DIS.
Zelo pomembno je, da se društvo zaveda, da imajo lokalne organizacije DIS
majhna sredstva za delovanje in je ta
predlog, da bi skušali od Nemčije neposredno dobiti za društvo sredstva. Tako
bi lahko sofinancirali delovanje lokalnih
organizacij, zlasti, ko se na terenu trudite, da bi pomagali svojim nepokretnim,
bolnim, pomoči potrebnim, socialno
ogroženim članom DIS. Če bo to uspelo,
bo dragoceno. Kar zadeva vojno škodo,
pa je zadeva bolj zapletena. Zastaranja
plačila vojne škode ni. Nemčija ni plačala vojne škode, Nemčija nima nobenega
dokumenta, da je svoje obveznosti do
Jugoslavije, posredno pa tudi do Slovenije poravnala. Zaradi tega je terjatev do
Nemčije utemeljena, ne zastarana.
Škoda, da na volitvah niste podprli kandidatov DIS za Državni zbor RS, da bi v
DZ na ta vprašanja nenehno opozarjali.
ALBIN PRAŽNIKAR
Poslušali smo poročilo o delu v preteklem letu, program dela za leto 2019,
v poročilu predsednice pa so še dodatna
dela, ki so nujna in v korist članov DIS in
ohranitev pravic, zato predlagam Skupščini DIS, da ostane za leto 2019, članarina
10 EUR in za Vestnik 6 EUR. Program
bo seveda mogoče izvesti, če bomo dosegli predvidena sredstva po tem programu
in povečali število prejemnikov Vestnika
DIS. Program, ki je zelo skrbno pripravljen in vsebuje to, kar dejansko potrebujemo, in ga podpiram.

Albin Pražnikar,
član Izvršnega odbora DIS
TEODOR COLNAR
Prihajam iz Obale, predstavljam krajevno organizacijo Koper, Izola, Piran
in Ankaran. Naša organizacija sodi
med malo manjše, saj imamo 124 članov. Letos spomladi se je zanimanje za
članstvo malce povečalo, seveda v zvezi
z zakonom o gmotni škodi. Strinjal bi se
z oceno in razočaranjem nad letošnjimi volitvami, neizmerno veliko truda je
bilo vloženega. Predsednica je pomagala
vsem organizacijam, tudi naši organizaciji in se ji zahvaljujem za vso pomoč.
Res smo lahko veseli, dokler jo imamo,
ker takega človeka ne vidim nikjer drugod. Rad bi, da bi vztrajali pri tem, ker te
pravice, kot je že omenil mag. Žnidaršič
pred mano, lahko tudi vzamejo in ljudje
se očitno tega ne zavedajo. Vsaj te volitve so to pokazale, jaz sem bil kandidat
za DZ, pa stranke ZL – DSD, na kateri
sem kandidiral, niste podprli. Nekateri

Teodor Colnar, član IO DIS
ne zmorejo pokazati interesa za urejanje
njihovih pravic ali pa ne vedo, da brez
DIS ne bi ničesar dobili.
Mag. GREGOR KAPLAN
Zdi se mi zelo dobro oz. nujno, da se podobno kot imajo vsa druga društva odnos
do svojega glasila, na primer lovci, ribiči,
taborniki, skavti, in da bi bilo dobro, da
imajo tudi vsi člani DIS svoja glasila. Dotaknil se bom še vaših pravic. Zelo jasno
je bilo povedano, pravice so vaše, niso pa
zacementirane. Bistveno bolj varne bodo,
če boste imeli kakšnega poslanca. Dotaknil bi se še besed župana Jankovića, ki je
dal pobudo glede kongresa, izredno dobra in mamljiva pobuda po eni strani, po
drugi strani pa tovrstni kongresi zahtevajo izredno veliko dela, priprav, komunikacije in seveda tudi denarja. Glede gmotne
vojne škode je še vedno odprto vprašanje.
Dokler ne boste imeli potomcev izgnancev v parlamentu, bo šlo glede tega vse
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. Iz razprav na Skupščini DIS .

Mag. Gregor Kaplan,
član izvršnega odbora DIS

Majda Cvetanovski,
delegatka KO DIS Maribor – Tabor

počasi. Kar se pa tiče dela mednarodne
komisije, smo predlagali 23. avgust za prireditev DIS, da bi opozorili na vzpon fašizma in nacizma. Pisali smo tudi pismo
predsedniku Evropske unije o vprašanjih
gmotne vojne škode in prišel je odgovor,
da lahko v okviru Mednarodnega odbora
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in
nacizma v letih 1920–1945, ki ima domicil pri DIS, organiziramo v Evropski uniji
posvet o tem. Danes lahko poveste svoje
stališče o tem.

Vestnik, vsako leto ob plačilu članarine
ponovno pozovemo, da naj si priskrbijo
Vestnik. Vendar ta informacija ne dosega
vseh, zato predlagam, da tudi danes spregovorimo o tem, da bi bila enotna članarina 16 EUR in bi vsi člani dobili tudi Vestnik. Pri zbiranju članarine imamo take,
ki pokličejo že januarja, kdaj naj pridejo
plačat članarino, imamo pa tudi takšne,
ki po večkratnih opominih ne pridejo
oz. prosijo za položnico. Predlagam, da
se v naslednjem letu ob dnevu izgnancev
7. junija in tudi naprej na ta dan izgnancev organizira več regijskih ali krajevnih
prireditev v obeležitev tega spomina. Da
bi ustanovili območne odbore, se mi zdi
zelo dober predlog. Program je zelo smelo
zastavljen in vsi si moramo prizadevati in
pomagati naši predsednici, to lahko storite tisti, ki ste v bližini Ljubljane.

FRANCKA PRIMOŽIČ

ZDENKA KAPLAN

Francka Primožič, računovodkinja DIS
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
vodi materialno in finančno poslovanje
v skladu s SRS 33-2016, Zakonom o društvih in Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
Društvo je imelo za leto 2017 presežek prihodkov nad odhodki. Vsa prejeta
sredstva so bila skrbno porabljena za izvedbo programa za leto 2017.
Pri nakazilih članarin in prispevka za
Vestnik imamo še vedno težave s prepoz
navanjem krajevnih organizacij in namena nakazila.
Prosimo, da še v bodoče pošiljate obvestila, za kakšen namen nakazujete in
koliko nakazujete za Vestnik in koliko za
članarino. Še posebej prosimo krajevne
organizacije, ki nakazujejo svoje obveznosti na Pošti Slovenija, da pošljejo obvestilo na DIS. Smiselno bi bilo, da na plačilni
nalog UPN vpišete krajši naziv svoje KO
in ime kraja, pri namenu pa morda Č-100;
V-120. V takšnem primeru se bo dalo razbrati, iz katere krajevne organizacije nakazujete. To bi bilo iz moje strani.
MAJDA CVETANOVSKI
Poročilo o delu v zadnjem letu je
izčrpno in veliko je bilo o tem napisanega
tudi v Vestniku. Ker ima premalo članov

uspeh odkritje spomenika v Bad Sulzi.
Izvršni odbor DIS je sklenil, da se gre na
odkritje tega spomenika s kombijem tako,
da se vključi tudi svojce. Prosim, da bi
svojci šli z nami in da se javijo na DIS,
da jih bomo vključili v delegacijo, ki bo
šla na to odkritje. Prosim vse znance in
prijatelje svojcev izgnancev umrlih v Bad
Sulzi, da jih o tem obvestite.
Zdaj imam pa drugo temo. Veste,
da je bil izgon Slovencev na procesu v
Nürenbergu označen kot vojni zločin in
vojni zločini ne zastarajo, se pravi, da
naša vojna škoda ne zastara. Zakaj vam
to zdaj govorim? Ker imam tam celo škatlo knjig o vojni škodi, ki stanejo 5 EUR
in ker bi vsaka hiša izgnanca morala to
knjigo imeti. Dokumentacijo boste pustili
svojcem. Naj drugo leto nihče na manjka
na Skupščini DIS, lepo se imejte.

postavki prispevkov članarine in Vestnika
manj sredstev kot v letu 2016. Vseeno pa
smo leto 2017 zaključili pozitivno s 156,44
EUR presežka. Poleg Vestnika imamo še
vrsto publikacij, brošur in knjig o raznih
podatkih dogajanja. Mislim, da malokdo
bere in prebira ta gradiva, ki jih predsednica DIS, Ivica, tako skrbno piše. Dotaknila bi se tudi volitev v Državni zbor
RS. Izgnanci smo imeli možnost voliti
stranko z imenom Združena levica DSD
in Sloga na vseh voliščih. Preko te stranke so kandidirali 4 predsedniki KO DIS.
Vsi člani DIS naj bi stopili v akcijo, da bi
nas čim več šlo na volišča in podprli naše
delegate DIS. V KO DIS Kočevje smo vse
člane DIS in njihove svojce obvestili z dopisom, naj gredo na volitve. Zanima me,
koliko ste se v drugih KO DIS potrudili in
organizirali članstvo, da bi šli na volišča.

STANKA RAČIČ

OLGA KRAPEŽ

Stanka Račič, članica IO DIS
Kljub temu da je bilo že kar nekaj opozoril v zvezi s prejemniki Vestnika, bi
rekla, da moramo v KO DIS vseeno več
narediti, da bomo naše člane seznanili
s pomenom Vestnika DIS in položili na
srce, kako nujno je, da ima vsak časopis
Vestnik DIS in da je seznanjen s tem, koliko je bilo vloženega in opravljenega dela
v DIS, koliko je napisanih besed, strani
naše predsednice, skratka, da bi le neko
veljavo dali vsemu temu delu, da bi ohranili naše pravice. Prepričana sem, da
bomo s pravilnim pristopom do naših
članov v krajevnih organizacijah povečali
delež prejemnikov Vestnika.
VERONIKA KLJUN

Olga Krapež,
delegatka KO DIS Jesenice
Prihajam iz območne KO DIS Jesenice,
ki vključuje izgnance iz treh občin: Žirovnice, Kranjske Gore in Jesenic. Predvsem
me je zanimalo vprašanje, če se bo ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
ki ga sedaj ne plačamo, za nekatere bo
to slabo. Mag. Žnidaršič je to obrazložil.
Govor predsednice je bil žalosten, ampak
pravičen. V naši KO DIS je stanje pač
tako, predsednica KO DIS ne zmore več.
Zdaj dejansko vodiva območni odbor jaz
kot blagajničarka in tajnik. Oba stanujeva
izven centra, jaz imam 5 km do avtobusne postaje. Prav tako je problem s prostorom. Gostovali smo pri zvezi borcev. Vso
dokumentacijo imam doma. Kaj bodo tisti, ki bodo za mano pospravljali, naredili
s tem arhivom KO DIS?
MARJAN ŽIBERT

Zdenka Kaplan,
članica Izvršnega odbora DIS
Lepo pozdravljeni, sem Zdenka Kaplan
iz KO DIS Novo mesto in predsednica
tiste komisije pri IO DIS, ki skrbi za stike
s kraji izgnanstva. Poleg tega sem borka
za grobove izgnancev, ki so umrli v tujini.
Organizirala sem 14 izletov v kraje izg
nanstva, kjer smo si ogledali kraje, stavbe
in pokopališča. Na 14 izletih, ki so bili
zelo dobro obiskani, smo se zmeraj vnaprej dogovorili z župani glede oskrbe in obnove grobov. Pri tem smo imeli zelo velike
uspehe. Že na skupščini DIS v Škofji Loki
sem rekla, ko so nam pripovedovali, kako
Nemci uničujejo naše grobove, da tega ne
smemo dovoliti. Že večkrat sem povedala
primer, kako so bili kupi smeti na grobovih slovenskih izgnancev v Rudolstadtu
in kako so postavili spomenike in zanje
lepo skrbijo. Tudi cvetje polagajo. No,
tudi v veliko drugih krajih so upoštevali
naše predloge. Do sedaj je zadnji velik

Veronika Kljun,
predsednica Nadzornega odbora DIS
Sem predsednica KO DIS Kočevje in
predsednica Nadzornega odbora DIS, kot
vsako leto smo tudi letošnjega februarja
obravnavali zaključni račun skupščine
DIS za leto 2017. Pri pregledu vseh postavk prihodkov opažamo, da je bilo na

Marjan Žibert,
delegat KO DIS Velika Dolina
Strinjam se z vsem, kar je povedala
predsednica. Na volitvah nismo podprli
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. Iz razprav na Skupščini DIS .
kandidatov DIS, ki jih je vzela na listo
Združena levica. Res je, da so naši člani
že precej ostareli in da posebej pričakujejo, kdaj bo nekaj denarja za vojno odškodnino. Mesečno prejme večina izgnancev
in beguncev 130 EUR, zato ne bi bilo nič
narobe, da bi dvignili članarino vsaj na 12
EUR.
Zelo mi je všeč, da bi bila proslava
DIS, kjer bi res govorili o totalitarizmih
in fašizmu in nacizmu. Dopolnjujem podatek, pohod smo organizirali enajstkrat
do zdaj, Krajevna organizacija Velika dolina organizira pohod ob okupacijski meji
med NDH in Slovenijo. Hrvaška je sodelovala s fašisti, z Nemci oziroma nacisti in
je takrat tam priključila 5 vasi NDH. Kotar, Samobor je dobil 4 vasi, pa Karlovo
in Jastrebarsko 1 vas. Mladi so vključeni
v to in se udeležujejo pohodov. Želim, da
bi predsednica tako kot do sedaj še naprej
vodila z dušo in telesom to naše društvo.
ALOJZ RUPAR

povezave z Ljubljano, kamor dnevno vozimo naše težke bolnike in izgnance na
zdravljenje na klinični center. To sporočilo moram prenesti po naročilu izgnancev iz našega območja, z željo, da gre s te
skupščine to sporočilo naši vladi.
Moj namen je, da nekaj rečem o problematiki reševanja vojne škode v zvezi s prešibkim in neaktivnim sodelovanjem vseh
izgnancev. Predlog zakona o poplačilu
premoženjske vojne škode iz druge svetovne vojne je bil v celoti predstavljen v
Vestniku DIS številka 126/127. Kot predsednik komisije za odškodnine se bom
zavzemal, da pride do sprejetja zakona o
plačilu gmotne škode. Da se to ni sprejelo
že v tem letu, je hud udarec tudi za tiste,
ki so vložili največ truda in dela v pripravo tega zakona. Tu mislim na mag. Franca Žnidaršiča in na našo predsednico in
še koga. Seveda se pa strinjam, da so pri
tem premalo naredili nekateri predsedniki krajevnih organizacij. Predlagam, da bi
zbirali prispevek skupaj s članarino v letu
2019 za o uveljavljanje dejavnosti, ki jih je
opisal mag. Franc Žnidaršič in ne bi dovolili, da bi DSD usahnila. Predlagam, da
se predsedniki KO DIS bolj aktivno angažirajo v svojih okoljih, da bi poslanci DZ
podprli naš predlog in da se vrne možnost
klimatskega zdravljenja za ostarele in bolne člane. Izvršni odbor DIS naj pripravi
predlog finančnega prispevka za stroške
pri delu uveljavitve tega zakona o gmotni
škodi. Podpiram predlog naše spoštovane
članice Zdenke Kaplan, da bi vsaka družina morala imeti literaturo o vojni škodi.

krajevnih in območnih organizacij DIS,
smo statut DIS, pravila za delovanje
KO DIS in druge zakone DIS objavili
v posebni brošuri in prosili, da si jih za
simboličnih 3 EUR priskrbite. Žal, kar
30 KO DIS ni vzelo niti 1 brošure. O tej
brošuri smo pisali tudi v Vestniku DIS.
Glede višine članarine se zavzemam, da
ostane enaka, in sicer 10 EUR, prispevek za Vestnik pa 6 EUR. Odbori KO
pa se s članstvom lahko dogovarjajo, da
dodajo prispevke za zainteresirani program KO DIS.
NUJNO je, da se poveča število dobit
nikov Vestnikov DIS, zato je prav, da
ste podprli predlog, da se ob članarini
pobere tudi prispevek za Vestnik DIS
od vseh članov DIS.
Vincenc Zalezina,
delegat KO DIS Sevnica
Slovencev v Brestanici. Predlagam, da danes odločamo o tem.
ROK KRŽAN

SABINA GODNIČ

Rupar Alojz, podpredsednik DIS
Vsem lep pozdrav, nimam pripomb na
poročilo o delu ali na program. Izpostavil
bi samo to, kar je že predsednica izpostavila, da bi rabila konkretno večje sodelovanje in pomoč članov organov DIS. Podpiram, da rahlo dvignemo članarino in da
bi tisti, ki je pripravljen pomagati od tega
nekaj dobil, kljub temu da predsednica
dela zastonj.
Oglasil pa sem se zaradi programa za
dokončanje zadnjega prostora in stopnic
v zgornje prostore taborišča, ki so neuporabne za starejšo populacijo. Podpiram in sem pripravljen obiskati župane,
da bi naredili novo stopnišče. Če bi to
dokončali, bi celoten ta objekt Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945 dobil bolj
uporabno funkcijo.
MARIJAN ŠPEGELJ

Marijan Špegelj,
član Izvršnega odbora DIS
Prihajam iz Dravske doline iz Koroške,
kjer še danes nimamo primerne cestne

Rok Kržan, član Izvršnega odbora DIS

Sabina Godnič, članica IO DIS
Na kratko bom predstavila plan dela
KO DIS Komen. Najbolj se zavzemamo
za ohranitev zgodovinskega spomina, vsako leto imamo spominsko prireditev 15.
2., ker je bil to dan izgona in požiga. Odkar se je ustanovilo društvo, je KO DIS
začel organizirati vsako leto prireditev s
kulturnim programom. Leta 2015 smo
odkrili pomnik ob 70. letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva. Naša dejavnost je
pa zdaj najbolj vezana na obiske starejših.

Čestitam predsednici in vsem, ki ste sodelovali pri pripravljanju programa, mislim, da je dovolj jasen, ampak glede političnih stvari pa moram nekaj reči. Veste,
da je 90-članski parlament. Za naše predloge rabimo veliko glasov poslancev. Nekateri pravijo, da nam ni treba biti zraven
politike. Brez politike ni življenja, zato so
naročila na Vestnika nujna, da ste lahko
seznanjeni s temi stvarmi. Mi pa smo
toliko vredni, da je prav, da se tudi nas
upošteva. Pohvalil bi tudi gospo Kaplan,
ki se tako trudi za urejanje grobov umrlih
izgnancev v izgnanstvu.
IVICA ŽNIDARŠIČ, prof.
Naj odgovorim na nekatere razprave in
predloge.
– Glede članarine DIS piše v Statutu DIS
v 25. členu, da višino članarine določa
Izvršni odbor DIS. Da bi statut DIS dobro poznali vsaj predsedniki in odbori

– Delegatka iz Jesenic je postavila vprašanje, kam lahko dajo gradivo, ki so ga
dobivali starejši predsedniki krajevnih
organizacij DIS. Sporočam, da vsi, ki
bi želeli oddati arhiv in gradivo DIS,
to sporočite in ga bomo prevzeli. Pomembno je, da je zloženo v fascikle ali
škatle in da je gor napis, iz katere KO
DIS je arhiv.
– Glede volitev v Državni zbor RS ponovno povem, da smo dali soglasje in
predlagali za delegate za poslance DZ
4 potomce izgnancev, predsednike KO
DIS, zato, ker so bile politične stranke
proti drugi obravnavi predloga zakona
o gmotni škodi in še dobro, da jih je
vzela na kandidatno listo Združena
levica – Demokratična stranka dela
(DSD). Če bi bili izgnanci in begunci
in druge civilne žrtve vojnega nasilja
zainteresirani za sprejem tega zakona,
bi letos lahko kaj naredili v svojo korist. Predsedniki KO DIS bi se morali
zamisliti, zakaj se jim je to zgodilo in
da njihovih priporočil, če so jih dali,
člani niso upoštevali.
Na vprašanje, ki vam ga je zastavila Veronika Kljun, ni nihče odgovoril, pa to
zelo zanima tiste, ki so kandidirali za
DZ, a jih niste uspeli podpreti. Veliko bi
pomenilo, da bi imeli vsaj enega poslanca, ki bi hotel vlagati predloge naših zakonov. Za sprejem pa je potrebna samo
navadna večina prisotnih poslancev, ne
pa 46 poslancev.
Upam, da niste pozabili, kako smo sprejemali dosedanje zakone za osebne odškodnine, ki smo jih uspeli doseči, ko
smo imeli izgnanca – poslanca v DZ.
– Kar pa zadeva predlog, da bi zbirali denar za plačilo tistih, ki bi kaj naredili za
DIS, čeprav predsednica dela zastonj,
pa se mi zdi neprimerno. Organizacijskih del članov organov DIS ne bi plačevali. Poravna naj se pismene izdelke
in avtorska dela.
Naj se končno že kdo zainteresira za
prevzem dela na DIS.

Sklep o višini članarine DIS in prispevka
za Vestnik DIS za leto 2019

ALBIN PRAŽNIKAR
Okrog članarine smo slišali nekaj pred
logov in jaz predlagam, da Izvršni odbor
DIS pripravi predlog, ki bo zadovoljeval
vse to in bo objavljen v Vestniku DIS. Jaz
se zavzemam in predlagam 10 EUR in 6
EUR. Po statutu DIS o članarini odloča
Izvršni odbor DIS.

Članarina DIS za leto 2019 ostane enaka 10 EUR, od tega ostane
za delo krajevnih in območnih organizacij DIS 6 EUR, za dejavnost pa
dobi DIS 4 EUR.

VINCENC ZALEZINA
Kot delegat Krajevne organizacije DIS
Sevnica se strinjam s poročilom o delu
DIS od junija 2017 do junija 2018 in menim, da je bilo kar veliko narejenega.
Imam pa predlog, da bi v letu 2019 vsi
člani DIS prispevali po 1 EUR za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za izgon

Krajevne in območne organizacije DIS lahko zbirajo od članstva DIS
za svojo dejavnost še dodatne prispevke.

Prispevek za Vestnik DIS za 5 številk v letu 2019 ostane enak, to je 6 EUR.
Podporni član DIS lahko postane vsak prebivalec Slovenije, ki prispeva za
DIS na leto 30 EUR, od tega dobi KO DIS 25 EUR, 5 EUR pa se odvede
na DIS.

Izvršni odbor DIS
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. Sklepi Skupščine in sporočilo javnosti .
Sklepi Skupščine DIS, ki je bila
29. 9. 2018 v Ljubljani
1. Delegati so sprejeli poročilo o delu DIS od junija 2017 do junija 2018.
2. Delegati so sprejeli program dela Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
za leto 2019 z dopolnitvami, da se oblikujejo tudi pokrajinski odbori DIS.
3. V krajevnih in območnih organizacijah DIS morajo povečati število dobitnikov Vestnika DIS oziroma morajo biti dobitniki glasila vsi člani DIS.
4. O višini članarine DIS za leto 2019 in prispevku za Vestnik DIS bo razprav
ljal in sklepal IO DIS.
5. Delegati vztrajajo, da se ponovno da pobuda Vladi Republike Slovenije, da
izterja vojno škodo od Nemčije in da se vloži v DZ predlog zakona o gmotni
škodi.
6. Delegati menijo, da bi se moralo več potomcev izgnancev in beguncev
vključiti v DIS.
7. Glede financiranja KO je bilo sprejeto priporočilo, da vse KO in OO DIS
vložijo zahtevke za denarno pomoč na občine, saj ima DIS status društva,
ki deluje v javnem interesu.
8. Komisije pri IO DIS naj čim prej pripravijo gradivo za pridobivanje podpornih članov DIS.
9. V vseh KO in OO DIS je treba narediti več za informiranje članov DIS o
prizadevanjih DIS, da smo dosegli osebne odškodnine, o prizadevanju za
njihovo ohranitev.
10. Zahtevamo, da DZ sprejme zakon o vrnitvi pravice do klimatskega zdrav
ljenja.
11. Delegati so bili obveščeni in so pozdravili, da bo odkritje spomenika umr
lim izgnancem v Bad Sulzi v Nemčiji oktobra 2018.
12. KO in OO DIS morajo podpreti zakon o prepovedi uporabe simbolov fašizma in nacizma in simbolov sodelavcev okupatorja.
13. Izvršni odbor DIS naj pripravi predlog za ustanovitev pokrajinskih odborov
DIS.
14. Ob dnevu izgnancev 7. junija naj se po Sloveniji organizira več regijskih
prireditev o nasilju fašizma in nacizma.
15. Delegati pooblaščajo IO DIS, da na osnovi razprave te sklepe še dopolni in
jih objavi v Vestniku DIS.
Sprejete sklepe
je na Skupščini DIS obrazložila
Hilda Marc

Sporočilo za javnost
iz Skupščine
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945,
29. september 2018
Slovenski izgnanci in begunci smo kot žive priče strahot in nasilja, ki so jih izvajali fašisti in nacisti, ogorčeni, da se v Evropi in pri nas ponovno pojavljajo gibanja
fašizma in nacizma.
Priča smo poizkusom spreminjanja zgodovine druge svetovne vojne. S popačenjem dejstev se zamegljujejo dogajanja večletne brutalne politike okupacijskih držav.
Posamične povojne zunajsodne ukrepe, ki jih obsojamo, se enači s fašističnimi in
nacističnimi dejanji.
Edini način, da preprečimo ponovitev strahotnih dejanj iz druge svetovne vojne, je
ozaveščanje mlajših generacij o času, ko je bil svet izpostavljen in ogrožen
zaradi nasilja in genocidne politike fašističnih in nacističnih sistemov.
Ob vnovičnih pojavih fašizma in nacizma pa še vedno ostaja odprto vprašanje o
vojni škodi druge svetovne vojne v Sloveniji, ki je Nemčija ni plačala. V imenu rasne
in genocidne politike smo bili pregnani s svojih domov in odpeljani v izgnanstva ter
taborišča in izgubili vse premoženje.
V Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 smo za potrebe Vlade RS zbrali
vse potrebne podatke za reševanje vprašanja vojnih škod in jih objavili še v knjigi
»Nemčija še ni plačala vojne škode«. Zbrane podatke lahko nova vlada uporabi za
izterjavo vojne škode od Nemčije.
Zahtevamo, da sedanja Vlada Republike Slovenije izterja vojno škodo od Nemčije
in da obravnava zakon o poplačilu vsaj simbolične gmotne vojne škode iz druge
svetovne vojne.
Še vedno smo ogorčeni, da so poslanci, ki so bili ponovno izvoljeni v Državni
zbor RS v prejšnji sestavi DZ glasovali proti sprejemu zakona o gmotni škodi, ki je
bil sprejet v prvi obravnavi v DZ 27. marca 2018.
26. aprila 2017 je bila v EU organizirana konferenca z naslovom »Nedokončana pravica: povračilo gmotne škode in spominjanje«. Udeležila se jo je delegacija
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, od slovenske vlade pa tam ni bilo nikogar.
Seveda napadena država ni odgovorna, da državljanom povrne za vojno škodo,
je pa dolžna izterjati že priznano vojno škodo in z zakonom popraviti krivice vsaj tistim, ki smo izgubili vse premoženje, to pa smo slovenski izgnanci in begunci. Vlade
RS so nam z različnimi izgovori dajale vedeti, da ne želijo izterjati vsaj dela vojne
škode od Nemčije. V tem primeru bi bilo primerno, pošteno in solidarno, da v sklad
za poplačilo vojne škode vložijo vsaj tisto premoženje, ki so ga v Sloveniji pustili
namesto vojne škode leta 1945–1946 Avstrijci, Nemci in Madžari.

			

Hilda Marc, članica Sveta DIS

1.
2.
3.
4.

Delegati Skupščine
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
29. september 2018

Sporočilo za javnost je na Skupščini
DIS prebrala Valerija Novak

Dopisna seja Izvršnega odbora DIS

Sestanek Kolegija DIS

Predsednica DIS je
6. novembra 2018 sklicala dopisno sejo Izvršnega odbora DIS
z naslednjim dnevnim redom.

Predsednica DIS je
v sredo, 21. novembra 2018, ob 10. uri
sklicala Kolegij DIS z naslednjim dnevnim redom.

Pregled sklepov Izvršnega odbora DIS z dne 6. 9. 2018
Razprava in predlog sestava pokrajinskih odborov DIS
Sklepanje o višini članarine DIS in prispevka za Vestnik DIS za leto 2019
Motiviranje potomcev izgnancev in beguncev za udeležbo na seminarju DIS
24. 11. 2018

Sklenjeno je bilo, da bi imeli 10 pokrajinskih odborov DIS. O razporeditvi KO
DIS v pokrajine se bo sklepalo na seji Skupščine DIS.
Članarina DIS za leto 2019 ostane 10 EUR in prispevek za Vestnik 6 EUR.
										
I. Ž.

1. Pregled sklepov dopisne seje Izvršnega odbora DIS z dne 6. 11. 2018
2. Zaključne priprave za seminar za potomce izgnancev in beguncev
(24. 11. 2018)
3. Priprave na sklic seje IO DIS (sredi decembra 2018)
4. Vsebina Vestnika DIS št. 129
5. Finančne zadeve
6. Tekoče naloge
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS
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. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .
Odkritje spomenika umrlim slovenskim izgnancem v
Bad Sulzi med drugo svetovno vojno

Društvo »Usode prisilnih delavcev v Rudolstadtu«
se spominja usode slovenskih prisilnih delavcev
Cvetje, položeno na grob, ob dnevu slovenskih izgnancev
Rudolstadt. Na dan slovenskih izgnancev, 7. junija, so se člani društva »Usode
prisilnih delavcev v Rudolstadtu« spomnili umrlih izgnancev, pregnancev in prisilnih delavcev. Spomeniki na severnem pokopališču naj bi ohranili spomin na
njihovo usodo.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2007. Stik med prebivalci Rudolstadta in člani
družin nekdanjih prisilnih delavcev v Sloveniji je bil v preteklosti živahen.
Redno so se srečevali v obeh državah.
Goste iz Slovenije smo v Rudolstadtu zadnjič gostili maja 2017.

Christian Weidmann polaga v imenu društva cvetje k spomeniku umrlih slovenskih
prisilnih delavcev na severnem pokopališču. (Foto: Društvo)
Zdenka Kaplan, predsednica Komisije za stike s kraji izgnanstva DIS, in Johannes
Hertwig, župan mesta Bad Sulza

D

a bo odkrit spomenik umrlim
izgnancem v nemškem mestu Bad
Sulza sem govorila na Skupščini
DIS septembra letos in prosila svojce za
udeležbo.
Na povabilo, da naj se udeležim odkritja spomenika v Bad Sulzi, za katerega
sem se borila več let, je Izvršni odbor
DIS sklenil, da se tega dogodka udeležimo tako, da gredo lahko tudi svojci tam
umrlih izgnancev. Prijav ni bilo, zato sem
v Bad Sulzo šla z Alojzem Ruparjem in
Teodorjem Colnarjem.
Odkritje spomenika je bilo 26. 10. 2018.
Na ploščo pred spomenikom sem položila venec, župan gospod Johannes
Hertwig pa je položil veliko belo vrtnico.
Alojz Rupar in Teodor Colnar sta k spomeniku dodala še sveči.
Sledil je pozdrav v imenu Bad Sulze Johannesa Hertwiga in duhovnice.
Slovesnost v Bad Sulzi
»Lepo pozdravljeni v kraju Bad Sulza ob
spomeniku izgnanih in med leti 1941–1945
umrlih Slovencev. Z vašim trudom smo v

Sestanek Komisije za stike s kraji izgnanstva

tem letu tukaj postavili spomenik. Spomenik naj bi bil spomin naslednjih generacij
na izgnance iz Slovenije – na žrtve vojne –
in opomin za svobodo.
Sklenimo roke in molimo – poslušajmo
božjo besedo – spomnimo se mrtvih.«
Na koncu blagoslova in molitve sem
se še enkrat zahvalila županu Johannes
Hertwigu, da je držal besedo in postavil
spomenik tam, kjer smo ga želeli. Zahvalila sem se tudi vsem prisotnim, ki so počastili ta dogodek. Olajšana in zadovoljna
sem poudarila, da sem opravila obvezo
do umrlih slovenski izgnancev, pokopanih na tem pokopališču, da naj počivajo v
miru, čeprav daleč od doma v tuji zemlji,
ker jih nismo pozabili.
Tudi stroški za našo delegacijo so bili
manjši, ker so nas večino časa hranili
in v celoti plačali hotel gospod Hartmut
Franz bivši župan in njegova soproga dr.
Helga Franz iz Rudolstadta.
Zdenka Kaplan
predsednica
Komisija za stike s kraji izgnanstva

Sestanek Komisije za stike s kraji izgnanstva, kjer so se dogovarjali za odprtje
spomenika umrlim slovenskim izgnancem v Bad Sulzi. (Foto: I. Ž.)

P

redsednica Komisije za stike s kraji izgnanstva Zdenka Kaplan je 28.
avgusta 2018 sklicala komisijo, na
kateri so obravnavali delo komisije do
konca leta in sestavili predlog programa
dela za leto 2019, ki so ga posredovali za
sejo Izvršnega odbora Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945.
Posebno so se zadržali pri doseženem
uspehu za odkritje spomenika umrlim

slovenskim izgnancem v nemškem mestu
Bad Sulza, kjer so že lani županu Bad Sulze pokazali in se dogovorili, kje naj postavijo spomenik.
Odkritje spomenika je bilo 26. oktobra
2018, kar je velik uspeh Zdenke Kaplan,
ki je več let vztrajala v zahtevi, da je župan Bad Sulze držal besedo.
I. Ž.

OBVESTILO
Spoštovani člani DIS
Obveščamo vas, da bomo tudi v letu 2019 organizirali izlet v kraje izgnanstva
in obisk pokopališč umrlih izgnancev med drugo svetovno vojno.
Komisija predlaga 2-dnevni obisk taborišč na Bavarskem. Lahko tudi drugam.
Želimo pa, da vi odločite, kam naj se gre, zato vas prosimo, da nam sporočite vaše
želje do 15. 01. 2019. Iz vaših predlogov bomo izbrali pot tako, da bomo ustregli
čim večjemu številu želja.
Upam, da bo veliko prijav in želja.
Lepo vas pozdravljam in želim vse najboljše.
Od leve proti desni: dr. Hartmut Franz, Johannes Hertwig, Zdenka Kaplan, meščanka,
duhovnica, Rupar Alojz in Teodor Colnar

Komisija za stike s kraji izgnanstva
Zdenka Kaplan
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Sestanek Komisije za mednarodno dejavnost pri IO DIS

Pogovor ministrice mag. Ksenije Klampfer in varuhinje
Vlaste Nussdorfer z nevladnimi organizacijami

R

azgovora z obema predstavnicama se je udeležila tudi delegacija
Društva izgnancev Slovenije 1941–
1945 v sestavi: Ivica Žnidaršič, predsednica DIS, in Hilda Marc, predsednica KO
DIS Ljubljana Moste - Polje, in Maksimilijan Ferek, predsednik KO DIS Ljubljana Bežigrad. Razgovor, ki ga je sklicala
ministrica za delo, je bil 1. oktobra 2018
ob 11.30 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Po uvodnih govorih ministrice mag.
Ksenije Klampfer in varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer so delovanje svojih organizacij in društev lahko
predstavili predstavniki nevladnih organi-

Del udeležencev Mednarodne komisije pri IO DIS. Od leve proti desni Valerija Novak,
Gregor Kaplan, Zdenka Kaplan (28. 8. 2018). (Foto: I. Ž.)

P

redsednik mednarodne komisije
mag. Gregor Kaplan je 28. avgusta
2018 sklical sestanek mednarodne
komisije, na kateri so obravnavali informacijo o odpovedi sestanka Mednarodnega
odbora izgnancev in beguncev fašizma in
nacizma v letih 1920–1945, ki je bil načrtovan na Poljskem za september 2018. Razlog odpovedi je bila bolezen predsednice

poljskega društva, ki bi morala sodelovati
pri organizaciji sestanka in poravnati stroške članom društva. Obravnavali so tudi
pripravo brošure o sestanku mednarodnega odbora 22. in 23. septembra 2017 v Avstriji, pripravo programa dela komisije za
leto 2019 in tekoče zadeve.
I. Ž.

Organiziran je bil seminar DIS za potomce
izgnancev in beguncev

zacij. V imenu Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 je govorila Ivica Žnidaršič,
ki je v uvodu pozdravila pobudo, da je do
tega srečanja prišlo že v začetku mandata
nove ministrice in da je na sestanku tudi
varuhinja človekovih pravic. Nato je Ivica
podrobno predstavila delovanje DIS, na
koncu pa obe ugledni predstavnici povabila, da prideta na sedež društva, da bi jima
pokazali in ju seznanili z ogromno dokumentacijo, ki smo jo namesto vladnih organov pripravili za ohranjanje zgodovine
izgnanstva in urejanje pravic ter dosego
odškodnin od Nemcev za prisilno delo.
I. Ž.

Promocija knjige Vojna škoda na območju Slovenije
v drugi svetovni vojni in urejanje pravic

V

nabito polni knjižnici v Trebnjem je
bila 5. novembra 2018 promocija knjige o vojni škodi in urejanju pravic.
Podrobno je knjigo predstavil avtor
mag. Gregor Kaplan in ob tem predvajal
del vsebine, kar je bilo zelo nazorno za
udeležence. Mag. Gregor Kaplan je redek
potomec izgnancev, ki zelo dobro pozna
zgodovino izgnanstva in vsa vprašanja o
vojni škodi in uveljavljanju pravic.
Predstavitve te pomembne knjige se
je udeležila tudi delegacija DIS. Celoten
dogodek je bil posnet in predvajan na
S-TV Skledar in je na voljo na spletni
strani Youtube.
Mogoče bo tudi ta predstavitev vplivala na hitrejše reševanje vprašanj izterjave
vojne škode od Nemčije in sprejema zakona o gmotni škodi.

Del udeležencev seminarja DIS za potomce izgnancev in beguncev, 24. novembra 2018
(Foto: Zdenka Kaplan)

D

ruštvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 je v soboto, 24. novembra
2018, organiziralo seminar DIS
za potomce izgnancev in beguncev v Ljubljani z naslednjim programom.
• Otvoritev seminarja in predstavitev predavateljev in udeležencev.
• Izgon Slovencev med drugo svetovno
vojno in organiziranost Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
(Ivica Žnidaršič, predsednica Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945).
• Pomoč krajevnim in območnim organizacijam DIS pri organizacijski dejavnosti in pomoč članom DIS na domu
(Hilda Marc, predsednica komisije za
organizacijsko dejavnost).
• O vojni škodi in odškodninah
(mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS
in bivši poslanec).
• O financiranju DIS in krajevnih ter območnih organizacij DIS
(Albin Pražnikar, predsednik komisije
za finančna vprašanja).
• O skrbi za grobove Slovencev, umrlih v
izgnanstvu in begunstvu

(Zdenka Kaplan, predsednica komisije
za stike s kraji izgnanstva).
• Ogled Informacijskega centra DIS in
publikacij DIS.
Seminar je bil organiziran z namenom,
da bi potomci izgnancev in beguncev bolje poznali zgodovino izgona Slovencev in
se včlanili v DIS ter pomagali pri organizaciji dela KO DIS in razvijanju raznih
oblik pomoči članom DIS na domu.
Seminarja DIS so se udeležili: Vlasta
Bebar, Ana Bednar, Ana Božič, Martin
Božič, Ljubica Draksler Capuder, Zalka
Hren, Tanja Hruševar, Danica Jamnik,
Tatjana Košak, Črt Marinček, Vida Marolt Parabucki, Lenčka Mestek, Tatjana
Peterlin, Antonija Prvinšek, Gabrijela
Rupnik, Boštjan Šoštarič, Andreja Šporer
in Miryema Žagar.
Vsi udeleženci so prejeli pregled knjig,
brošur in zloženk, ki jih je izdalo Društvo
izgnancev Slovenije 1941–1945. Vsi udeleženci so dobili tudi pismeno potrdilo o
udeležbi na seminarju DIS.
I. Ž.

Del udeležencev na promociji knjige mag. Gregorja Kaplana v knjižnici v Trebnjem,
5. novembra 2018 (Foto: M. Skledar)

Podporna članica DIS iz Avstralije

S

lovenka Anica Salmič, poročena Cenin, živi od leta 1957 v Avstraliji na
otoku Tasmanija v mestu Hobart.
Leta 1941 je bila izgnana v nemško taborišče Reiland-Bochum in nato še v taborišče Rusford-Gerde.
Anica je članica DIS in redno prebira
Vestnik DIS.
Oktobra je bila na dopustu v Sloveniji
pri sorodnikih Ferekovih v Ljubljani in
postala tudi podporna članica DIS. Med
bivanjem v Sloveniji se je srečala tudi s
predsednico prof. Ivico Žnidaršič. Anica
je lahko za zgled, kako nekateri Slovenci
– izgnanci, čeprav so daleč od doma vedo,
kako pomembno je, da sodelujejo z Društvom izgnancev Slovenije 1941–1945.

Podporna članica DIS Anica Salmič
Cenin, ki živi v Avstraliji.
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V

Odprtje razstave Mejni kamni, bodeča žica,
stražni stolpi in minska polja

avli Filozofske fakultete v Ljubljani je bila 7. novembra 2018 odprta razstava pod imenom »Mejni
kamni, bodeče žice, stražni stolpi in
minska polja«.
Razstava je bila narejena ob projektu
»Napravite mi to deželo nemško... italijansko... madžarsko... hrvaško« v izvedbi Oddelka za zgodovino Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani. Razstavo so odprli dekan Filozofske fakultete
dr. Roman Kuhar, predstojnica Oddelka
za zgodovino Alenka Cedilnik in vodja
projekta dr. Božo Repe.
Otvoritve razstave se je udeležila tudi
delegacija Društva izgnancev Slovenije
1941–1945.
I. Ž.

V

Stražni stolp ob nemško-italijanski okupacijski meji. Manjkajo ogromni kamni na
katerih so ti stolpi stali. (Foto: I. Ž.)

Akademija na Brdu

Kongresnem centru na Brdu pri
Kranju je v počastitev občinskega praznika, 3. decembra, potekala Svečana akademija Mestne občine
Kranj. Na njej so bila podeljena najvišja
priznanja in nagrade najzaslužnejšim,
ki so s svojim delom prispevali k višjemu družbeno gospodarskemu razvoju
in napredku v občini. Med nagrajenci
je bil tudi predsednik DIS KO Kranj,
Iztok Škofic, ki je prejel Veliko plaketo
Mestne občine Kranj za leto 2018, za
uvajanje novih tehnologij na področju
informiranja.
Pred 30 leti je vizionarsko ustanovil
prvo lokalno, danes regionalno, GTV gorenjsko televizijo z lastno tehnologijo
na optičnem omrežju Kranja. Iztok ves
čas deluje humanitarno in socialno. Pomemben je njegov prispevek s TV–serijo
avtorskih oddaj »Spomini in pričevanja
izgnancev«. Prispeva k utrjevanju miru
in širjenju pozitivnosti. Priznanje je podelil župan Boštjan Trilar in v pogovoru
poudaril, naj si podarimo vsakodnevno
več nasmehov, da bo življenje še lepše.

V

Prireditev ob 130-letnici dela
Rdečega križa na Dolenjskem

Kulturnem centru Janeza Trdine
v Novem mestu je bila 19. oktobra
2018 prireditev ob 130-letnici dela
Rdečega križa na Dolenjskem.
Udeležence v nabito polni dvorani je pozdravil predsednik Območnega združenja
Rdečega križa Novo mesto Marjan Grahut,
slavnostna govornica je bila podpredsednica RKS Irena Nečemer. Na prireditev je bila
povabljena dolgoletna predsednica Rdečega križa Slovenije prof. Ivica Žnidaršič. Ob
tej priliki je izšel tudi zbornik 130 let dela
RK na Dolenjskem, v katerem so objavljeni
številni podatki o tej organizaciji. Ivica je
čestitala sekretarki Barbari Ozimek za izdajo tega bogatega zbornika.
V zborniku je objavljen tudi pogled Ivice
Žnidaršič na Rdeči križ, kjer je med drugim
zapisala:
»Dobra stvar Rdečega križa je, da ne
razglaša svojih dobrih del na prvih straneh
časopisov. Ta tiha dobrota, ki jo uresničuje,
živi v ljudeh, ki so je bili deležni. Res obstoji veliko število najrazličnejših organizacij,
ki so jih ustvarili zato, da bi pomagali premagovati težave pomoči potrebnim ljudem,
upravičeno pa lahko trdim, da je med vsemi
njimi Rdeči križ kot prostovoljna, socialno-

-zdravstvena in humanitarna organizacija
zaradi svojih plemenitih smotrov in načel
ter požrtvovalnosti svojih članov ena najbolj čistih, humanih, naprednih, človeku in
družbi posvečenih institucij. Humanitarno
delo Rdečega križa prispeva bogat delež v
svetovni napredek in utrjevanje spoznanja,
da lahko vsak narod obogati kulturo drugega naroda in utrjuje zavest o potrebi mirnega sožitja vseh ljudi, ne oziraje se na vero,
raso in različne sisteme, v katere so se narodi organizirali, da bi obvladovali naravo
in tehniko ter svobodno živeli. Prepričana
sem, da je Rdeči križ dober zgled in upanje za človeštvo tako v miru kot v vojnah,
ki smo jim žal še vedno priča. Slovenska država se bo vedno lahko ponašala z Rdečim
križem ne le zaradi njegove častitljive starosti, ampak tudi zaradi vsebine in načina
njegovih oblik delovanja, zaradi katerih so
srečnejši mnogi ljudje, ki so se znašli v brezupnih življenjskih razmerah.
Vsi, ki sodelujete v tej organizaciji, bodite
ponosni, da ste njen član, saj se v njej zbirajo najboljši, najplemenitejši ljudje. Rdeči
križ nikoli ne razočara.«
I. Ž.

Župan Boštjan Trilar je podelil veliko
plaketo občine Kranj predsedniku KO DIS
Kranj Iztoku Škoficu.
Ponosni smo, da je tudi lokalno okolje
prepoznalo trud za ohranjanje zgodovinskega spomina in doprinosa mestu.
Maja Zagoričnik

Nastopajoči na prireditvi 130-letnici dela Rdečega križa na Dolenjskem, 19. 10. 2018.

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Srečanje članov KO DIS Dole pri Litiji

Starost članov DIS v KO DIS Ljubljana Bežigrad

V

obdobju od 1996 do 31. decembra
2017 je umrlo 311 članov, danes
ima KO DIS Ljubljana Bežigrad še
161 članov DIS.
Vestnik DIS prejema 129 članov, kar je
v primerjavi z drugimi KO DIS kar dobro.
Člane, ki ne morejo več prihajati na sestanke in razgovore, obiskujemo na domu.
9 članov je v domovih za starejše v Ljubljani in drugih krajih.

Starost članov je naslednja: 90 let ima
30 članov, 85–90 let ima 41 članov, 80–
85 let ima 28 članov in do 80 let ima 44
članov.
Povprečna starost članov DIS v KO
DIS Bežigrad je 83 let, zato jih veliko potrebuje pomoč na domu.
Maksimilijan Ferek

Iz dela KO DIS Sevnica

P

redsedniki KO DIS v občini Sevnica iz Boštanja, Krmelja-Tržišča,
Sevnice, Studenca in Šentjanža so
se sestali 17. 9. 2018 v Krmelju.
Za Koordinacijski odbor DIS so ponovno potrdili Vincenca Zalezino, predsednika KO DIS Sevnica.
Na sestanku so obravnavali skrb za
zbirko o izgonu Slovencev na gradu v
Sevnici. Beseda je bila o financiranju
KO DIS, za katere je prispevala občina
Sevnica 1968 EUR. Ocenili so, da je bilo
slabo, da člani DIS tudi v občini Sevnica niso podprli kandidatov za DZ, ki so
kandidirali kot potomci izgnancev, da

bi vplivali na hitrejši sprejem zakona o
povračilu gmotne škode nastale v drugi
svetovni vojni.
Navzoči so bili seznanjeni, da je predsednica DIS Ivica Žnidaršič prejela na
6. kongresu slovenskih humanitarnih organizacij najvišje priznanje kipec dobrote
za poseben prispevek na področju humanitarnega dela. Predlagal jo je Rdeči križ
Slovenije.
Vincenc Zalezina
predsednik KO DIS Sevnica

Udeleženci srečanja KO DIS Dole pri Litiji 7. 10. 2018 v gostišču pr’ Krjan v Dobovici

N

a lepo nedeljo 7. 10. 2018 smo se
izgnanci zbrali v gostišču Krjan v
Dobovici. Najprej smo poslušali
poročilo predsednice Hedvike Sevšek s
skupščine DIS. Pevska skupina Izgnanci
ob pomoči prisotnih je zapela 4 priložnostne pesmi. Spomnili smo se pokojnih
članov, letos je umrl prvi predsednik KO

Slavko Celestina. Ivan Sotlar je poživil
družbo z orglicami. Po kosilu smo ob slikah obujali spomine, dogovorili aktivnosti do konca leta in se ob domačih godcih
še malo razvedrili.
Stane Kmetič
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Iz KO DIS Krško

Iz OO DIS Ruše

Ogled Plečnikove cerkve na Ljubljanskem barju. (Foto: Rudi Voglar)

K

rajevna organizacija DIS Krško je
v okviru programa za leto 2018 organizirala druženje članov z ogledom kulturnih in zgodovinskih znamenitosti v Sloveniji. Druženje smo izvedli 25.
septembra 2018 ob udeležbi 46 članov.
Zgodaj zjutraj smo z avtobusom odpotovali proti Ljubljani, nato smo nadaljevali pot do Vrhnike na ogled Cankarjeve
spominske hiše. Tu nas je sprejela kustosinja Dora Šemrov, ki nas je z izpovedjo
skozi odlomke njegovih del popeljala skozi pisateljevo življenje in kraj, v katerem je
živel Ivan Cankar.
Pot smo nadaljevali v Bistro pri Borovnici. Tu nas je ob avtobusnem postanku okrepčal in tradicionalno počastil s
hlebcem zelo dobrega belega kruha in
kozarčkom mošta naš član Alojz Levičar.

Nato smo šli na ogled muzejskih
zbirk v nekdanjem kartuzijanskem samostanu. Ogledali smo si zgodovino
in razstavo avtomobilske industrije, Titovih avtomobilov, zgodovino kartuzije
Bistra, zgodovino lesarstva, gozdarstva
in lovstva.
V Borovnici smo si ogledali steber – ostanek nekdanjega železniškega viadukta.
Na izletu smo si ogledali Plečnikovo
cerkev sv. Mihaela na ljubljanskem Barju.
Stavba stoji na 347 pilotih, dolgih 7–10
metrov, in je res vredna ogleda.
Ob skrbni in kvalitetni organizaciji našega predsednika Alojza Jelovška so bili
udeleženci z izletom zadovoljni.
KO DIS Krško

Izlet članov KO DIS Celje

Občni zbor KO DIS Ruše. Na desni predsednik KO DIS Ruše Pavel Fabrici, na sredini
prejšnji predsednik Srečko Dobljekar in dolgoletna blagajničarka Danica Eigner
(Foto: I. Ž.)

P

redsednik Območne organizacije
DIS Ruše Pavel Fabrici je 20. oktobra 2018 sklical občni zbor članov
DIS. Pozdravil je vse navzoče, posebej pa
predsednico DIS Ivico Žnidaršič, člana
IO DIS Maksimilijana Fereka in župana
občine Lovrenc na Pohorju Joška Manfreda. Že v začetku se je zahvalil Srečku
Dobljekarju za dolgoletno vodenje organizacije in Danici Eigner za vzorno vodenje
blagajne in jima izročil sliko Bojana Golije in knjigo o Pohorju.
Iz poročila predsednika:
Minilo je leto in prišel je čas, da
pregledamo, kaj smo postorili v preteklem letu.
Ožji odbor se je sestal trikrat, potrdili
smo zaključni račun DIS, reševali prispelo pošto in priprave na volitve v DZ. V Ljubljani je bil 19. maja organiziran seminar
za predsednike območnih in krajevnih
odborov DIS s poudarkom na prihajajoče
volitve Državnega zbora RS. Seminarja
se je udeležila Dragica Rejc. Ob dnevu

izgnancev se je nekaj članov udeležilo komemoracije ob Meljski kasarni.
V soboto, 29. septembra 2018, je bila
Skupščina DIS, katere sem se udeležil. Podano je bilo obširno poročilo o delu skupščine v preteklem letu. Žal, noben član
DIS ni bil izvoljen v Državni zbor RS.
Poskusiti moramo doseči dogovor s
profesorji zgodovine v vseh treh osnovnih
šolah na našem območju, da bi se vsaj
kakšna ura posvetila razlagi o trpljenju v
taboriščih in izgnanstvu.
Letos nam je zopet uspelo pridobiti nekaj prepotrebnih sredstev za naše delovanje. Občina Selnica ob Dravi je prispevala
150 EUR, občina Lovrenc na Pohorju pa
je prispevala 300 EUR. Ob tej priliki se
iskreno zahvaljujem za donirana sredstva,
ki nam omogočajo delovanje.
Članarina DIS je 10 EUR, prispevek za
Vestnik pa bo poravnal Območni odbor
DIS Ruše za vse člane tako kot doslej.
Pavel Fabrici
predsednik KO DIS Ruše

Izlet članov KO DIS Boštanj

Izlet članov KO DIS Celje, 16. 10. 2018 (Foto: L. Bratina)

N

a občnem zboru je bilo dogovorjeno, da organiziramo izlet
članov KO DIS. Po posvetovanju
odbora je bil osvojen predlog, da tokrat
obiščemo vas Svetina in Celjsko kočo.
Na Svetini si ogledamo cerkev Marije
Snežne in grob svetovne popotnice Alme
M. Karlin. Zaključimo pa na Celjski koči
s kosilom in druženjem.
16. 10. 2018 ob 9. uri smo se zbrali pri
našem obeležju pri Celjskem domu. Z
avtobusom smo se odpeljali na Svetino,
kamor smo prispeli okoli 10. ure. V vasi
Svetina smo si ogledali cerkev Marije
Snežne. Po ogledu smo se sprehodili do

pokopališča, kjer je pokopana svetovna
popotnica in pisateljica Alma M. Karlin.
V istem grobu je pokopana tudi njena
prijateljica Teja Gammelin, s katero sta
skupaj živeli.
Po ogledu tega kraja smo se okoli 11.
ure odpeljali na Celjsko kočo. Nekateri so odšli nabirat kostanj, drugi gobe,
nekateri pa na sprehod do Pečovniške
koče in Grmade. Izlet je potekal v zadovoljstvu vseh udeležencev.
Leon Bratina

Skupinska slika izleta članov KO DIS Boštanj

Č

lani KO DIS Boštanj organiziramo
vsako leto izlet. Letos smo obiskali
Rogaško Slatino z okolico. Ogledali smo si Steklarno, kjer izdelujejo vrhunske izdelke kristalnega stekla, Juneževo
domačijo, ki je urejena kot etnografski
muzej na prostem in okusili tradicionalne
dobrote iz krušne peči. Sprehodili smo se
skozi središče Rogaške Slatine in si ogledali glavne znamenitosti mesta. Ogledali

smo si tudi izdelavo slavnih orgel Škrabel.
Pot smo nadaljevali proti samostanu Olimje, si ogledali baročno cerkev, najstarejšo lekarno na Slovenskem in čokoladnico.
Na poti domov pa smo se na Bizeljskem
okrepčali z dobrim poznim kosilom. Člani se izletov radi udeležijo in ni težko napolniti avtobusa.
Lojze Rupar
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O izletih članov OO DIS Žalec

Izlet članov KO DIS Vič - Rudnik na Dolenjsko

Č

lani KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik
so 25. septembra organizirali jesenski izlet na Dolenjsko. Imeli
smo sončen dan in enkratnega šoferja
Vinka, ki nas je zabaval in opozarjal na
zanimivosti ob poti.
Najprej smo se ustavili v novomeški
tovarni zdravil Krka. Vsi smo bili presenečeni nad avtomatizacijo proizvodnje.
Tam so nas tudi pogostili.
Drugi postanek je bil na zeliščni kmetiji
Plavica, kjer nas je gospodar Jože Majes
sprejel s harmoniko in petjem. Vmes je
predaval o zeliščih in odgovarjal na naša

vprašanja. Peljal nas je v zeliščni vrt. Ob
vsakem zelišču se je ustavil in povedal
nekaj o njem. Kupili smo lahko tinkture,
čajne mešanice, olja in še kaj. Ponudili so
nam tudi topel čaj in prigrizek.
Sledil je ogled porušenega gradu Soteska. V ohranjenih grajskih hlevih ima muzej Bistra depo starih vozil. Blizu gradu
smo si ogledali Hudičev turn. Tako ime so
mu dali podložniki, ker so imeli graščaki
v tem stolpu hrupne zabave.
Jožica Malešič

Občni zbor KO DIS Studenec

Zadovoljni člani Območne organizacije Žalec pred gostiščem Papež na Morju pri
Mariboru, povsem desno v zadnji vrsti Janez Meglič

O

bmočna organizacija DIS Žalec
je v letošnjem letu za svoje člane pripravila dva izleta. Prvi je
bil spomladi na območje Baške grape,
kjer so pred sedemdesetimi leti posneli
prvi slovenski celovečerni film Na svoji zemlji. Drugi izlet pa je bil oktobra v
Maribor. Po prijetni vožnji z ladjico po
Dravi smo se odpravili v Muzej narodne
osvoboditve Maribor, kjer smo si ogledali izpopolnjeno razstavo o junaškem
Pohorskem bataljonu. Zanimiva je bila
tudi razstava o delu, življenju in dosežkih generala Rudolfa Maistra, saj je letos poleg Cankarjevega tudi Maistrovo

leto. Obiskali smo tudi vojašnico v Melju
in pri spominski plošči prižgali svečko.
Ob zaključku na družabnem srečanju v
gostišču Papež na Morju pri Mariboru
pa je predsednik Območne organizacije
Žalec Branko Hriberšek za uspešno delo
in aktivno sodelovanje podpredsedniku
Tonetu Vrablu izročil spominsko priznanje »zaslužni član« za uspešno delo in
aktivno sodelovanje pri delu KO DIS Žalec. Na zadnjem izletu je bil navzoč tudi
predsednik krajevne borčevske organizacije Žalec Janez Meglič.

1

4. oktobra 2018 smo se člani KO DIS
Studenec zbrali na rednem občnem
zboru. Zbor so s kulturnim programom otvorili učenci OŠ Studenec, ki nas
vsako leto lepo razveselijo. KO Studenec
šteje še 91 članov. Na zboru nas je bilo
prisotnih 47. Od povabljenih gostov so
se zbora udeležili predsednica DIS Ivica
Žnidaršič, predsednik krajevne skupnosti Janoš Janc, predsednica KO DIS Šentjanž Rezika Repovž in predsednik KO
DIS Sevnica Vinko Zalezina.
Sledila so poročila. O aktivnostih
društva v preteklem obdobju je govoril
predsednik Peter Rupar, finančno stanje je podala gospa Majda Gričar. Člana
nadzornega odbora Ivan Vintar in Franc

Mavrič nista imela pripomb. Tudi ostali
prisotni so ocenili, da KO DIS deluje dobro. V razpravi je bilo izraženo obžalovanje, da člani DIS na volitvah niso podprli
potomcev izgnancev, ki so kandidirali za
DZ, in da se je ustavilo sprejemanje zakona o povračilu gmotne škode.
Za naslednji izlet smo izbrali hrvaško
Zagorje. Bilo je prijetno druženje in doživetje. Tudi ostale naloge, kot so obiski bolnih, ki so doma in živečih v domovih za
ostarele ter obiske jubilantov smo izvedli.
Po končanih razpravah je sledila pogostitev in prijetno druženje v gostišču Janc
na Studencu.
Peter Rupar, predsednik

Prireditev KO DIS v Sevniški občini

Tone Vrabl

Programsko-volilna konferenca KO DIS v Mariboru

Na prireditvi krajevnih organizacij DIS v občini Sevnica je sodelovalo veliko mladih iz
osnovne šole Sava Kladnik, 10. 11. 2018. (Foto: A. Rupar)
Programsko volilna konferenca DIS Maribor, 24. 10. 2018

K

oncem oktobra je bila izvedena
skupna programsko-volilna konferenca vseh treh krajevnih organizacij DIS, in sicer Maribor-Tabor,
Maribor Rotovž-Pesnica in Maribor
Pobrežje-Tezno. V uvodnem pozdravu
je Majda Cvetanovski v imenu vseh treh
organizacij pozdravila gostjo Dobrislavo
Vičar, članico IO ZB NOB Maribor, in
opravičila odsotnost župana dr. Andreja Fištravca in sporočila njegove želje za
uspešno izvedbo konference in uspešno
delo ter nadaljnjo sodelovanje.
Majda Cvetanovski je prebrala poročilo o štiriletnem delu in v njem poudarila
vsa področja delovanja mariborskih KO
DIS. Največ je v KO DIS tekla beseda o
težavah pri sprejemanju predloga zakona o poplačilu gmotne škode. V razpravi je bil sprejet sklep, da z aktivnostmi
nadaljujemo. Delo DIS je bilo ocenjeno
kot zelo uspešno. Izvoljeno je bilo novo

vodstvo KO, predsedniki so ostali isti.
KO DIS pa si bodo morali zaradi naravnega upadanja članstva bolj prizadevati
za pridobivanje novih članov. Ravno
tako bi tudi morali povečati število prejemnikov našega glasila Vestnika. Negativno je bil ocenjen odnos pisnih in
ustnih medijev do dogajanj in delu naših
društev. Kmalu po konferenci pa je bil
objavljen članek o DIS v prilogi Večera
»Štajerc«.
V skupnem programu dela je poleg ustaljenih nalog dodana še skrb za vedno
več starejših članov in članic. Na koncu
se je delovna predsednica zahvalila za uspešno delo starim odborom in čestitala
novo izvoljenim vodstvom in jim zaželela uspešno delo v prihodnjih štirih letih.
Majda Cvetanovski
predsednica KO DIS
Maribor Tabor

V

okviru prireditev ob prazniku Občine Sevnica so 10. novembra 2018
dodobra napolnili kulturno dvorano številni izgnanci in begunci, ki so tja
prišli tudi iz oddaljenih krajev občine.
Vsakoletno tradicionalno srečanje teh
zelo ostarelih članov DIS že ob prihodu
pozdravi orkester GODBE SEVNICA
pred kulturno dvorano. V uradnem delu
programa pa nas razveselijo z množičnim nastopom učenci in učenke Osnovne šole Sava Kladnik Sevnica z vsebinsko in sporočilno bogatim programom
v težkih časih izgnanstva. Svoj bogat

prispevek pa je k osrednji prireditvi prispevala naša članica – izgnanka in pesnica gospa Vida Križnik.
Dobro sodelovanje z nami pa sta z obis
kom naše prireditve potrdila župan Srečko Ocvirk in naša predsednica prof. Ivica
Žnidaršič ter številni drugi predstavniki
sorodnih organizacij.
Po končani prireditvi so se vsi udeleženci udeležili sproščenega druženja.
Predsednik KO Sevnica
Vinko Zalezina

NOV NASLOV DIS je:
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
EINSPILERJEVA 6
1000 Ljubljana
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Delovanje Koordinacijskega odbora DIS Gorenjske
v letu 2018

Iz KO DIS Murska Sobota

Sestanek Koordinacijskega odbora predsednikov gorenjskih krajevnih organizacij DIS

Z

a uspešno medsebojno regijsko
sodelovanje pri izvedbi skupnih
programov KO DIS na področju
Gorenjske je v skladu s 12. členom Pravilnika za organiziranje in delovanje krajevnih organizacij DIS ustanovljen koordinacijski odbor predsednikov DIS KO iz
gorenjskih občin.
V osem KO DIS Gorenjske je vključenih 557 članov, ki delujejo v 18 občinah.
V odboru gorenjske regije so vključeni:
KO DIS: Bled, predsednica Polona Cerkovnik, Bohinj, predsednik Jakob Medja,
Jesenice, predsednica Slava Biček, Radovljica, predsednik Tone Pristov, Kranj,
predsednik Iztok Škofic, Srednja Dobrava, predsednik Lojze Vidic, Tržič, predsednik Alojz Žabkar in OO Škofja Loka,
predsednik Rudi Zadnik.
Koordinacijski odbor DIS Gorenjske
vodi predsedujoči, Rudi Zadnik, član IO
DIS in izvoljen na seji predsednikov DIS
Gorenjske dne 17. 8. 2017.
Predsedniki KO DIS Gorenjske so tudi
člani komisij pri DIS in sicer Stanislava
Biček, predsednica komisija za informiranje, Anton Pristov, član komisije za organizacijska vprašanja, in Rudi Zadnik,
član IO DIS in član statutarne komisije.
Predsedniki se sestanemo 4 ali 5-krat
na leto. Sej se vedno udeležijo vsi predsed
niki. Na sejah obravnavamo poročila in

programe ter gradiva in poročila IO DIS,
priprave in poročila srečanja izgnancev
Gorenjske - vsako leto je zadolžena druga
KO DIS, in druge organizacijske naloge,
za katere se dogovorimo v skladu s programom dela.
KO DIS organizirajo izlete, zdravstvena predavanja, obiske bolnih doma in v
domovih starejših, obdarovanje članov ob
obletnicah, novem letu in pobiranje članarine od vrat do vrat ter opravijo še druge naloge v skladu s programi dela. Vsako
leto pripravimo predloge za priznanja za
člane DIS.
Poseben poudarek pa letno namenimo
vsakoletnemu srečanju izgnancev Gorenjske. Srečanja izgnancev Gorenjske so se
pričela leta 1994. Do sedaj smo organizirali že 18. srečanj. V letu 2019 bo srečanje
organizirala KO DIS Tržič.
Vse KO DIS so izvedle svoje letne občne zbore članov.
V letih od 2016 do 2018 je bila nudena pomoč pri izvedbi magistrskih in diplomskih nalogah s tematiko o izgnancih:
Valeriji Novak, Florjanu Novaku in Saši
Košenina.
Medijsko pokrivamo svoje delovanje
preko občinskih medijev, Gorenjskega
glasa in TV Gorenjske.

Murska Sobota, 9. 11. 2018

K

rajevna organizacija DIS Murska
Sobota je v murskosoboški knjižnici 9. novembra 2018 organizirala razgovor o izgonu primorskih Slovencev in Istranov. Tam, kjer je tekla najhujša
in krvava Soška fronta, od Kobarida do
Tolmina. Tu so živeli Slovenci in fašistična Italija je požgala in porušila njihove
domove in Slovence izgnala. V letih od
1922 naprej so se naselili v Prekmurje v
vaseh Petišovci, Pince - Marof, Benica,
Kamovci in Dolga vas. Po agrarni reformi
v Prekmurju so proti plačilu dobili kmetijsko zemljo in začeli so kmetovati. Morali
so hlapčevati, da so z bornimi zaslužki
lahko kupili živino in kmetijsko orodje.
In prišlo je leto 1941, druga svetovna
vojna. 23. junija 1942 jih je brez vsega
izgnala madžarska oblast v internacijsko
taborišče Šarvar. Življenje v taborišču je

bilo neznosno. Tu je bilo interniranih do
8.000 ljudi, poleg Slovencev so bili tam
še Srbi iz Vojvodine. Umrlo je 1.200 ljudi,
največ otrok in starejših, ki so pokopani
na danes vzorno urejenem šarvarskem
pokopališču. Življenje v taborišču Šarvar
je opisal Stanko Bensa v knjigi »Usoda
naših dni«.
Taboriščniki so se po osvoboditvi vrnili
domov in to večinoma peš. Dom so našli
izropan, celo brez oken in vrat. In tako so
primorski Slovenci in Istrani bili že drugič izgnani iz svojih domov ter pretrpeli
nezaslišane kalvarije. Potomci, tedaj še
otroci, ki smo preživeli Šarvar, smo srečni, da živimo v svobodni državi in da nismo lačni ali zaničevani.
Jožica Maršik

Iz KO DIS Kranj

Rudi Zadnik

Triinsedemdeset let po izgnanstvu
V jutru jesenskem oblak je zagrnil nebo,
selitev izgnancev še danes naj bo,
Hitler in esovci dali ukaz,
v stiski in bolečini zapustili smo vas.

Leta hitijo spomini živijo,
triinsedemdeseta letnica jih je obudila,
preteklost sedanjost nam daje spomin,
v žalosti stiski naj bo opomin.

Na domačem pragu poljub v slovo,
solza zdrsnila zalila zemljo,
tiho in mirno domačija počivala bo,
v strahu zvestoba čakala, če vrne se kdo.

Naj jutranja zarja oblega nebo,
kjer duša izgnanca počivala bo,
mirno in tiho vetrič pihlja,
nežno objemi vse solze gorja.

Naj mirno spokojno življenje
se vije naprej,
v duši tesnobe obdeluj
zemljico slovensko še naprej,
na tuji zemlji služili smo kruh,
iz taborišča na delo nas vodi vojak,
suženjsko delo trpljenje in strah vsak dan
je enak.

V upanju božjem prosili Boga,
zapustiti izgnanstvo in biti doma.
Ko spet smo doma naj slovenski bo dom,
v sreči in stiski v vseh preizkušnjah
na pragu domačem najlepši moj dom.

OBČNI ZBORI KO DIS SO BILI TUDI:
v Radečah, 8. 12. 2018
na Bizeljskem 12. 12. 2018
v Radovljici, 13. 12. 2018

Anica Žabkar

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Kranj

V

mesecu novembru so se v Gostišču
Mayr zbrali člani KO DIS Kranj.
Srečanje je bilo namenjeno izobraževanju o zdravju in kakovosti življenja
ter prednovoletnem druženju. Več kot 50
zbranim je predaval doc. dr. Matjaž Fležar s Klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Spregovoril je o razločevanju
med prehladom in gripo ter člane podučil
o pravem ravnanju ob prvih znakih bolezni. Kot je povedal predsednik KO Kranj
Iztok Škofic, se bodo v KO DIS še naprej
prizadevali za uspešno delovanje in ohranjanje zgodovinskega spomina, da se ne
pozabi, kako dolg in težak boj je bil, da
smo si izborili mesto pod svobodnim soncem. »Naša nenadomestljiva odgovornost
je, da to svobodno sonce ohranimo za prihodnje rodove,« je še povedal. Prav tako
je izgnancem in njihovim svojcem zaželel
zdravja in dobrega počutja ter se zahvalil predsednici prof. Ivici Žnidaršič, ki si

vseskozi prizadeva za pridobitev pravic in
obstoj društva. Občnega zbora se je udeležil tudi Rudi Zadnik, predsednik Koordinacijskega odbora gorenjskih krajevnih
organizacij DIS in povedal, da si bodo še
naprej prizadevali pri zakonu o povračilu
premoženjske škode in zbrane seznanil z
društvenimi aktivnostmi ter poročilom
skupščine DIS.
Nadzorni odbor krajevne organizacije
je ugotovil, da so finance urejene in letni
program uspešno izpeljan. Zahvalili so se
županu Mestne občine Kranj Boštjanu
Trilarju za zgledno sodelovanje in pomoč
pri delu v preteklem letu.
Med cilje za prihodnje leto so si v KO
Kranj zadali organizirati razstavo Sledi
vojne na poti miru v Avli Mestne občine
Kranj in društveni izlet in to v Sevnico s
splavarjenjem po Savi.
Maja Zagoričnik
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Jože Gramc 97-letnik

Skrivnostni beg izgnanca iz taborišča Jasenovac

S

lovenec Josip Perša doma iz Prlekije
je bil izgnan na Hrvaško, kasneje je
bil zaprt v taborišču Jasenovac, od
koder je pobegnil. Leta 2017 sem odkril
štiri dnevnike v njegovi hiši, kjer sedaj
živi hčerka Vesna.
V dnevnikih lepo opisuje svoje izredno
težko življenje od rane mladosti pa vse do
sredine leta 1942, ko je kot izgnanec premeščen v Veliko Gorico pri Zagrebu. V
dnevnikih je tudi 200 pesmi!
Josip Perša – Južek se je rodil v Prekmurju, v Črenšovcih 6. 9. 1911. Nikoli ni
spoznal matere in očeta. Živel je pri bratrancih in znancih ali pa pri sestri Kristini in njenih 14 otrocih.

23. junija 1941 je bil izgnan v taborišče Slavonska Požega. Od tam v Bosno
v Kostanjevicu, pa v Bosansko Dubico,
a leta 1942 v Veliko Gorico pri Zagrebu.
Konec avgusta leta 1942 je bil aretiran in
poslan v taborišče smrti Jasenovac. Iz taborišča je pobegnil skupaj z enim zapornikom. Ni pa želel govoriti o Jasenovcu.
V Dnevniku III je 200 pesmi, dogodki v
izgnanstvu, pesem iz taborišča Slavonska
Požega, več pesmi iz Dubice in 12 pesmi
iz Velike Gorice od junija 1942 do aretacije.

Vračanje

Kje si domovina

Sto dolin, gora gotovo je med nama,
pa se vračam k tebi sleherni večer,
trkam vsako uro ti na dver
in vselej mi odpiraš sama.
V kotu ob svetilki posediva
(kako prijetno topel je tvoj dom),
nemo, brez besede govoriva,
kje sem hodil, kdaj se vrnil bom.
Tvoja vela roka me objame,
v lice tvoje me peko solze,
naslonim se na tvoje trudne rame,
ah, čutim: bolno bije ti srce.

5. 10. 2018 je Jože Gramc praznoval 97.
rojstni dan. Je najstarejši član naše KO.
V življenju mu želimo še veliko lepih
trenutkov in dobrega počutja.
Hilda Marc
predsednica KO DIS
Ljubljana Moste Polje

Alojz Kramar

Jože Gramc, 97-letnik

90. rojstni dan Terezije Černelič

Kje si Slovenija, ti zemlja rajsko mila?
Od tebe lepše pač pod soncem ni.
Ob misli nate mi srce vzdrhti…
Kje tvoji so skrivnostni gozdi in bregovi;
ponosne gore s soncem obsijane,
zelene trate, bistrih rek slapovi,
vasice bele in krog njih
razcvetelih rož pomladni dih?
Kje si dežela draga, kje?
Za tabo moja bolna duša mre…

Ah, mati, to je vračanje brezkončno
izgnanih, mučenih otrok,
lačnih, željnih blagoslova
tvojih velih dobrih rok.

Josip Perša
Bosanska Dubica,
27. 11. 1941

Jože Vovk

Iz zgodovine
Med drugo svetovno vojno je vsako uro izgubilo življenje 1045 ljudi,
vsako minuto 17 ljudi. Skupaj 55 milijonov: kot vojaki, žrtve zračnih
napadov, kot izgnanci in begunci, pregnanci in prisilni delavci.
Iz knjige Brazgotine ostanejo,
Bad Arolsen

Štefanič Štefka in Miha

90. rojstni dan članice KO DIS Artiče Terezije Černelič. Na sliki je predsednik Sveta
KS Artiče z aktivistkami RK in na sredini slavljenka. Na desni strani je njen sin z ženo.

A

ktivistke KO RK Artiče in predstavniki KO DIS Artiče smo obiskali članico KO DIS Artiče Terezijo Černelič iz
Dečnega sela 13 ob njenem 90. rojstnem
dnevu. Sprejela nas je z velikim veseljem.
Rodila se je 20. 9. 1928 v vasi Globoko.
V jeseni konec oktobra leta 1941 je bila s
starši izgnana v nemško taborišče Schlauphof. Bili so kasneje še trikrat premeščeni v druga taborišča. Terezija je bila z
bratom odrejena na manjšo kmetijo in na
njej opravljala razna kmečka dela.
Spomladi leta 1945 se je z družino vrnila
na svoj dom. V času deklištva je spoznala

bodočega soproga Stanka Černelič in se
leta 1953 z njim poročila. V zakonu sta
imela dve hčerki in dva sina. Trenutno
ima 13 vnukov in 6 pravnukov. Sedaj živi
s starejšim sinom Stankom. Rada bere
vse, kar ji pride v roke in temeljito pregleda Vestnik DIS.
Ob koncu smo ji zaželeli še veliko trdnega zdravja, dobrega počutja v življenju in
srečnih dni.
Predsednik KO DIS Artiče
Karl Levak

Jubilanta Štefanič Miha in Štefka s svojo hčerko, ki lepo skrbi zanju.

G

ospod Miha Štefanič je 17. septembra dopolnil 95 let, njegova
žena Štefka Štefanič pa bo dopolnila 95
let 26. novembra. Spoznala sta se v izgnanstvu v nemških taboriščih, kjer sta

bila v krogu svojih družin do konca druge
svetovne vojne. Leta 1953 sta se poročila
in si ustvarila družino. Po vseh 68 letih
skupnega življenja sta še vedno optimista
in polna energije.

Najstarejša udeleženka Frančiška Anžič s svojci in predsednico KO Hedviko Sevšek.
KO DIS Dole pri Litiji (Foto: S. Kmetič)

15

VESTNIK št. 129–130

. Jubileji . Jubileji . Jubileji . Jubileji
Felicijan Terezija

Terezija Božič iz Šavne Peči je praznovala svoj
100. rojstni dan

Felicijan Terezija s tremi hčerami

G

ospa Felicijan Terezija je 26. septembra praznovala 99. rojstni dan v
krogu svojih sorodnikov, predstavnikov
lokalne skupnosti in zaposlenih v Domu
upokojencev Sevnica, kjer je tudi najstarejša varovanka doma.
Rodila se je leta 1919 v kraju Sveta Marjeta pri Raki. Leta 1941 je bila izgnana

v Nemčijo, po vrnitvi v domovino se je
z družino vselila v Koritnico pri Raki in
nato v Pekel v bližini Jablanice. Od 2012
leta pa živi v Domu upokojencev Sevnica.
Je mati 7 otrok in ima veliko vnukov in
pravnukov. Kot pravi, ji življenje ni bilo
ravno lahko, rada pa se spominja srečnih
trenutkov, ki jih je preživela v svoji družini.

90 let Rozalije Žibert

Slavljenka s hčerko Pavlo in predstavnicama KO DIS Hrastnik

B

il je lep jesenski septembrski dan. Na
ta dan smo predsednica KO DIS Hrastnik Marija Mejač in poverjenici v Šavni
peči obiskale Terezijo Božič, ki je praznovala častitljiv jubilej – 100. rojstni dan.
Slavljenka se je obiska zelo razveselila
in skupaj smo obudili spomine na mladost. Takole je pripovedovala: »Rodila
sem se 21. septembra 1918 v vasi Ženje
pri Krškem. Bila sem prva izmed 8 otrok.
Cela družina je bila decembra 1941 izgnana v Nemčijo, kjer se je leta 1942 rodila
hčerka Pavla, po vrnitvi domov pa se je
leta 1947 rodil še sin Franci. Svoj dom

sva si z možem, katerega sem spoznala v
Nemčiji, ustvarila v Velikem Trnu. Leta
1987 sem izgubila moža.«
Tako je svojo pripoved zaključila slavljenka Terezija, ki je kljub svojim letom
še vedno zelo zgovorna, nasmejana, polna humorja, v veseli družbi pa rada tudi
zapoje.
Ob slovesu smo ji izročili skromno darilo, ji zaželeli trdnega zdravja in ji obljubili, da drugo leto spet pridemo.
Marija Mejač

92. rojstni dan Stanka Trupeja

Na obisku ob 90. obletnici Rozalije Žibert

2

0. septembra 2018 je svoj 90. rojstni
dan praznovala izgnanka Rozalija Žibert iz Rovišč pri Studencu.
Za njen praznik smo jo obiskali predstavniki KO DIS Studenec, predstavniki RK in župan občine Sevnica Srečko
Ocvirk.
Bilo je prijetno druženje, saj je gospa
Rozalija zelo zanimiva in zabavna ženska.
Ima zelo dober spomin. Pripovedovala
nam je dogodke iz mladosti, kako je bila
kot mlado dekle primorana zapustiti dom
in oditi v tuje kraje. Zelo dobro se spominja, kako težko je bilo v izgnanstvu in
kako veseli in srečni so bili, ko so se vrnili
domov. Kljub skromnosti, ki je vladala po
vojni, si je ustvarila družino. Usoda je hotela, da je prehitro izgubila moža in s petimi otroki ostala sama. Toda zmogla je,

saj je poskrbela, da so se vsi otroci šolali
in si ustvarili kariero, eden pa je postal
tudi duhovnik.
Ob slovesu smo ji zaželeli še trdnega
zdravja, obilo optimizma in ponovno
snidenje.
Peter Rupar,
predsednik

92. rojstni dan Stanka Trupeja

2

9. oktobra smo se člani odbora KO
DIS Sevnica zglasili na domu v Sevnici, kjer nas je ob svojem 92. rojstnem
dnevu sprejel naš član Stanko Trupej.
Zadržali smo se dalj časa, obisk pa je
kar prehitro minil v prijetnem vzdušju in
ob iskrivih pripovedih slavljenca, njegove
hčerke Stanke in zeta Branka.

Stanko je kljub visoki starosti čil in
zdrav. Vsak dan prehodi večje razdalje, se
druži s prijatelji in s svojo dobrodušnostjo
osrečuje vse okoli sebe.
Posnetek je napravila njegova hči, slavljenec pa je prvi z leve.
Vinko Zalezina
Predsednik KO DIS Sevnica
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IZVRŠNI ODBOR DIS
Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana
Podpredsednika:
Martin Podlesnik, Ljubljana
Alojz Rupar, Boštanj
Člani:
Žiga Blaj, Trbovlje
Teodor Colnar, Ankaran
Majda Cvetanovski, Maribor
Maksimilijan Ferek, Ljubljana
Sabina Godnič, Komen
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slovenske Konjice
Rok Kržan, Bizeljsko
mag. Gregor Kaplan, Trebnje
Ivan Kunej, Kozje
Ana Pirc, Leskovec
Albin Pražnikar, Izlake
Stanislava Račič, Ljubljana
Milan Skledar, Ljubljana
Marjan Špegelj, Muta
Rudi Zadnik, Škofja Loka
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

SVET DIS
dr. Janko Prunk, Ljubljana, predsednik
mag. Franc Žnidaršič, Trebnje
dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Hilda Marc, Ljubljana
ing. Vladimir Rostohar, Krško
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Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Boštanj
Milan Lisec

03.01.1932

30.04.2018

KO DIS Novo mesto
Franc Jordan

15.07.1941

11.10.2018

KO DIS Celje
Angela Mohorčič

21.02.1927

09.09.2018

KO DIS Polšnik
Jožef Pograjec

26.03.1932

27.09.2018

KO DIS Čatež ob Savi
Terezija Dvoršak
Jožefa Komočar
Zofija Orešar
Alojz Pirc
Alojzija Vovk

18.07.1931
06.08.1929
13.05.1919
20.08.1941
16.08.1926

13.04.2018
02.05.2018
07.09.2018
23.08.2018
19.08.2018

KO DIS Radeče
Marija Bregar roj. Martinčič
Pavla Gregorčič

25.01.1943
03.01.1926

14.10.2018
11.10.2018

KO DIS Slovenj Gradec
Zmagoslav Štefančič
Jože Zorman

1940
21.02.1929

2018
13.11.2018

KO DIS Dobova
Terezija Blažinč
Veronika Bosina
Terezija Deržič
Ludvik Jurkas
Erika Kežman
Rozalija Komočar
Ivanka Kos
Zdenka Kotar
Ivanka Ogorevc
Terezija Polovič

05.10.1926
15.09.1929
08.06.1930
12.01.1921
26.03.1928
28.12.1929
03.07.1927
27.09.1932
26.06.1924
28.04.1930

12.07.2018
23.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
22.11.2018
02.08.2018
18.09.2018
20.10.2018
28.06.2018
09.10.2018

KO DIS Šentjanž
Martin Bec
Jože Repovž
Franc Sigmund
Marija Strnad

27.05.1933
23.06.1929
19.10.1915
31.07.1937

01.10.2018
30.09.2018
16.11.2018
09.05.2018

KO DIS Škofja Loka
Marija Bogovič
Ivo Marenk
Franc Omerzel

21.12.1930
06.04.1942
18.12.1937

20.11.2018
20.09.2018
23.09.2018

KO DIS Dole pri Litiji
Matilda Bevc
Albin Novak

14.03.1933
24.03.1926

27.04.2018
25.10.2018

KO DIS Tržič
Anton Kovačič

19.04.1924

14.09.2018

KO DIS Gornja Radgona
Marija Vlaj

KO DIS Veliki Trn
Albin Kopina

12.09.1930

04.05.2018

26.02.1935

16.10.2018

KO DIS Zagorje
Maksimilijan Brvar
Milena Dobčnik
Ana Čop

10.10.1925
27.10.1932
01.07.1932

10.10.2018
30.10.2018
08.11.2018

KO DIS Jesenice
Francka Kejžar

22.01.1932

10.2018

NADZORNI ODBOR

KO DIS Kočevje
Pavla Naglič
Anton Štanfel
Marija Treven

10.04.1939
11.12.1941
26.11.1944

07.10.2018
01.10.2018
19.11.2018

Bogovič Branko, rojen 30. 6. 1938, je umrl 16. 8. 2018,
ne 16. 9. 2018.

Veronika Kljun, Kočevje, predsednica
Karl Levak, Artiče
Jolanda Želj Erhard, Maribor

KO DIS Komen
Avgusta Kafol

01.11.1953

14.10.2018

Opravičilo

KO DIS Krška vas
Marjan Horžen
Milka Ilc
Terezija Kumek
Ivan Lepšina
Frida Perkman
Karolina Piltaver
Pavla Pirc
Ivanka Tomše
Viktor Tomše
Ivan Vegelj
Olga Zakošek

19.04.1941
02.11.1932
1934
10.06.1937
10.1942
14.09.1928
25.06.1924
25.11.1927
1926
08.12.1934
26.04.1926

15.03.2018
04.10.2018
04.07.2018
30.01.2018
19.11.2018
19.03.2018
08.2018
27.04.2018
09.2018
12.11.2018
08.06.2018

KO DIS Krško
Janez Arh
Ladislava Bučar
Kristina Klinec

1934
1937
29.9.1928

18.10.2018
4.7.2018
23.7.2018

KO DIS Leskovec
Leopold Brodnik
Angela Cemič
Rozalija Gorenc
Jože Jurečič
Zofija Pacek

27.08.1932
12.11.1931
04.01.1929
06.10.1933
27.09.1933

01.10.2018
23.07.2018
20.07.2018
02.09.2018
02.09.2018

ČASTNO RAZSODIŠČE
Jože Križančič, Ptuj, predsednik
Emilija Držanič, Brežice
Terezija Repovž, Šentjur
Alojz Voščun, Petišovci
Jože Kveder, Domžale

interno glasilo DIS
Za društvo:
Ivica Žnidaršič
Odgovorni urednik:
Jože Križančič
Lektorica:
Brina Devetak
Tisk:
Tiskarna Skušek
Naslov:
Društvo izgnancev Slovenije
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6
telefon: 01 434 48 80
051 383 232
telefaks: 01 434 48 80
email: drustvoizgnancev@siol.net
http://www.drustvo-izgnancev.si
Poslovni račun DIS:
SI56 0222 2001 0570 920
Nova Ljubljanska banka

Predsednik KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik
Anton Naroglav

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

(ime in priimek davčnega zavezanca)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

KO DIS Ljubljana Moste - Polje
Ana Kromar
14.07.1926
Ludvik Lopatič
29.08.1927
Vida Pernat
27.08.1929
Matilda Škrinjar
26.02.1936
Dušan Tratnik
14.06.1928

25.02.2018
19.07.2018
05.11.2017
02.11.2018
13.12.2017

KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik
Štefan Bernardič

–

15.11.2018

20.02.1936

07.10. 2018

KO DIS Maribor - Tabor
Peter Filipčič

Krajevna organizacija DIS Ljubljana Vič - Rudnik se iskreno
opravičuje gospodu Francu Račiču za zmotno objavo v
Vestniku DIS.

Ime oziroma naziv
upravičenca

20.10.2018
23.10.2018

Davčna številka
upravičenca

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
8 4 7 8 0 3 4 7
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

V/Na

KO DIS Maribor - Pobrezje - Tezno
Jožica Hamler
27.01.1924
Dora Vaingerl
2.1.1939
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