25. maja 2014 bodo volitve v
Evropski parlament.
Tudi vaš glas lahko vpliva, da bomo
imeli tam dobre zastopnike.
Zato se volitev zagotovo udeležite!

INTERNO GLASILO DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945
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Razstava o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi
slovanskimi narodi, v Novi Gorici

ruštvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 je v sodelovanju z Območno
organizacijo DIS v Novi Gorici
in občinami Nova Gorica, Brda, Kanal
ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba organiziralo
razstavo o izgonu Slovencev in nasilju
nad drugimi slovanskimi narodi. Razstava je bila odprta v prostorih občine Nova
Gorica ves februar 2014.
Na otvoritvi razstave se je 1. februarja
2014 zbralo veliko članov DIS in drugih
občanov.
Prišli so tudi mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS in predsednik Demokratične stranke dela, Tomaž Hočevar, Sabina
Godnič in Alojz Rupar, člani Izvršnega
odbora DIS, Ivan Birsa iz Branika, Darinka Kozinc, svetnica Mestne občine Nova
Gorica, Katjuša Žigon, podpredsednica
borčevske organizacije, in Dušan Bremec,
predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba.
Udeležence so pozdravili Dora Levpušček, predsednica Območne organizacije
Nova Gorica, mag. Milan Turk, župan
občine Šempeter-Vrtojba in Ivica Žnidaršič, predsednica DIS, ki je v daljšem govoru obrazložila tudi vsebino in pomen
razstave. Med drugim je dejala: »Čeprav
smo se morali v našem društvu zelo dolgo intenzivno ukvarjati z uveljavitvijo statusa in pravic slovenskih izgnancev, beguncev, prisilnih delavcev in drugih žrtev
vojnega nasilja, smo se ves čas posvečali
tudi ohranjanju zgodovinskih dejstev in
zbiranju spominov in pričevanj. Na današnji razstavi boste videli le del tega, kar

smo zbrali in objavili tudi v več knjigah in
imamo zbrano v Informacijskem centru
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 v
Ljubljani. Prvi del razstave prikazuje čas
okupacije in razkosanja Slovenije ter izgon
Slovencev kot najbolj kruto raznarodovalno in genocidno politiko okupatorjev med
drugo svetovno vojno. Slovence so kot prve
množične žrtve nacizma že do jeseni leta
1941 s 140 vlakovnimi transporti odpeljali
na tuje kot živino in jih zaprli v izgnanska
taborišča ter imeli za sužnje. Na razstavi
smo prikazali zbirna taborišča v Sloveniji
za izgon Slovencev. Največje zbirno taborišče leta 1941 so bili hlevi in konjušnice
pri gradu Rajhenburg. Skozi to taborišče
je bilo odpeljanih v izgon več kot 63.000
Slovencev. Sedaj to zbirno taborišče obnavljamo, kot trajen spominski objekt. Prikazana so tudi izgnanska taborišča, ki sta
jih več kot 300 Hitler in Himmler ustanovila v vseh pokrajinah tretjega rajha prav
za Slovence. Prikazani so izgon Slovencev
leta 1941 v Nemčijo, Italijo, na Hrvaško, v
Srbijo, na Madžarsko, izgon koroških Slovencev spomladi 1942 in požig primorskih
vasi. Prikazana sta prisilno delo in trpljenje več kot 20.000 slovenskih otrok v taboriščih. Na razstavi je predstavljeno fašistično in nacistično nasilje tudi nad drugimi
slovanskimi narodi - nad Poljaki, Rusi,
Čehi, Slovaki, Ukrajinci, Hrvati in Srbi.
Podatke in fotografije o genocidni politiki
fašistov in nacistov do drugih slovanskih
narodov smo zbrali ob pripravah na prvi
evropski kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945,

Na razstavi in Občnem zboru v Novi Gorici so sodelovali tudi gostje: mag. Milan Turk,
Darinka Kozinc in Katjuša Žigon
ki smo ga organizirali na Društvu izgnancev Slovenije 6. junija 2009 v Ljubljani, in
ob pripravah na Mednarodno konferenco
o skrbi za izgnance, begunce in prisilne
delavce, ki je bila 4. junija 2010, tudi v
Ljubljani. Sorodna društva iz Evrope so
bila naprošena, da prinesejo s seboj slikovni material in knjige o fašističnem in nacističnem nasilju nad njimi. Zbrano gradivo
bomo posredovali za Evropski muzej žrtev
fašizma in nacizma, ki bo, upamo, nastal

Na razstavi DIS v Novi Gorici sta bila tudi mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS in predsednik Demokratične stranke dela, in
Dušan Bremec, predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba. (1. februar 2014)

na gradu Rajhenburg, kjer je že bil muzej o
slovenskih izgnancih. Zbiranje in ohranjanje spominov o genocidni politiki do Slovencev in drugih slovanskih narodov se
nam zdi pomembno zaradi ponovnih pojavov fašizma in nacizma ter drugih oblik
rasizma in zato, da bi mlade generacije
več vedele o zločinskosti teh sistemov.
Da vedo premalo, je dejstvo. Zato je tako
pomembno, da organiziramo kongrese,
simpozije, razstave, izpopolnjujemo muzeje in vplivamo, da bi se mladi v šolah
seznanili z zgodovino druge svetovne vojne in tako ne bi mogli zamenjevati, kdo je
bil žrtev in kdo agresor.
Vsega tega ne obnavljamo iz sovraštva do potomcev tistih, ki so nam gorje
povzročili, pač pa zato, da bi tragedija
Slovencev in tragedija drugih evropskih
narodov, ki so tudi bili žrtve nacizma
in fašizma, v zgodovinskem spominu in
zapisih dobila primerno mesto in bi se
zgodovine tako ne bi moglo potvarjati.
Ljudje, ki so preživeli taborišča, izgnanstvo, begunstvo, prisilno delo, odhajajo
za vedno drug za drugim.
Kmalu neposrednih prič te katastrofe
ne bo več. In zgodovina bo v boljšem
primeru govorila z brezosebnim glasom
raziskovalcev, zgodovinarjev, v slabem
primeru pa z glasom demagogov in ponarejevalcev zgodovinskih dejstev. Zato
je tako pomemben vsak zapis spomina
na del zgodovine, ki se ne bi smel nikoli
več ponoviti.«
Predsednica DIS se je na koncu govora
zahvalila Občini Nova Gorica, da je dala
na voljo prostor za razstavo in omogočila
srečanje v svojih prostorih. Zahvalila se
je tudi predsednici Območne organizacije DIS Nova Gorica Dori Levpušček za
sodelovanje pri razstavi in organiziranju
Občnega zbora območne organizacije
DIS v Novi Gorici.
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Prireditev ob 70. obletnici fašističnega izgona
Slovencev iz Komna in okolice ter iz Branika

D

ruštvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 – Krajevna organizacija
Komen in Občinsko združenje za
vrednote NOB Komen sta 15. februarja
2014 organizirala spominsko slovesnost
ob 70. obletnici bitke v Dovcah in 70.
obletnici izgnanstva Primorcev.
Prireditev je potekala v Kulturnem
domu v Komnu. Slavnostni govornik je
bil dr. Janko Prunk, predsednik sveta
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.
Govor dr. Janka Prunka
Spoštovane Slovenke in Slovenci, dragi
izgnanci!
Pozdravljam vas v imenu Društva izgnancev Slovenije in naše predsednice
Ivice Žnidaršič.
Pred sedemdesetimi leti je prebivalce
Komna z okolico in Branika doletelo maščevanje italijanskega in nemškega okupatorja zaradi partizanskega napada na
kolono nemške vojske in fašistične milice
2. februarja na cesti med Komnom in Branikom. Okupatorji so se maščevali nad
civilnim prebivalstvom omenjenih krajev
na barbarski način. Požgali so njihove domove, ljudi pa odpeljali v izgnanstvo, ki je
bilo v bistvu podobno novodobni sužnosti
z malo upanja na vrnitev.
Danes se ljudje sprašujejo, zakaj je okupator ravnal tako barbarsko. Odgovor je,
da zato, ker je spoznal, da z oboroženim
bojem nikakor ne bo mogel streti in uničiti partizanskega oboroženega odpora, ker
ga je podpirala velika večina prebivalcev
teh vasi, od vekomaj zavednih Slovencev,
in da je zato treba napraviti iz tega območja požgano zemljo.
Za takšen barbarski ukrep sta se italijanski in nemški okupator odločila brez
večjih pomislekov. Ljudje, ki so jih hoteli
kaznovati ter še pregnati, so bili Slovenci,
Slovani, v fašistični in nacistični ideologiji
manjvredna rasa, ki ji je bilo namenjeno,
če bo mirno ubogala oblastnike novega
evropskega reda, da lahko ostane pri življenju, se ukvarja izključno s kmetijstvom
in prideluje hrano za gospodujoča nemški

in italijanski narod. Če pa se bo upirala, jo
je treba neusmiljeno iztrebiti, kot je pozival duce Mussolini julija 1942 v Gorici na
glavnem trgu, Travniku.
Ta njegov govor bi morali Slovenci in
slovenska država večkrat omeniti zlasti
pred mednarodno javnostjo, ki jo del italijanske politike in publicistike vedno znova
posiljuje z ocenami o genocidnosti Slovencev nad italijanskim narodom med vojno
in ob njenem koncu. Slovenci bi morali
mednarodni javnosti povedati, da so se
res upirali italijanskemu okupatorju tudi z
oboroženim bojem in mu povzročili smrt
ne izgube. Toda ta boj so bojevali častno
na svoji zemlji, ki so jo imeli pravico braniti po vseh človeških in božjih postavah.
Borili so se proti Italijanom, ki so po prvi
svetovni vojni prišli na slovensko ozemlje,
ki ni bilo nikoli italijansko, in začeli nad
Slovenci izvajati krut nacionalistični pritisk in raznarodovanje. Povedati je potrebno, da slovenski uporniki, najprej TIGR in
nato partizani, niso bili nikakršni teroristi in niso umorili nobenega Italijana na
italijanskem etničnem ozemlju, v kakšnih
Benetkah, Veroni ali Milanu.
Slovenski uporniki so se zavedali etničnih meril v odporniškem boju, kar najlepše priča zadržanje tigrovca Kavsa, ki se je
pripravljal za atentat na Mussolinija 1938
v Kobaridu s samomorilsko akcijo, v kateri bi sprožil pas z razstrelivom, ki ga je
dobil od obveščevalne službe neke demokratične države, nasprotnice Italije. Toda
mladi slovenski atentator si je premislil,
ko je videl, da bi bile v tej akciji tudi nedolžne smrtne žrtve, slovenski otroci in
italijanski civilisti. Na vse to se je treba
spomniti doma in na to spominjati tujino, ne da bi hoteli vzbujati strast sovraštva do sosednjega italijanskega naroda,
ampak opominjati, kam lahko pripelje
mednacionalne in človeške odnose slaba
totalitaristična, nacionalistična in nedemokratična politika in kam miroljubna,
strpna, demokratična, ki upošteva enakopravnost narodov, takšna, za kakršno
se danes zavzema večina Evropejcev v
Evropski uniji.

O tragediji v Braniku pred 70 leti
Iz govora Ivana Birse, predsednika KO
DIS Branik, na prireditvi v Braniku
15. 2. 2014

D

anes je 15. februar – naš krajevni
praznik. Praznik, ki smo si ga izbrali po 2. svetovni vojni in ki nas
spominja na dan, ko je Branik, oziroma
takratni Rihemberk, doživel leta 1944, to
je pred 70 leti, med 2. svetovno vojno največjo in najbolj krvavo tragedijo. Zaradi
poraza, ki so ga doživele okupacijske sile
2. februarja 1944 v bitki na Ravni, na planoti med Komnom in Branikom, ko so
partizani napadli in popolnoma uničili
motorizirano oklepno kolono vozil, ki so
dovažala orožje, municijo in hrano za fašistično postojanko v Braniku, in je v tej
bitki, ki je bila ena od najbolj drznih in
uspešnih za partizane in ena najbolj krvavih za okupatorje, saj je padlo vseh 96
okupatorskih vojakov, so 14 dni zatem,
15. februarja 1944, okupatorji pridrveli v
Komen in Branik ter se brutalno, krvavo
in zločinsko izdivjali nad nedolžnim prebivalstvom. Tega dne je okupator zverinsko umoril 6 naših ljudi, požgal in zaminiral 182 stanovanjskih hiš in prav toliko
gospodarskih poslopij. V internacijo v
Nemčijo je bilo izgnanih 529 ljudi, med
njimi je bilo 250 žensk in 169 otrok. Pred

15. februarjem 1944 in po tem datumu je
bilo interniranih v nemška taborišča še
163 naših ljudi, torej je bilo skupaj izgnanih in interniranih 692 naših krajanov.
Poleg navedenega je bilo med vojno požganih še 43 stanovanjskih hiš in izgnanih
še 193 ljudi, ki so do konca vojne živeli
kot begunci v drugih vaseh in zaselkih.
Skupaj je bilo tako 885 izgnancev in beguncev, kar je bilo 52 % vseh prebivalcev
takratnega Rihemberka. Moram pa omeniti še eno dejstvo, značilno za naš kraj,
in sicer: podpora osvobodilni fronti slovenskega naroda je bila pri nas vsesplošna. Kljub temu, da je bilo toliko naših
ljudi interniranih v Nemčijo, je bilo 163
naših mož, žena, deklet in fantov v partizanih, pa še 60 naših fantov, ki so se vrnili v Jugoslavijo kot borci prekomorskih
brigad. Skupaj torej 223 partizanov, ki so
se borili za svobodo slovenskega naroda
in za priključitev Primorske k matični domovini – in ne za komunizem, kot danes
nekateri klevetajo. Žrtve: v nemški internaciji je umrlo 47 naših ljudi, 34 naših
partizanov je padlo v bojih z okupatorji,
doma pa je okupator zverinsko pobil še
32 ljudi. Vseh žrtev je bilo tako 123 ali
7 % vseh prebivalcev Rihemberka. Imena
vseh so vklesana na spomeniku, tu pred
domom kulture.

Še nekaj bi vam rad, drage izgnanke
in izgnanci ter njihovi potomci, povedal.
Da ste lahko ponosni na vaše trpljenje v
izgnanstvu, na vašo zvestobo slovenstvu
v težkih razmerah v tujini, na vašo vero
v zmago pravice in demokracije, ki vas je
ohranjala v tamkajšnjih razmerah in ob
vrnitvi v domovino. Tu ste se po vrnitvi
vključili v obnovo življenjske eksistence,
v gradnjo gospodarskega napredka in
pravičnejših družbenih odnosov. Dosegli ste, kot vaši sotrpini iz drugih slovenskih pokrajin, ki jih je ravno tako izgnal
nemški ali madžarski okupator, veliko izboljšanje materialnega položaja v štirih
desetletjih po vojni. Zagotovili ste, da si
je slovenski narod ustvaril tako močno
gmotno samostojno eksistenco, da se je
na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta lahko podal na pot osamosvojitve
slovenske države. Verjel je, da bo v njej s
svojo sposobnostjo in po lastni volji še izboljšal svoj materialni položaj in popravil politične odnose in ureditev v smeri
pluralistične demokracije.
Danes smo žal priča, da se naše sveto upanje ne uresničuje. Politični odnosi
med Slovenci ostajajo zastrupljeni, poleg
starih zamer in delitev, ki bi zdavnaj morale biti presežene, kot se je zgodilo pri
zrelih demokratičnih evropskih narodih,
prihajajo nove zamere in delitve in nova
huda, hujša kot prej, socialna nasprotja,
ki jih povzroča skrajno škodljiva prepletenost političnih elit z gospodarskimi, za
osebno bogatenje na račun širših plasti
naroda, tudi če se tem posameznikom
zdi potrebno uničiti podjetja, to je materialno eksistenco delovnih ljudi, ki so to
eksistenco sami zgradili.
Danes se sprašujemo, kako je bilo to
mogoče, kje in kako sta odpovedali slovenska država in slovenska politika in
kako da slovensko pravosodje od najnižjega do najvišjega dopušča takšno početje, kar je očitna kršitev prvega člena
slovenske ustave, ki pravi, da je Slovenija
pravna in socialna država. Kdaj se bodo
narodni izbranci zavedeli svoje dolžnosti
in nastopili proti takšnemu trendu, ki
ogroža slovenski narod. Kdaj bo slovenski narod opozoril svoje izbrance, da niso
izpolnjevali in da ne izpolnjujejo svojih
obveznosti in obljub svojemu narodu.

Dr. Janko Prunk, predsednik Sveta
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.
Kaj res mora priti do poslabšanja stanja? Nekateri tudi splošno razgledani in
visoko izobraženi pa tudi navadni delovni ljudje, zlasti pa mladina, zgubljajo
vero v slovensko državo in sposobnost
Slovencev, da jo sami upravljamo, za kar
imamo vso pravico tudi v EU.
Pred dnevi mi je ugleden izobražen in
duhovit kolega rekel, da je žalosten zaradi takšnega stanja in da je po njegovem
do tega prišlo, ker se Slovenci nimamo
radi. Imeti se rad, samega sebe in svojega
bližnjega, ga spoštovati in mu privoščiti
vse dobro, to je tisto pravo moralno napotilo in tudi moja želja vam vsem, ki ste
se tu zbrali, in začnite to uresničevati že
kar danes.

Zamislimo se nad temi žrtvami in nad
temi junaki ter ne pozabimo jih nikdar in
storimo vse, da jih ne bodo nikoli pozabili in da bodo znali to ceniti tudi rodovi, ki
prihajajo za nami.
Po končani vojni in vrnitvi na porušene
domove smo morali začeti iz nič. Ni bilo
lahko, a bila je izbojevana svoboda. Z neutrudnim in požrtvovalnim delom nam je
uspelo obnoviti domove, zgradili smo več
novih objektov in zaživeli smo dostojno
in človeka vredno življenje. Naš kraj je
vzcvetel še lepši, kot je bil prej.
Sanje so se nam uresničile in danes živimo v svobodni in samostojni državi –
Republiki Sloveniji. Kako bi lahko to bilo
čudovito. Žal pa se v zadnjem obdobju,
tudi nad nas, zgrinjajo čedalje bolj temni
oblaki, ki nas delijo in nam grenijo življenje. Sprašujemo se: se sploh zavedamo,
kam plovemo? Kljub vsemu pa bodimo
optimisti. Zato, spoštovani, polagam na
srce vsem nam znamenite, čudovite in
preroške besede, ki jih je naš pesnik France Prešeren izrekel v svoji Zdravljici:
Edinost, sreča, sprava
K nam naj nazaj se vrnejo;
Otrók, kar ima Slava,
Vsi naj si v róke sežejo,
Da oblast
In z njo čast,
Ko préd, spet naša boste last!

Predsednik KO DIS Branik in govornik na
prireditvi v Braniku, Ivan Birsa
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Seja Izvršnega odbora
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Dne 10. marca 2014 je bila redna seja Izvršnega odbora Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945 z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled sklepov prejšnje seje
2. Razprava in sklepanje o zaključnem računu Skupščine DIS in njenih
organov za leto 2013 in obrazložitev
3. Poročilo Nadzornega odbora o zaključnem računu Skupščine DIS za
leto 2013
4. Sklic seje Skupščine DIS o zaključnem računu za leto 2013
5. O sestanku Komisije za odškodnine pri IO DIS
6. Informacije
• Razstava DIS v Novi Gorici (od 1. do 28. februarja 2014)
• Prireditev ob 70. obletnici požiga primorskih vasi (Komen 15. 2.)
• Sodelovanje z Muzejem novejše zgodovine o razstavi na gradu Rajhenburg
7. Mednarodna dejavnost
• Odprtje razstave DIS o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi
slovanskimi narodi (Beograd 1.–13. junij 2014)
• Izlet v kraje izgnanstva v Srbiji (junij 2014)
8. Finančna vprašanja
9. Pobude Krajevnih organizacij DIS
10. Kadrovska vprašanja
11. Razno

Seja Skupščine
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Na podlagi sklepa Izvršnega odbora DIS z dne 10. marca 2014 je bila 25.
marca 2014 sklicana dopisna seja Skupščine Društva izgnancev Slovenije
1941–1945 z naslednjim dnevnim redom:
1. Zaključni račun Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za leto
2013 z obrazložitvijo
2. Bilanca Krajevnih in Območnih organizacij DIS (podračuni Skupščine
DIS)
3. Poročilo Nadzornega odbora Skupščine Društva izgnancev Slovenije
1941–1945 o zaključnem računu z obrazložitvijo za leto 2013
Za zaključni račun je glasovalo 82 delegatov Krajevnih in Območnih organizacij DIS, zato je bil zaključni račun Skupščine DIS za leto 2013 sprejet.

Sestanek Nadzornega odbora Skupščine
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Sestanek Nadzornega odbora Skupščine DIS, 28. februarja 2014 (Foto: Zdenka Kaplan)

N

adzorni odbor Skupščine DIS
se je sestal 28. februarja 2014 in
pregledal celotno finančno poslovanje Skupščine Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945 in njenih organov za
leto 2013.
Nadzorni odbor Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 je obravnaval
zaključni račun Skupščine DIS in njenih
organov, realizacijo finančnega načrta za
leto 2013 ter pregled zbranih in porabljenih sredstev za nadaljnjo obnovo zbirnega
taborišča – grajskih hlevov v Brestanici.
Pregled so opravili člani Nadzornega
odbora s predsednico Miro Zalar ter članoma Nadzornega odbora Veroniko Kljun
in Karlom Levakom, ob navzočnosti predsednice DIS Ivice Žnidaršič, podpredsednika Albina Pražnikarja ter Francke
Primožič.
Pri pregledu finančne dokumentacije
tako prihodkov kot odhodkov je Nadzorni
odbor ugotovil, da so znašali:
• prihodki DIS v višini: 142.527,29 EUR
• odhodki DIS pa v višini: 140.464,46 EUR
Realizirani presežek prihodkov za prenos v leto 2014 znaša: 2.062,83 EUR.

Posamezne postavke prihodkov in odhodkov so pojasnjene v prilogi zaključnega računa Skupščine DIS za leto 2013.
Pri pregledu finančne dokumentacije
NO ugotavlja, da je knjiženje dohodkov
na tekočem in da je računovodstvo vodeno po pravilih računovodskega standarda 33 za društva. Letni obračun poslovanja je opravljen v skladu z Zakonom
o društvih.
Nadzorni odbor Skupščine DIS je ocenil, da so tudi v letu 2013 vodstvo in organi društva zelo uspešno uresničevali program dela in s tem tudi realizirali finančni
načrt Skupščine DIS za leto 2013.
Zaključni račun DIS za leto 2013 je
Nadzorni odbor Skupščine DIS soglasno
sprejel. Izvršnemu odboru DIS predlaga,
da poročilo Nadzornega odbora Skupščine
DIS o finančno-materialnem poslovanju in
zaključni račun za leto 2013 obravnava in
ju nato predloži delegatom Skupščine DIS
v razpravo in sprejem.
Nadzorni odbor Skupščine DIS
Mira Zalar
predsednica

Sestanek Komisije za odškodnine pri Izvršnem odboru DIS

D

ne 24. februarja 2014 se je sestala
Komisija za odškodnine pri Izvršnem odboru DIS, ki jo vodi Marijan
Špegelj, član IO DIS.
Na sestanku komisije so sodelovali
mag. Franc Žnidaršič, Ivan Babič, Alojz
Voščun, Ivo Veble, Jože Križančič, Albin
Pražnikar in Ivica Žnidaršič.

Navzoči so se seznanili s številnimi gradivi,
podatki in argumenti za uveljavljanje odškodnin za gmotno škodo, ki jih je pripravila in
napisala Ivica Žnidaršič. Seznanili so se tudi
s pobudami, ki jih je v državnem zboru dajal
bivši poslanec mag. Franc Žnidaršič.
Komisija je obravnavala tudi predlog vsebine ankete za popis, koliko članov DIS ima

podatke o odobreni vojni škodi v dinarjih iz
leta 1945 in koliko bi jih vložilo zahtevek.
Navzoči so se tudi seznanili s stališči Vrhovnega sodišča, Ustavne komisije RS in s
stališčem Evropske unije o zahtevah glede
povračila gmotne vojne škode iz druge svetovne vojne. To ni pravno, ampak politično
vprašanje. To pa pomeni, da smo odvisni od

Sestanek Komisije za odškodnine pri IO DIS 24. februarja 2014. (Foto: Zdenka Kaplan)

vlade in Državnega zbora, če bosta hotela
sprejeti zakon o povračilu gmotne škode.
To pa zahteva, da moramo v Evropski parlament, v občinske svete in v Državni zbor RS
izvoliti osebnosti, ki nas bodo podprle in kaj
storile za rešitev naše zahteve. Zato razmislite, komu boste dali svoj glas.
I. Ž.
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Obvestilo za izlet v kraje izgnanstva

PRIREDITEV
OB DNEVU IZGNANCEV
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 in
Krajevne organizacije DIS Ljubljana vsako leto zaznamujejo
dan slovenskih izgnancev, 7. junij.

Letos bo prireditev ob dnevu izgnancev

v četrtek, 5. junija 2014,
ob 11. uri v Ljubljani
v Rekreacijskem parku Mostec.
Sestanek Komisije za stike s kraji izgnanstva pri IO DIS (24. 3. 2014) (Foto: I. Ž.)

V

letu 2014 bo Komisija za stike s kraji izgnanstva pri IO DIS organizirala
izlet v Srbijo, ki bi bil vezan na razstavo DIS o izgonu Slovencev v Beogradu
v začetku junija 2014.
Z avtobusom bi obiskali znamenitosti Beograda, razstavo DIS, nato pa podaljšali pot naprej do Kragujevca in krajev v tem predelu Srbije.
V teh krajih je bilo veliko slovenskih izgnancev. Poleg Beograda bi obiskali:
Kragujevac, Smederovsko Palanko, Mladenovac, Čumić, Topolo, Arandjelovac,
pa tudi kakšen kraj blizu teh središč, za katerega se boste odločili vi.
Prenočili bi dvakrat. Za plačilo avtobusa bomo dobili donatorje, tako da bi potniki plačali le prenočišče in hrano.
Prosim vse, ki želite na ta izlet, da napišete kraj, ki bi ga v omenjenem predelu Srbije radi obiskali. Mi pa vam bomo na podlagi vaših prijav poslali program potovanja.
Prijave sprejemamo na naslov: Društvo izgnancev Slovenije, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, do 30. aprila 2014.
Pričakujemo, da bo tokrat veliko prijav, saj gremo v te kraje izgnanstva prvič.
Komisija za stike s kraji izgnanstva
Zdenka Kaplan, predsednica

Ob 70. obletnici izgona in požiga vasi Mošnje

Po govorih in kulturnem programu
bosta družabno srečanje in ples.
Vljudno vabljeni – veselimo se druženja.

Srečanje izgnancev mariborskega območja
V okviru dneva izgnancev bo
v petek, 6. junija 2014, ob 16. uri
v Mariboru, na Trgu izgnancev, ob spomeniku izgnancem v Melju
srečanje izgnancev in beguncev mariborskega območja.
Priporočamo čim večjo udeležbo. Veselo bo.

Junija srečanje gorenjskih organizacij
Krajevne organizacije DIS gorenjskega območja pripravljajo
v soboto, 21. junija 2014, ob 11. uri v Bohinjski Bistrici
srečanje in prireditev vseh članov DIS Gorenjske.
Vljudno vabljeni. Imeli se bomo lepo.

Ob dnevu izgnancev – 7. junija bo
dan odprtih vrat v največjem zbirnem
taborišču za izgon Slovencev v Brestanici
Slovenski otroci v taborišču Gunzenhausen

D

ruga svetovna vojna ni prizanesla
nikomur, niti tako prijazni in mirni
vasici, kot so Mošnje. Nemški okupator je že v letu 1941 izgnal in pregnal v
Srbijo eno družino (bivši orožnik), učitelje
in mošenjskega župnika g. F. Bleiweisa. Na
izpraznjeno župnijsko posestvo so Nemci
naselili koroškega kmeta H. Warmutha s
celotno družino. Prvi bombni napad se je
zgodil na župnijskem dvorišču 18. 3. 1944.,
kjer je umrl 15-letni sin Hansi, še eden pa je
bil hudo ranjen. Na večer 3. 4. 1944 pa sta
dva partizanska aktivista pri večerji ustrelila še gospodarja Hansa Warmutha ter hudo
ranila še hlapca. Sledila je kruta in tragična
noč. Nemški vojaki so izgnali in izpraznili
vse mošenjske domačije. Vaščane so natrpali
v osnovno šolo. Po opuščenih domačijah pa
je mukala privezana živina in so lajali psi.
Sledile so grožnje, zasliševanja in pretepanja

nekaterih gospodarjev, saj so hoteli poiskati
sledi in osebe, ki so izvršile ta napad. Prvi
ukaz nemških oblasti je bil, da se poiščejo
vsi gospodarji in se jih postreli kot talce.
Sredi dneva 4. 4. 1944 pa je iz vojaške komande prišlo do preklica tega ukaza. Zaradi
pomanjkanja moške delovne sile v Nemčiji v
tovarnah in na kmetijah naj se družine izselijo na Bavarsko, v taborišče Rottmanshöe .
Izseljeno je bilo 27 družin, najmlajša izgnanka je bila stara 3 mesece, najstarejši pa kar
85 let. Da bi bila tragedija še večja, pa je na
belo nedeljo zagorelo še 23 stanovanjskih
hiš in gospodarskih poslopij.
To naj bo v spoštljiv spomin in opomin
našim potomcem, da se kaj takega nikoli
več ne bi zgodilo.
Tone Pristov,
predsednik KO DIS Radovljica

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 že več let organizira in vodi obnovo
dela največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev – hlevov in konjušnice pri
gradu Rajhenburg v Brestanici.
O tem, kako je potekala obnova po letu 2004, je na voljo tudi posebna brošurica, ki jo je izdal DIS.
Tudi s prispevki članov DIS je taborišče zdaj obnovljeno, potrebna pa je še
dokončna notranja ureditev taborišča.
V soboto, 7. junija – na dan izgnancev bo taborišče za vse obiskovalce odprto
od 9. do 18. ure.
Obiskovalci si bodo lahko ogledali obnovljeni del taborišča, zbirko predmetov
iz izgnanstva ter sezname v izgnanstvu umrlih Slovencev.
Na dan odprtih vrat, 7. junija 2014, bomo od 9. do 18. ure sprejemali tudi
predmete iz izgnanstva (kovčke, skrinje, žlice, skodelice, dnevnike, fotografije),
če jih boste obiskovalci prinesli oziroma pripeljali s seboj. Na vsak predmet
napišite oziroma nalepite nalepko s podatki, kdo predmet podarja in iz katerega
kraja izgnanstva ste ga prinesli.
Nekatere krajevne organizacije DIS bodo na dan izgnancev na dvorišču taborišča v Brestanici priredile piknik.
Priporočamo obisk taborišča. Na ta dan bo veliko možnosti za pogovore in
prijateljska srečanja.
Ivica Žnidaršič, prof.
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Občni zbor KO DIS Bizeljsko

KO DIS ŠENTJANŽ in KO DIS KRMELJ-TRŽIŠČE
organizirata pod pokroviteljstvom Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

12. SPOMINSKI POHOD
OB ITALIJANSKO–NEMŠKI OKUPACIJSKI MEJI
OD MURNC DO TELČ,
V SOBOTO, 26. aprila 2014
ZBIRNO MESTO JE V MURNCAH NAD ŠENTJANŽEM OB 8. URI
Zagotovljen bo prevoz do Murnc z avtobusom: iz TRŽIŠČA ob 6.45,
iz KRMELJA ob 7. uri in iz ŠENTJANŽA ob 7.30.
Pohod je dolg približno 17 km.
Zaključek pohoda bo pri Gasilskem domu na TELČAH ob 15. uri.
Sledili bodo kulturni program, slavnostni govor in prijateljsko druženje
ob topli malici.
Gostje na občnem zboru KO DIS Bizeljsko

Prevoz na relaciji Telče–Tržišče–Šentjanž je zagotovljen.

I

zveden je bil 22. občni zbor, 12. decembra 2013 na Bizeljskem pri Balonovih-kmečki turizem. Prisotni so
bili: brežiški župan Ivan Molan, predsednik KS Franc Gregl, predsedniki KO
DIS Artiče Karl Levak, Brežice Emilija
Držanič, Čatež ob Savi Jožica Stezinar,
Cerklje ob Krki Fanika in Alfonz Oštir,
Dobova podpredsednik Ivan Veble in
blagajnik Anton Rožman, iz Bistrice ob
Sotli predsednica Erika Lipej in tajnica
Terezija Debelak. Društvo izgnancev
Slovenije je zastopal Jože Križančič,
predsednik Častnega razsodišča DIS,
z ženo.

Vaš prispevek je 5 evrov.
Za več informacij lahko pokličete:
07/818 04 60 (Ciril FLAJS),
07/818 47 49 (Marjan ZAMAN) in
07/818 56 70 (Rezka REPOVŽ)

Občni zbor KO DIS Trbovlje

Iz zdravstvenih razlogov so odsotnost
opravičili: predsednica DIS Ivica Žnidaršič, mag. Franc Žnidaršič, častni
član DIS, dr. Maca Jogan in Zdenka
Kaplan. Po poročilih in pozdravih gostov je bil izvoljen nov nadzorni odbor s
predsednikom Ivanom Malusom. Sledila sta zakuska in prijateljski razgovor.
Kulturni program so izvedli učenci
OŠ z mentorjem Vilkom Urekom.
Zbor je vodilo tričlansko predsedstvo. Predsedoval je Franc Balon.
Rok Kržan,
predsednik KO DIS

Občni zbor KO DIS Srednja Dobrava

Del udeležencev in gostov občnega zbora KO DIS Trbovlje (Foto: Iztok Tolar)

T

rboveljskemu KO DIS je dolga leta
predsedovala Ljudmila Julijana
Tolar. Organizirala je številne aktivnosti in spodbujala člane, da skrbijo
za svoje zdravje. Odkar je ni več med
nami, je njeno delo na pobudo Ivice Žnidaršič in odbora prevzel njen mož Ivan
Tolar. Delo predsednika je dobro spoznal, medtem ko jo spremljal svojo ženo
pri njenih aktivnostih.
V januarju lani je KO DIS postal pravna oseba in tako dobil podlago, da lahko
sodeluje na občinskih razpisih za pridobivanje finančnih sredstev.
Letošnjega februarskega občnega zbora
se je udeležilo 47 članov, ki so si najprej
ogledali projekcijo o spomenikih in drugih pomnikih izgnancem po Sloveniji.
Ivan Tolar je poročal o delu društva v preteklem letu in predstavil program dela v
tekočem letu. Rdeča nit dela društva so
ohranjanje spomina na izgnanstvo, priprava in organizacija srečanja ob dnevu
izgnancev pri spomeniku pred občino, pomoč članom pri njihovih različnih vprašanjih, sodelovanje na koordinaciji Zasavje
in z republiškim društvom ter udeležba
na vseslovenskih prireditvah DIS.

DIS Trbovlje ima prostovoljko, socialno delavko, ki lahko pride k članu, ki to
sporoči na DIS, saj je opravila ustrezno
usposabljanje za pomoč.
Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki sosednjih DIS-ov in podpredsednik DIS Albin Pražnikar.
Albin Pražnikar je opisal številne pobude, ki so bile dane od nastanka DIS do danes za priznanje odškodnine žrtvam vojnega nasilja. Ves čas, skoraj že sedemdeset
let, ni bilo prave politične volje, da se to
poglavje zapre z ureditvijo odškodnin za
gmotno škodo. Poudaril je dosedanje dolgoletno nesebično delo Ivice Žnidaršič za
priznanje pravic žrtvam vojnega nasilja.
Milena Gole, višja svetovalka na UE Trbovlje, je pojasnila sedanjo situacijo, da je
ukinjena pravica do zdraviliškega zdravljenja, pravice, ki so ostale, pa so zamrznjene.
Na Upravno enoto je treba javiti spremembo stalnega bivališča, da bodo ustrezno
usklajene evidence glede nakazil.
Gostje iz sosednjih občin so pozdravili
udeležence zbora in čestitali predsedniku
Ivanu Tolarju za ponovno izvolitev.
Irena Vozelj

Del udeležencev občnega zbora KO DIS Srednja Dobrava (15. 2. 2014)

V

začetku občnega zbora je bil izvoljen nov upravni odbor za naslednji mandat. Občnega zbora
se je udeležila tudi članica izvršnega
odbora Društva izgnancev Slovenije
1941–1945, Slava Biček.
Društvo je bilo v preteklem letu zelo
aktivno, saj se je udeležilo različnih
dogodkov v Tržiču, Podljubelju, Mošnjah, Škofji Loki, Pokljuki, Bledu
itd. Kljub trudu in aktivnosti nekaterih članov pa je zaznati upad članstva,
predvsem zaradi starosti ter različnih
bolezni. Člani so s svojim prispevkom
prispevali tudi k obnovi grajskih hlevov v Brestanici.

Združevanje ter druženje članov je
izredno velikega pomena, dogodki, ki
nas povezujejo, pa so izredno močne
vezi med nami, zato se bomo tudi v letu
2014 udeleževali različnih dogodkov. V
juniju bomo obiskali Muzej slovenskih
izgnancev v Brestanici in se udeležili
srečanja gorenjskih izgnancev v Bohinjski Bistrici ter drugih prireditev.
Srečanje smo zaključili s prijetnim
druženjem ter s kratkim kulturnim
vložkom, za kar se izvajalcem iskreno
zahvaljujemo.
Alojz Vidic,
predsednik KO DIS Srednja Dobrava
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22. letni občni zbor KO DIS Ljubljana Bežigrad

Občni zbor Območne organizacije Nova Gorica

Letni občni zbor KO DIS Ljubljana Bežigrad je bil dobro obiskan.

Nova predsednica Območne organizacije DIS Nova Gorica Dora Levpušček

K

akor je že v tradiciji, smo se izgnanci iz KO DIS Bežigrad tudi
letos v februarju sestali na letnem
občnem zboru. Udeležba ni bila najbolj
številčna, kar je pripisati slabemu vremenu in dejstvu, da je med nami vse več
bolnih in ostarelih oseb.
Za prijetno vzdušje in za pozdrav udeležencem je zapel nekaj »udarnih« pesmi
Partizanski pevski zbor in ustvaril prijetno razpoloženje.
Sledila sta govor in poročilo Maksimilijana Fereka, predsednika KO DIS
Bežigrad, o delovanju in aktivnosti v
letu 2013.
Krajevni odbor se je sestajal enkrat
mesečno. Izgnanci iz KO Bežigrad so se
v juniju množično udeležili vseslovenskega srečanja izgnancev v Mostecu in
izleta v Idrijo in na Tolminsko. Trudili
so se biti aktivnejši pri nudenju pomoči
onemoglim in bolnim, a žal jim to preveč ne uspeva, ker KO nima za to dejavnost finančnih sredstev.
Še vedno je odprto vprašanje povračila vojne škode s strani takratne okupatorske države Nemčije. Naša država
bi morala začeti pogajanja z Nemčijo za
rešitev tega vprašanja. Predlaga, da se na
to temo sestanejo vodje KO DIS iz ljubljanske regije.
Računovodkinja odbora Jožica Sirec
je poročala o finančni situaciji. Edina
finančna sredstva, ki jih KO pridobi, je
delež od članarin. To pa ne zadošča za

najosnovnejše stroške. Nerazumljivo in
nedopustno je od članov, ki redno prejemajo mesečno rento in brezplačno dopolnilno zdravstveno varstvo, da ne poravnavajo minimalne letne članarine. Zato
so pozvali člane, ki članarine za letos še
niso plačali, da to storijo čimprej.
V programu dela KO DIS Bežigrad za
leto 2014, ki ga je podala Frančiška Potočnik, je bil poudarek na pridobivanju
članov za aktivnejše delovanje ter utrjevanje zavednosti in pripadnosti društvu.
Občnega zbora se je udeležila tudi
predsednica DIS Ivica Žnidaršič. Informirala nas je o obnovi hlevov v Brestanici, ki je bila realizirana tudi s pomočjo
zbranih prispevkov članov DIS-a. 7. junija bo organiziran dan odprtih vrat za
ogled zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici.
Glede povračila vojne škode nas je seznanila, da bo ponovno poslan zahtevek
naši vladi, da aktivira medresorsko komisijo za obravnavo vprašanj vojne škode in
obravnavo zahtev DIS.
Od političnih strank je potrebam in
zahtevam DIS najbolj prisluhnila Demokratična stranka dela. Le-ta se sedaj
združuje s strankami, ki aktivno delujejo v dobro vseh državljanov, ne v dobro
kapitala. Zelo je pomembno, da bi imeli
dobre delegate v Evropskem parlamentu,
občinskih svetih in DZ.
Zapisala: Frančiška Marija Potočnik

Občni zbor Območne organizacije Trebnje

Dobro obiskan občni zbor Območne organizacije DIS Trebnje

Č

lani območne organizacije DIS Trebnje so se zbrali 1. 3. 2014 na občnem
zboru v Mirni.

Zbor je vodil Gregor Kaplan. V delovnem
predsedstvu so bili še Zvone Duh, Vinko Tomažin in Danica Kumer.

P

o otvoritvi razstave DIS je bil občni
zbor OO DIS Nova Gorica. V delovnem predsedstvu so bili: Rajmond
Klemenc, Sonja Kljun in Ivica Pahor. Zapisnik je pisala Boža Brosche.
Darja Levpušček je predstavila program dela za leto 2014 in ob tem dejala:
Prva naloga je aktivnost in povečanje
števila članstva. Vestnik naj si priskrbijo vsi člani DIS, razen če sta dva v
družini; priprave na dan izgnancev – 7.
junij, zbiranje zgodovinskega gradiva.
Odprto je tudi še vprašanje poplačila
gmotne škode.
Na občnem zboru je bila za predsednico
Območne organizacije DIS Nova Gorica

izvoljena Dora Levpušček, za podpredsednika pa Štefan Winkler.
Kulturni program so izvajali Viktorjevi
harmonikarji in Polona Žigon.
Na zboru so zaprosili Ivico Žnidaršič,
predsednico DIS, da podrobneje predstavi svoje dolgoletno prizadevanje in delo
za uveljavitev statusa in pravic slovenskim
izgnancem, beguncem in drugim žrtvam
vojnega nasilja ter ukrepe, da bi dosegli še
odškodnino za gmotno škodo.
Udeleženci so bili prijetno presenečeni
ob podatkih, kaj vse se je naredilo za uveljavitev že doseženih pravic, in ob zbranih
argumentih in pobudah, da bi Slovenija
izterjala vojno škodo od Nemčije.

Minevanje
Dragih mrzli so grobóvi,
njih spomin požira čas.
Večni so to njih domóvi,
sliši se le vetra glas:
,,Lakota in smrtni streli
so zatrli hrepenenje,
mlada jim življenja vzeli,
dom preljubi, rek šumenje.
Tu na marmor so vklesána
njih imena v opomin:
da za nas je to še rana,
grenka, kakor sam pelin.
Mladi, ne pozábite na mrtve,
ki za dom so dali vse.
To bilé so strašne žrtve:
radi njih svobodni ste!
Poročilo o delu je podal predsednik
Zvone Duh, ki je med drugim dejal: Naš
KO DIS je bil ustanovljen leta 1993,
Vključuje člane bivše Občine Trebnje. Na
dan 1. 1. 2014 je bilo 89 članov. Od tega:
• Trebnje - 31 članov;
• Mirna - 19 članov;
• Šentrupert - 19 članov in
• Mokronog - 20 članov.
Ocenjujemo, da je bilo naše delo v
preteklem letu uspešno. Izpolnili smo v
glavnem vse, kar smo načrtovali.
9. marca smo se zbrali na občnem
zboru v gostilni Deu v Mokronogu in
se najprej seznanili z novostmi v zakonu o žrtvah vojnega nasilja in tekoči
problematiki s tega področja. Predavanje je podala prof. Ivica Žnidaršič.
27. aprila 2013 je bil pohod ob nemško-italijanski meji. Tega pohoda se je
udeležilo 22 naših članov. Proslava je
bila na Telčah. Slavnostni govornik je
bil prof. Janko Prunk.
7. junija 2013 je bila osrednja prireditev
DIS v Mostecu v Ljubljani. Slavnostna
govornica je bila podpredsednica državnega zbora Renata Brunskole. Te prireditve se je udeležilo 44 naših članov.

V nas, ki danes še živimo,
v srcih naši dragi spé.
Ko na njih spomin budimo,
slike njih spet oživé.
V tuji zemlji njih kosti
vse raztresene trohnijo,
nič planin za njih več ni,
ptički jih več ne budijo!“
Čas počasi nas topi,
krajša z leti nam življenje.
Mladi smo nekoč bilí,
zdaj nas strlo je trpljenje.
Franc Živič

6. julija 2013 je bil pohod ob nemško-italijanski meji od Telč do Bučke.
Prireditev je bila na Bučki, udeležilo
se je je 14 članov. Slavnostni govornik
je bil Gregor Kaplan.
29. junija 2013 je bila skupščina DIS
v Ljubljani. Udeležil se je je predsed
nik Zvone Duh.
Med letom obiskujemo bolne člane
in tiste ob visokih jubilejih. Žal pa
imamo tudi pogrebe. Ob koncu leta
obiščemo starejše nad 80 let in se jih
spomnimo tudi s skromnimi darili.
Zahvaljujem se izvršnemu odboru
DIS v Ljubljani za dobro sodelovanje.
Zahvaliti se moram še posebej predsednici Društva izgnancev Slovenije
1941–1945 Ivici Žnidaršič, ki nam z nasveti vedno pomaga.
Prav tako pa tudi Zdenki Kaplan za
dobro sodelovanje.
Posebno pa se moramo zahvaliti
Občinam Trebnje, Mirna, Mokronog
in Šentrupert, ki so nam pomagale s
finančnimi sredstvi.
Zvone Duh,
predsednik
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Občni zbor OO DIS Gornja Radgona

Občni zbor KO DIS Kamnik

Del udeležencev občnega zbora KO DIS Kamnik

1

Srečanje članov DIS v Gornji Radgoni

N

a pomurski ravnici stoji ugledna
zgradba: Dom starejših občanov, ki
ga obkrožajo reka Mura, vrt s sočivjem in urejen park z lepotičnim drevjem.
V tej hiši domujejo štirje člani Območne organizacije DIS Gornja Radgona. V
lepih prostorih so 20. 2. 2014 na volilni
skupščini pregledali štiriletno delo. Po
pozdravu predsednika so občni zbor
olepšali še učenci s posebnimi potrebami
Osnovne šole Gornja Radgona z lepim
pevskim programom in ganljivim nagovorom ravnatelja Dušana Zagorca.
Na vrsti je bil zopet predsednik območne organizacije Drago Mastinšek, ki
je orisal štiriletno delovanje. Spomin na
umrle so počastili z enominutnim molkom. V poročilu je predsednik opozoril
odgovorne, naj delujejo tako, da se ne bi
nikoli več ponovili časi, kakršni so bili
pred 73 leti, ki so si slovenski domorodci oprtali cule za pot v izgnanstvo. Kdo
čuti domoljubje bolj kot tisti, ki so bili
pregnani s svojih ognjišč, zato nam ne
more biti vseeno, ko doživljamo neljube

dogodke, ko se blati naša preteklost, ko
nam želijo pisati novo zgodovino in ukinjati pravice, dosežene za štiriletno mučenje po raznih taboriščih.
V nadaljnjem poročilu je opisal štirilet
no delo društva, ki ga krasijo mnogi izleti
po vsej Sloveniji. Obiskali so Libeliče in
druge znamenitosti Koroške, Primorske,
Dolenjske in Štajerske. Vsi lepo preživeti
dnevi so bili povezani z dnevom izgnancev na prireditvah, ki jih prireja Društvo
izgnancev Slovenije.
Prvi torek v mesecu je posvečen tistim
članom, ki potrebujejo kakršno koli pomoč. Vsa srečanja je vedno pogostila Marija, kateri prisrčna hvala.
Z volitvami je bil z burnim aplavzom
ponovno izvoljen za predsednika Območne organizacije DIS Gornja Radgona
Drago Mastinšek.
Skupščino sta pozdravila podžupan
Občine Gornja Radgona Vinko Rous in
župan Občine Radenci Janez Rihtarič.

4. marca letos je potekal občni
zbor KO DIS Kamnik. Društvo
združuje več kot dvesto med drugo svetovno vojno iz Slovenije izgnanih
prebivalcev Občine Kamnik in Občine
Komenda, njihove otroke in vnuke.
Občni zbor je priložnost za obujanje
spominov na preteklost in prijetno druženje članov.
Občni zbor so s himno izgnancev in
kulturnim programom popestrili ljudske pevke Predice, ki jih vodi Angelca
Jagodic, in ljudski godec Jože Jagodic.
Spomine na pretekle dni je s pripovedjo
in recitacijami obudila članica KO DIS
Marija Golob.
Pogovor je tekel tudi o razstavi in
predstavitvi dokumentarnega filma Maje

Weiss o ukradenih otrocih, ki ga te dni
predvajajo v več krajih Slovenije in tudi
v Kamniku.
Slovenski narod ne bi smel pozabiti na
načrte Hitlerjeve Nemčije, ki je med drugo svetovno vojno izvajala genocid nad
slovenskim narodom. Odrasli in otroci
bi postali nemški hlapci in končali v delovnih in uničevalnih taboriščih.
Občnemu zboru je sledilo prijetno
druženje članov KO DIS. Za pogostitev so z domačimi dobrotami poskrbele
članice Društva podeželskih žena Tuhinjske doline.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar,
KO DIS Kamnik

Redni letni zbor članov KO Dole pri Litiji

Jože Križančič

Občni zbor KO DIS Sevnica

Udeleženci občnega zbora KO DIS Dole pri Litiji (Foto: Stane Kmetič)

K
Zbor KO DIS Sevnica, 22. februarja 2014

Č

lani KO DIS Sevnica so se zadnjo
soboto februarja 2014 zbrali na
dobro obiskanem zboru članov in
ugotovili uspešno izpolnjevanje programa
dela, zastavljenega na preteklem zboru.
V razpravi po poročilih je prevladovala problematika vojne škode, ki kljub velikim naporom vodstva DIS skozi daljše
obdobje žal ni obravnavana na Vladi RS
in v DZ. Vlada RS tudi ni poslala zahtevka za vojno škodo ZR Nemčiji.

Vodstvo DIS 1941–1945 je na to nerešeno vprašanje že opozorilo Evropsko unijo.
Priča smo tudi oživljanju neonacističnih in fašističnih organizacij – žal tudi
v Sloveniji. Zato močno podpiramo vodstvo DIS 1941–1945 pri njegovih naporih,
da to sramotno oživljanje obravnavajo
pristojne službe na ravni EU.
Vinko Zalezina,
predsednik KO DIS Sevnica

ljub ostri zimi se je v dvorani na
Dolah zbralo 24 članov. Vabilu so
se odzvali tudi predstavniki sosednjih KO, predstavniki drugih društev v
kraju in podžupan Občine Litija Gregor
Zavrl. Prisoten pa je bil tudi podpredsed
nik DIS Albin Pražnikar.
Za uvod je pevska skupina Izgnanci zapela tri priložnostne pesmi.
Predsednica Hedvika Sevšek je pozdravila prisotne. Poročala je o delovanju KO
v preteklem letu. Odbor je opravil vse zadane naloge, posebna skrb pa je bila namenjena bolnim in onemoglim članom.
Tajnik Stane Kmetič je poročal o delu
odbora KO v preteklem letu in podal statistiko članstva. Blagajničarka Justi Mak
je prebrala finančno poročilo za leto
2013; z zbranimi sredstvi smo pokrili vse
stroške delovanja.
Albin Pražnikar nas je pozdravil tudi
v imenu bolne predsednice Ivice Žnidaršič. Seznanil nas je z novo knjižico

s seznamom umrlih v izgnanstvu in
prizadevanji društva za ureditev muzeja v Rajhenburgu.
Marija Zajc iz KO Litija nas je povabila na izlet v Auschwitz. Predlagala je,
da se naveže stike z vsemi poslanci DZ
z našega območja in jih seznani s problematiko izgnancev. Franc Lipoglavšek
iz KO Radeče je s priznanjem pozdravil
druženje izgnancev, izlete in druge oblike spomina na izgnanstvo.
Gregor Zavrl nas je pozdravil v imenu
župana in izrazil prepričanje, da bo Občina Litija še naprej podpirala delovanje
KO DIS. Zbor so pozdravili tudi predstavniki društev v kraju.
Po uradnem delu smo ob prigrizku
kovali načrte za sodelovanje med KO
Zasavja, ob harmoniki Mirka Vreska
pa smo se malo poveselili in nekaj lepih zapeli.
Stane Kmetič
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Članski sestanek KO DIS Radeče

Občni zbor KO DIS Dobova

Udeleženci občnega zbora KO DIS Radeče

Udeleženci občnega zbora KO DIS Dobova

P

o letu dni smo v KO DIS Radeče
izvedli članski sestanek. Udeležba
članov je bila številčna, saj nam je
služilo tudi vreme. Vabilu so se odzvali
tudi vsi vabljeni gostje.
Najprej je nastopil ansambel Cvet
ter zapel himno izgnancev Oh kako je
dolga, dolga pot, nato je predsednica
KO DIS pozdravila navzoče člane ter
goste. Poseben pozdrav je bil namenjen poslancu Matjažu Hanu, županji
Rafaeli Pinterič in podpredsedniku
DIS Albinu Pražnikarju. S kulturnim
programom so učenci OŠ Radeče pod
mentorstvom Saše Plevel popestrili naš
članski sestanek, ki se je nato nadaljeval s poročili o delu. Sledila je obširna
razprava o sedanjih težkih varčevalnih
ukrepih, ki so prizadeli tudi izgnance.
Na zastavljena vprašanja so odgovarjali

vsak s svojega področja. Podpredsednik Albin Pražnikar je najprej opravičil izostanek predsednice DIS Ivice
Žnidaršič. Seznanil nas je tudi z aktivnostmi, ki jih vodi DIS v zvezi s poplačilom vojne škode, in odgovarjal na
zastavljena vprašanja.
Delovni predsednik se je v imenu vseh
zahvalil za pozdrave in dobre želje ter
prosil, da se predsednici prenese naše želje po čimprejšnjem okrevanju.
Tudi Jože Sumrak se je pridružil razpravi in ostro protestiral zaradi neizplačane materialne škode, ki je pravzaprav
že bila popisana v letih 1945 in 1946.
Uspelo nam je dobiti osebno odškodnino, na odškodnino za gmotno škodo pa
še čakamo.

Č

lani KO DIS Dobova so se na
občnem zboru 9. marca 2014 odločili, da bodo 7. junija obiskali
muzej na gradu Rajhenburg, upajoč, da
bo tam nazaj postavljena razstava o izgonu Slovencev.

Hkrati bodo podprli zahtevo društva,
da se bori za sprejem zakona o povrnitvi
gmotne škode, povzročene na njihovih
domovih med drugo svetovno vojno.
Ivan Veble

Občni zbor KO DIS Rajhenburg–Brestanica

M. B.

Pomoč veleposlaništva RS izgnancem v Zagrebu

Občni zbor KO DIS Brestanica 25. marca 2014

P

Konzul Gregor Klemenčič in Ivanka Filipan (Foto: A. Kramar)

V

eleposlaništvo RS že četrto leto
izdaja slovenskim izgnancem v Zagrebu potrdila, izjave, s katerimi
ti v Sloveniji dokazujejo, da so še živi in
da tako lahko v tekočem letu prejemajo
rento za trpljenje, preživeto v izgnanstvu.
Izdajanje potrdil sta letos 25. februarja
opravila gospod konzul Gregor Klemenčič
in gospa Ivanka Filipan.
Za nas izgnance je to dejanje neprecenljive vrednosti, ker si je težko zamisliti,
kako bi izgnanci (posebno bolni ali živeči
v domovih za upokojence) prišli do takega potrdila od oblasti na Hrvaškem.

Moram poudariti, da je mesečna dosmrtna renta edina pravica iz člena 8.
zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki jo
izgnanci v tujini lahko uživamo. Tako
sami plačamo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje. Vendar smo zadovoljni.
Zares velika hvala Veleposlaništvu Republike Slovenije in Slovenskemu domu
v Zagrebu za sodelovanje in pomoč.
Alojz Kramar,
KO DIS Zagreb

redsednik KO DIS Rajhenburg–
Brestanica Jožef Vajdič je 25. marca
2014 sklical občni zbor članov DIS
v tem kraju.
V poročilu je Vajdič govoril o delu v
preteklem letu, zlasti o skrbi za pomoč
članom DIS, ki so sami in potrebujejo pomoč na domu.
Govoril je tudi o tem, kako pomembno
je, da člani sodelujejo v društvu in se udeležujejo tudi raznih aktivnosti, ki jih prirejajo. Opozoril je na veliko prednost, da
ne plačujejo dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja in da te pravice niso ukinili.
Tajnica KO DIS Brestanica Nina Kodelja je povedala, da se je 14. 11. 2013

udeležila seminarja DIS za prostovoljce
za organiziranje pomoči na domu. Povedala je, kako ta pomoč poteka in kako je
pomembna za starejše člane DIS.
Zbora se je udeležil tudi mag. Franc
Žnidaršič, častni član Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in predsednik
Demokratične stranke dela (DSD).
Med drugim je povedal, kako se DIS
zavzema za to, da bi država izterjala
vojno odškodnino od Nemčije in da bi
se sprejel zakon o povrnitvi te škode
izgnancem.
Jožef Vajdič,
predsednik KO DIS

Sonet grenkobe
Čuvaja so pred hišo ustrelili,
mi smo pobrali nekaj oblačil
in že je eden izmed njih zavpil
heraus! in hitro vsi pred hišo smo stopili.
Potem smo šli, svoj dom smo zapustili.
Saj to je vendar nemogoče!
Pa vendar sovražnik pač to hoče,
v zaporu smo se našli s sotrpini.

V vagonih, kjer živino so nekoč vozili,
peljali so nas daleč stran od doma,
nas v grozno taborišče namestili.
In zdaj smo tu. Do kdaj bo to mogoče,
kdaj vrnemo se tja, od koder smo prišli,
le kdaj izpolnijo se nam te želje vroče?
Angela Pozderac,
Radovljica
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Neža Žnidaršič – 100-letnica

99 let Jožefe Černelč

N

eža Žnidaršič se je rodila pred 100
leti, 28. januarja 1914, staršema
Mikolič iz Rovišč pri Studencu. Odraščala je v številni družini, ki je štela kar
9 članov. Poleg Nežke je edini še živeči
najmlajši brat Franc. Kmalu po Nežkinem rojstvu je moral oče oditi kot vojak
v 1. svetovno vojno in tako so otroci
ostali sami z materjo doma na kmetiji.
Po končani vojni se je oče vrnil poškodovan. Številna družina se je preživljala s kmetijo. Leta 1941 so bili izgnani v
Nemčijo. Po vrnitvi domov leta 1945 je
Nežka nekaj časa še živela doma, potem
se je poročila in odšla živet na Studenec.
Tu je živela skromno in trdo življenje,
obdelovala je vrt in njivo ter skrbela za
domače živali. V posebno veselje pa so ji
še dandanes rože. Zelo rada je pomagala
sokrajanom in drugim ter si tako ustvarila širok krog prijateljev, ki jo imajo radi

Nežka Žnidaršič – 100-letnica
in jo spoštujejo. Leta 2007 se je preselila
v Dom upokojencev v Sevnici.
Nežki želimo še veliko zdravja ter prijetnih trenutkov, preživetih v krogu njenih najbližjih.

Marija Emeršič – 90-letnica

T

ako nasmejani smo stiskali roko naši
dragi sestri Mariji Emeršič iz Kidričevega, ob devetdesetletnici njenega rojstva. Ob
veselem dogodku so jo objeli tudi njeni trije
otroci, sedem vnukov in dva pravnuka.
Ljubečega moža je Marija izgubila lansko leto po njegovi hudi bolezni. V rodnem domu v Zavrču sta naša starša Belšak vzorno skrbela za vseh svojih deset
otrok, ki so rastli na mali kmetiji. Vse do
leta 1944, ko smo bili izgnani v taborišče
Koblenz, je bilo naše otroštvo brezskrbno.
Okupatorjevo kruto ravnanje ga je prekinilo in ga zaznamovalo. To strašljivo in
žalostno obdobje Marijo in nas kot grenak spomin spremlja skozi vse življenje.
Naša iskrena želja je, da bi se z Marijo
še dolgo srečevali in z njo delili njeno neizmerno dobroto in iskren nasmeh.
Greta Vaupotič

onec lanskega novembra je svojih
99 let proslavila Jožefa Černelč iz
Bistrice ob Sotli. Ob njenem rojstnem
dnevu smo jo obiskali župan Občine
Bistrica ob Sotli Franjo Debelak in
predsedniki ter predstavniki krajevnih
društev upokojencev, Rdečega križa in
društva izgnancev. Jožefa Černelč je
kljub častitljivi starosti krepkega zdravja

in vedrega razpoloženja. Živi skupaj s
svojim sinom ter vnukinjo in njeno družino. Zadnja leta se zadržuje predvsem
doma, kjer še vedno po svojih močeh
pomaga pri gospodinjskih opravilih. Vesela je obiskov svojih najbližjih in znancev, s katerimi vselej rada pokramlja ali
jim postreže s kakšno zanimivo zgodbo
iz svojega življenja.

R

Zbrani ob Mariji Emeršič za njen
devetdeseti rojstni dan

Č

Rezka Repovž,
predsednica KO DIS Šentjanž

K

90 častitljivih let Nežke Štefanec

Jubilanti iz KO DIS Šentjanž
lani odbora obiskujemo naše člane ob
njihovih rojstnih dnevih.
V maju smo obiskali 90–letnika Stanka
Kebra na Gomili. Kot mnoge druge je tudi
njega močno zaznamovalo dogajanje 2. svetovne vojne. Skupaj s starši je pobegnil v
Šentrupert. Kmalu se je priključil partizanskemu gibanju, a so jih nato Italijani ujeli v
eni izmed akcij. Pred zanesljivo smrtjo ga
je rešila njegova mladoletnost. Odpeljali so
ga v Padovo. Po kapitulaciji Italije leta 1943
je preživele taboriščnike zajela nemška vojska. Odpeljala jih je v Zagreb, tu pa predala
domobrancem, ki so jih odpeljali v Šentvid
in tu zaprli. Čez nekaj dni je pobegnil. Vseh
dogodkov se danes še živo spominja.
V oktobru je praznoval 98. rojstni dan
naš član Franc Sigmund iz Budne vasi.
Decembra pa smo voščili članici Amaliji
Keber za njen 95. rojstni dan.
V letu 2013 smo obiskali 7 članov, ki so
starejši od 90 let, 5 članov, ki so dopolnili
85 let, in 9 članov, ki so praznovali 80 let.
46 članov, ki so starejši od 80 let, smo tudi
obdarili z novoletnimi darili ter jih obiskali
na njihovem domu ali v Domu starejših v
Loki pri Zidanem Mostu in v Sevnici. Stik
roke, izrečene želje, darilo in čas za kratek
klepet je le droben in skromen poklon tistim, ki ne morejo pozabiti prestanega trpljenja. Njihova dobra volja in zahvala za
našo skrb nam dasta misliti, zato: Imejmo
se radi, veselimo se drobnih stvari in si pomagajamo med seboj.

Obisk pri Jožefi Černelč – 99-letnici

odila se je 14. januarja 1924 v vasi Proseniško - Šentjur pri Celju. Ko je bila stara
17 let, so jo okupatorji s še drugimi mladimi
dekleti in fanti z vlakom odpeljali v Avstrijo.
Pristali so na mali postaji Maria - Hoff-st.
Lambrecht. Od tu so jih odpeljali s tovornjakom do barak, lačne, žejne in premražene,
pa tudi jezika niso razumeli. Delati so morali v tovarni dinamita s še drugimi izgnanci iz
Slovaške, Poljske, Ukrajine in Nemčije.
Po končani vojni se je Nežka vrnila domov. Po prihodu v Kočevje je precej časa z
družino stanovala v gradu, ki je bil močno
porušen. Pred nekaj leti ji je umrl mož, tako
da sedaj Nežka živi sama. Sorodniki in znanci jo radi obiskujejo, saj je čila in zabavna,
vendar se spomni tudi vsega hudega v vojni.
Za njen visoki jubilej 90 let smo jo obiskali na domu, ji čestitali in zaželeli še veliko
zdravja in zadovoljstva.
Veronika Kljun

Nežka Štefanec

90. rojstni dan Kristine Novak
Jubilant Franc Sigmund

Jubilant Stanko Keber

Amalija Keber – 95-letnica

V

zadnjih novembrskih dneh lani je praznovala v krogu domačih in nekaterih
predstavnikov krajevnih organizacij z Rake
Kristina Novak svoj 90. rojstni dan.
Jubilantka živi zadnja štiri leta v Domu
starejših občanov v Krškem, kjer smo jo
prav na njen rojstni dan, 20. 11. 2013, obiskali tudi člani KO DIS Raka.
Gospa Kristina, ki je bila do odhoda v
dom starejših občanov v našem društvu aktivna kot pevka društvene skupine Lastovke in dolgoletna predsednica Nadzornega
odbora KO DIS Raka, se je v življenje v
novem okolju izredno dobro vživela in je z
oskrbo v njem zelo zadovoljna.
Še vedno rada prepeva, redno telovadi,
rada obiskuje prireditve, se druži z novimi
prijatelji in nadvse živo obuja spomine.
Njen optimizem nas člane in krajane kar
vabi, da jo v domu večkrat obiščemo. Zelo
se nas razveseli. Na svoj rojstni dan je bila
zopet veselo razpoložena in nas, kot običajno, povabila kmalu na obisk. Seveda ji
želimo veliko zdravja.
J. Molan

Kristina Novak s hčerko

10
IZVRŠNI
ODBOR
DRUŠTVA
IZGNANCEV
SLOVENIJE
1941–1945
Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana
Podpredsednika:
Janez Komljanec, Slovenj Gradec
Albin Pražnikar, Izlake
Člani:
Ivan Babič, Buče
Stanislava Biček, Jesenice
Emilija Držanič, Brežice
Maksimilijan Ferek, Ljubljana
Tatjana Frajle - Maslo, Celje
Sabina Godnič, Komen
Tomaž Hočevar, Koper
dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slovenske Konjice
Rok Kržan, Bizeljsko
Ana Pirc, Leskovec pri Krškem
Martin Podlesnik, Ljubljana
Stanislava Račič, Ljubljana
Alojz Rupar, Boštanj
Marijan Špegelj, Muta
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR
Mira Zalar, Maribor - predsednica
Veronika Kljun, Stara Cerkev
Karel Levak, Artiče

ČASTNO RAZSODIŠČE
Jože Križančič, Ptuj - predsednik
Olga Kamenov, Ljubljana
Jože Kveder, Domžale
Jožef Pograjec, Polšnik

VESTNIK
interno glasilo DIS
Za društvo:
Ivica Žnidaršič
Odgovorni urednik:
Jože Križančič
Lektorica:
Alenka Lokar Blatnik
Tisk:
Tiskarna Skušek
Naslov:
Društvo izgnancev Slovenije
1000 Ljubljana, Linhartova c. 13
telefon: 01 - 434 48 80
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

VESTNIK št. 104

Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Bizeljsko
Marta KOCJAN
Vinko KORBER
Anton KOREN
Olga KOREN
Lovrencija KOVAČIČ
Antonija LIPEJ
Marija LIPEJ
Matilda LONČARIČEK
Elizabeta MALUS
Berta RAJTERIČ
Jožefa STERMECKI
Martin ŠEKORANJA
Manja ŠKOF
Ivana ZAJC

25.05.1929
20.02.1926
27.05.1944
25.10.1923
10.08.1932
29.04.1931
06.06.1922
23.12.1926
17.10.1919
04.03.1926
07.04.1930
08.06.1924
09.09.1940
29.04.1933

07.02.2014
26.11.2013
20.10.2013
18.10.2013
01.03.2014
26.01.2014
03.01.2014
07.12.2013
03.01.2014
15.02.2014
06.02.2014
23.08.2013
03.01.2014
15.10.2013

KO DIS Branik
Justin BIRSA
Vladimir GRIZNIK

22.01.1927
15.05.1934

Ko DIS Brestanica
Stjepan SOKOLOVIČ

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Krško
Ivanka BERGLEZ
Franc BOŽIČ
Anton BUČAR
Anton HAFNER
Stanko KOSTREVC
Karel OMERZU
Ana PAVLIN
Ivan VANIČ
Janez VEGEL

27.07.1926
16.12.1933
1928
17.02.1932
12.04.1931
16.12.1926
01.07.1937
24.12.1925
1928

12.10.2013
17.09.2013
27.01.2014
06.09.2013
13.12.2013
12.09.2013
11.01.2014
26.02.2014
14.02.2014

KO DIS Laško
Milena PLAZNIK

04.04.1935

12.01.2014

29.02.2014
14.01.2014

KO DIS Leskovec
Marjan ANDREJAŠ
Ana DIMC
Vinko LIPAR
Ciril PUNTAR
Alojz URBANČ

08.09.1937
23.09.1938
22.07.1942
28.03.1930
02.02.1936

25.11.2013
08.10.2013
02.11.2013
05.11.2013
17.12.2013

05.10.1926

02.11.2013

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Martin PAVLOVIČ

19.04.1921

08.01.2014

KO DIS Brežice
Milena BIZJAK
Marija HRASTOVŠEK
Terezija JAZBEC
Vlado KOVAČIČ
Ana NOVOSEL
Ana PAVLIČ
Emil RAČIČ
Stanko VEBLE
Jozefina VIDENIČ
Ivanka VOGRIN
Anica ŽERJAV

26.09.1935
28.10.1921
11.02.1942
15.03.1932
10.10.1933
28.07.1922
05.01.1935
18.03.1927
16.03.1923
08.07.1929
06.03.1936

02.02.2014
2013
2013
2013
23.12.2013
2013
2013
2013
24.06.2013
2014
2013

KO DIS Ljubljana Center
Stane KALIN

10.10.1929

20.12.2013

KO DIS Ljubljana Šiška
Marija MARINC

14.09.1932

11.2013

KO DIS Maribor Rotovž–Pesnica
Milena KRANER MUHIČ		
Zdenka KUDER		
Jožica ODLAK		
Jasna PRINC		
Franc STEINMAN		

07.02.2014
08.09.2013
14.10.2013
21.02.2014
30.01.2014

KO DIS Bučka
Frančiška MÜLLER
Jožefa ŠUTAR

06.08.1924
18.12.1925

05.12.2013
2013

KO DIS Celje
Angela BOHORC
Marija FIDLER
Bernardina OMERZU
Ana PRAŠNIKAR

1925
1927
13.07.1919
23.07.1924

01.2014
31.08.2013
23.12.2013
27.02.2014

KO DIS Maribor Tabor
Ljudmila BAČNIK
Jurina CERKVENIČ
Štefka CERKVENIČ
Danica KOVAČIČ
Ana LOBODA
Karolina LUBEJ
Justina STIRN
Jožica TRINKO
Alojz VAUPOTIČ

22.08.1923
07.04.1919
22.11.1916
16.01.1925
26.06.1923
16.06.1923
08.11.1927
23.04.1923
03.06.1939

02.01.2014
16.02.2014
03.09.2013
10.09.2013
04.12.2013
19.10.2013
11.02.2014
14.10.2013
28.12.2013

KO DIS Cerklje ob Krki
Stanislav BUDIČ
Marija JAVERNIK
Ana KOVAČ
Terezija MLADKOVIČ
Urška PAVLIČEVIČ
Ana POTOKAR
Marija Milena SMUKOVIČ

10.04.1927
21.04.1929
13.10.1934
26.01.1923
16.10.1934
17.04.1935
01.10.1933

26.06.2013
03.04.2013
28.06.2013
02.12.2013
09.07.2013
08.04.2013
27.12.2013

1941
1923
1920

2013
2013
2014

KO DIS Novo mesto
Ciril GORENC

06.07.1925

04.12.2013

KO DIS Dobova
Antonija BLAŽINČ
Vjekoslav BOKOR
Pepca CIZELJ
Antonija CVETKOVIČ
Štefan GERJEVIČ
Jože JURKAS
Štefanija JURKAS
Feliks KATIČ
Marija KATIČ
Štefanija LES
Fanika LUBŠINA
Slavko OGORELC
Antonija PETRIŠIČ
Ivanka POLOVIČ
Anton RADANOVIČ
Stanko SEČEN
Ljudmila STRASNER
Jožefa VIDMAR
Anton VOGRINC
Rozalija VOGRINC
Marija VUČAJNK
Terezija ZORKO
Marija ŽNIDERIČ

03.01.1929
04.06.1914
26.01.1945
10.12.1922
26.12.1925
03.11.1923
23.12.1926
17.07.1929
17.11.1935
11.12.1923
02.11.1924
04.04.1935
13.01.1923
19.06.1931
20.10.1931
24.11.1943
13.07.1932
23.02.1925
07.12.1934
18.08.1924
21.04.1926
05.12.1931
10.11.1931

25.03.2013
14.10.2013
19.03.2013
09.02.2013
01.01.2013
27.01.2013
06.07.2013
12.10.2013
27.09.2013
24.07.2013
09.09.2013
19.02.2013
30.01.2013
24.12.2013
04.04.2013
17.09.2013
09.04.2013
17.12.2013
22.06.2013
21.06.2012
11.02.2013
21.12.2013
01.07.2013

KO DIS Ormož
Darinka ARSENJUK
Marija PODGORELEC
Marija TOPOLOVEC

22.10.1925
10.11.1922
31.01.1925

07.09.2013
08.11.2013
03.01.2014

KO DIS Pince-Marof-Benica-Petišovci
Ludvik PAHOR

22.01.1936

31.01.2014

KO DIS Polje ob Sotli
Franc GROBELŠEK
Alojz KUNST

10.01.1936
08.01.1932

08.11.2013
01.12.2013

KO DIS Radeče
Marija PAVELŠEK
Rozalija POPOTNIK
Julijana ŽIBRET

24.11.1932
20.07.1929
09.02.1922

13.12.2013
11.01.2014
15.12.2013

KO DIS Radovljica
Stanislav BIČEK

26.10.1937

05.02.2014

KO DIS Dole pri Litiji
Frančišek KOVAČ
Stanislav MANDELJ

19.08.1934
13.04.1931

11.03.2014
08.12.2013

KO DIS Dolenja vas
Ivan BERNARDIČ
Ivana OSTRELIČ
Angela STIBRIČ
Kristina TERŠELIČ

KO DIS Raka
Antonija BOŽIČ
Jože GABRIČ
Ljudmila HRIBERŠEK
Frančišek METELKO
Terezija METELKO
Justin OBERČ
Frančiška OPALK
Ljudmila POVHE
Franc ŠTAJNAR
Jože TOMAŽIN
Zofija ZORKO
Stanislav ŽABKAR

1923
29.09.1933
14.09.1940
10.09.1924
18.08.1926
05.03.1928
05.07.1931
07.06.1940
1929
08.07.1936
1926
21.06.1933

08.11.2013
14.06.2013
17.09.2013
05.12.2013
26.12.2013
05.03.2013
17.04.2013
20.09.2013
24.03.2013
23.05.2013
10.04.2013
22.04.2013

09.11.1928
20.03.1919
11.02.1927
03.03.1923

12.03.2013
09.03.2013
11.01.2013
27.11.2013

KO DIS Gornja Radgona
Marija OSTERC
06.12.1920
Miroslav PEČEK		
Slavko VINČEC		

28.03.2013
2014
02.2014

KO DIS Ravne na Koroškem
Marija BRENČIČ
11.09.1923
Anton ČEPIN
25.04.1941
Jožefa MARKOVIČ
05.11.1943
Jožefa PISTOTNIK		
Rafael PLESTENJAK
17.09.1934

04.11.2013
30.12.2011
19.07.2010
26.02.2010
17.05.2013

KO DIS Sevnica
Alojzija ŠTIGL

01.07.1930

17.12.2013

KO DIS Jesenice
Milica GAŠPERIN
Ida KENDA
Jelena STANA

17.02.1925
20.06.1925
03.02.1926

31.12.2013
19.12.2013
14.08.2013

KO DIS Studenec
Frančišek TOMAŽIN

19.07.1930

10.03.2014

KO DIS Kamnik
Vincenc PESTOTNIK
Jože SPRUK
Ivanka ŠKARABOLJA

KO DIS Šentjanž
Franc JONTEZ
Franc KRAMŽAR

17.02.1930
07.12.1935

14.02.2014
27.12.2013

12.07.1927
16.03.1938
14.01.1930

18.10.2013
11.02.2014
31.07.2013

KO DIS Kočevje
Marija MERHAR
Slavko PRELOŽNIK

23.03.1926
18.06.1930

05.03.2014
05.11.2013

KO DIS Škofja Loka
Avgust BERTONCELJ
Marija BRIŠAR
Alojz KOPAČ
Tončka TOLAR

26.08.1925
28.08.1926
02.06.1922
13.01.1922

03.02.2014
17.02.2013
15.04.2013
22.11.2013

KO DIS Trebnje
Marta PRIJATELJ

30.10.1929

30.12.2013

03.10.1938

06.11.2013

KO DIS Nova Gorica
Robert KOVIC
Marta LEPOŠA
Bojana ZAJKO

KO DIS Komen
Emil VODOPIVEC

18.10.1933

23.12.2013

KO DIS Kozje
Franc GROBELŠEK
Slavica LAPORNIK

KO DIS Zagorje
Leopold POVŠE

10.01.1936
21.06.1923

08.11.2013
14.01.2014

OO DIS Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Alojz ERŠTE
07.05.1920
01.11.2013

