
Skladno s sprejetim programom 
dela Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 je bil v Vestniku DIS 

št. 113 razpisan seminar DIS za potom
ce izgnancev in beguncev žrtev fašiz
ma in nacizma. 

Seminar DIS je bil organiziran z na
menom, da se potomci izgnancev in 
beguncev bolje spoznajo z genocidno 
okupacijo Slovenije v letih 1941–1945, se 
včlanjujejo v DIS in motivirajo za pomoč 
pri organizaciji dela krajevnih organiza
cij DIS in razvijanju pomoči na domu.

Od 63.000 izgnanih Slovencev in 
17.000 pobeglih pred izgonom jih danes 
živi še samo 10.700, katerih povpreč
na starost je 79 let. Zato so potrebe po 
skrbi in raznih oblikah pomoči na domu 
vse večje.

V 85 krajevnih in območnih organizaci
jah DIS je včlanjenih okrog 9.000 izgnan
cev, prisilnih delavcev in beguncev.

Zato si Društvo izgnancev Sloveni
je 1941–1945 zelo prizadeva, da bi se 
v vsak KO DIS včlanilo vsaj nekaj po
tomcev izgnancev in beguncev, ki bi 
nadaljevali skrb za ohranjanje zgodo
vinskega spomina na tragedijo izgona 
Slovencev  ter sodelovali pri razvijanju 
raznih vsakdanjih oblik pomoči potreb
nim članom DIS.

Seminar DIS je bil izveden v soboto, 5. 
decembra 2015. 

Program seminarja je obsegal: 

POŠTNINA PLAČANA V GOTOVINI
PRI POŠTI 1102 LJUBLJANA
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Seminar DIS za potomce  
izgnancev in beguncev

Knjigo je napisala Ivica Žnidaršič, 
predsednica DIS, za potrebe Vlade 
RS, poslancev Državnega zbora in vse 
druge, ki jih zanimajo vprašanja o voj-
ni škodi in dolgu Nemčije.
V knjigi so podatki o zahtevani in 
odobreni vojni škodi na mirovnih in 
reparacijskih konferencah.

Predavatelji in udeleženci seminarja DIS za potomce izgnancev in beguncev, 5. decembra 2015
(Foto: Milan Skledar)

• Otvoritev seminarja in predstavitev 
udeležencev.

• Predstavitev izgona Slovencev med dru
go svetovno vojno in organiziranosti 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

 (Ivica Žnidaršič, predsednica Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945).

• Financiranje DIS in Krajevnih ter Ob
močnih organizacij DIS 

 (Albin Pražnikar, podpredsednik DIS).

• Pomoč krajevnim in območnim orga
nizacijam DIS pri organizacijski dejav
nosti in pomoči članom DIS na domu 

 (Hilda Marc, predsednica Komisije za 
organizacijsko dejavnost).

• Vojna škoda in odškodnine 
 (Marijan Špegelj, predsednik komisije 

za odškodnine).

• Skrb za grobove Slovencev, umrlih v 
izgnanstvu in begunstvu 

 (Zdenka Kaplan, predsednica Komisi
je za stike s kraji izgnanstva).

Udeleženci seminarja so bili seznanje
ni o vseh knjigah in brošurah, ki jih je 
doslej izdalo Društvo izgnancev Sloveni
je, in vsebini Informacijskega centra DIS. 
Prejeli so tudi tiskano diplomo – potrdilo 
o opravljenem seminarju DIS.
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Vojna škoda in  
vojne odškodnine
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Ivica Žnidaršič, predsednica Društva 
izgancev Slovenije 1941–1945, obravna-
va premalo zgodovinsko poznan in so-
cialno urejen problem velike skupine 
slovenskih izgnancev, skoraj 80.000 jih 
je bilo, ki so jih vsi trije okupatorji med 
drugo svetovno vojno pregnali iz nji-
hove domovine.

Svoje zgodovinske in socialne pravice 
so do neke mere uspeli urediti šele v sa-
mostojni Republiki Sloveniji in z za-
konom leta 1995 dobiti vsaj minimalno 
finančno odškodnino za osebno preživeto 
trpljenje. Odškodnine za izgubo njihove-
ga  uniče nega premoženja, ki bi jo mora-
la plačati Zvezna republika Nemčija, pa 
Republika Slovenija ni uspela izterjati in 
izgnanci so ostali brez nje. 

Žnidaršičeva z nešteto dokumen-
ti prikazuje prizadevanja za njihove 
pravice. Knjiga je dragocena zbirka do-
kumentov, ki so lahko opomin slovenski 
državi in spomin preživelim izgnancem 
in beguncem.

dr. Janko Prunk

1941–1945
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SREČNO 2016

V letu, v katero vstopamo, bomo zaznamovali 25. obletnico Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945, ustanovljenega 9. junija 1991.

Z aktivnim delom nam je uspelo slovensko javnost seznaniti o 
izgonu Slovencev, kot najhujšim ukrepom genocidne okupacije Slovenije 
leta 1941.

Z argumenti, vztrajnostjo in trdim delom smo dosegli status žrtev vojnega 
nasilja fašizma in nacizma in uveljavili pravice za posebno socialno, zdrav
stveno in pokojninsko varstvo ter odškodnino za psihično in fizično trplje
nje ter prisilno delo med izgonom v Nemčijo in Avstrijo.

Prav je, da se o dejavnosti Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 se
znanijo tudi potomci izgnancev in beguncev in izrazijo interes za ohranitev 
aktivnega zgodovinskega spomina ter sodelujejo pri izterjavi gmotne škode 
od Nemčije, povzročene Sloveniji med drugo svetovno vojno.

Vsem članom in članicam Društva izgnancev Slovenije, predsednikom in 
predsednicam krajevnih in območnih organizacij DIS, vsem aktivnim članom 
in članicam odborov krajevnih organizacij DIS, vsem bralcem Vestnika DIS 
in prijateljem želimo zadovoljne božične in novoletne praznike ter srečno, mir-
no in uspešno novo leto 2016.

Posebno želimo, da bi ohranili življenjski optimizem, dobro zdravje in 
veliko druženja z ljudmi, ki razumejo našo trpko usodo in vsak dan ugodno 
vplivajo na naše počutje.

Ivica Žnidaršič, prof.,
predsednica DIS

OB NOVEM LETU
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. Program dela Skupščine DIS za 2016 .
Na Skupščini Društva izgnancev Slovenije 1941–1945  3. oktobra 2015 je bil sprejet  

predlog programa dela DIS in njegovih organov za leto 2016 

Finančni načrt bo možno uresničiti, 
če bomo dobili poleg dela članarine 
in prispevkov za Vestnik DIS tudi 

predvidena sredstva od Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti RS in drugih ministrstev. 

1.a Organizacijska dejavnost 
društva 

Obeleževanje 25. obletnice delovanja DIS
Dne 9. junija 2016 bo minilo 25 let, od-

kar je bilo ustanovljeno Društvo izgnancev 
Slovenije 1941–1945. Zato bodo priredi
tve ob dnevu izgnancev 7. junija povezane 
s tem jubilejem. 

Ta jubilej je ponovna priložnost, da 
se seznanja ne le članstvo, ampak vsa 
slovenska javnost o pomenu ohranjanja 
zgodovinskega spomina in pravic žrtev 
fašizma in nacizma ter o izterjavi vojne 
škode od Nemčije. 

Leta 2016 bomo zaznamovali tudi 25. 
obletnico prve Krajevne organizacije 
DIS, ustanovljene 1. novembra 1991 na 
Dolenjskem, na Bučki. 

Izvršni odbor Društva izgnancev Slo
venije 1941–1945 bo tudi v letu 2016 
usklajeval programe in akcije, skupne 
vsem organizacijam DIS ob 25. obletni
ci ustanovitve DIS. Nudili bomo pomoč 
odborom KO DIS, če bodo člani zaradi 
visoke starosti potrebovali pomoč pri or
ganizacijskih dejavnostih. Udeleževali se 
bomo in sodelovali na občnih zborih Kra
jevnih in Območnih organizacij DIS ter 
skupno z njimi organizirali predavanja in 
informativne konference o izgonu Sloven
cev in uveljavljanju pravic žrtev fašizma 
in nacizma. 

Leta 2016 bomo nadaljevali dopolnitev 
argumentov, da bosta Vlada RS in Držav
ni zbor RS začela razpravo o zakonu o 
povračilu gmotne škode. Za dosego tega 
cilja bo društvo sodelovalo s poslanci 
Državnega zbora RS. Spodbujali bomo 
državne organe RS, da začno pogajanja z 
Nemčijo o plačilu vsaj dela vojne škode. Po
novno bomo zahtevali, da se premoženje, 
ki so ga leta 1945 v Sloveniji zapustili Av
strijci, Nemci in Madžari na račun vojne 
škode, usmeri v sklad za poplačilo vojne 
škode slovenskim upravičencem. Zahte
vali bomo, da se obnovi delo Medresorske 
komisije Vlade RS za obravnavo vprašanj 
vojne škode.

Za dosego tega zakona bomo v letu 
2016 organizirali simpozij o vojni škodi. 
Na simpozij bomo povabili predstavni
ke ministrstev in zainteresirane poslan
ce Državnega zbora RS in jih podrobno 
seznanili z vsemi podatki in argumenti, 
zakaj je treba poravnati gmotno škodo iz 
druge svetovne vojne in čimprej sprejeti 
ustrezen zakon. 

Zavzemali se bomo, da se v članstvo 
DIS vključi čim več potomcev izgnancev 
in beguncev in drugih žrtev fašizma in 
nacizma. V ta namen bomo organizira
li seminar za predsednike Krajevnih in 
Območnih organizacij DIS in seminar 
za svojce. 

Pridobivali bomo podporne člane DIS in 
sponzorje, da bi lažje izvajali programe 
DIS za potrebe članstva DIS in pomoč 
na domu.

Zagotavljali bomo redno delovanje 
Skupščine DIS in njenih organov. Pos
pešili bomo delo komisij pri Izvršnem 
odboru DIS. 

Zagotavljali bomo redno informiranje 
članov DIS neposredno in preko Vestnika 
DIS o vseh zanje pomembnih vprašanjih 
in reševanju njihovih problemov. 

V okviru organizacijske dejavnosti za
gotavljamo in financiramo najemnino in 
vzdrževanje poslovnih prostorov, plaču
jemo elektriko, ogrevanje, poštne in te
lefonske stroške, fotokopiranje, potrošni 
material v administraciji in občasno po
moč v administraciji. 

1.b) Socialno-zdravstvena  
dejavnost 

Tudi v letu 2016 bomo spodbujali orga
niziranje raznih oblik pomoči članstvu 
DIS na domu in v odročnih krajih ter tudi 
pomoč pri delih zunaj doma.

Pri tem gre za oblike pomoči, ki jih ne 
opravljajo socialne in patronažne služ
be, so pa za ostarele, bolne, invalidne in 
osamele izgnance in begunce pomembne 
(urejanje bivališč, spremljanje k zdrav
niku, v trgovino, na pošto, košnja okoli 
hiše, nabiranje sadja in pomoč pri drugih 
opravkih, ki jih ne zmorejo več). 

Pri tem delu je treba organizirati sodelo
vanje mlajših svojcev in mladih ljudi, zlasti 
med počitnicami. Izvršni odbor DIS bo s 
Komisijo za socialnozdravstveno dejav
nost in Organizacijsko komisijo priredil 
seminar za svojce in aktiviste DIS, ki bodo 
organizirali pomoč članstvu DIS na domu. 

Organizirali bomo v sodelovanju s KO 
DIS Kozje, Polje ob Sotli, Šentjanž, Bo
štanj, Ljubljana Center in Ljubljana Mo
stePolje delavnice za člane DIS za ohra
njanje zdravja. 

Dali bomo pobudo za vrnitev pravice do 
klimatskega zdravljenja v zakon o žrtvah 
vojnega nasilja.

1c. Ohranjanje zgodovinskega 
izročila, spominska obeležja 
in vojna grobišča

Tudi v letu 2016 bo precej dejavnosti 
društva posvečene ohranjanju zgodo
vinskega izročila in zbiranju spominov 
in pričevanj o genocidni okupaciji Slove
nije med drugo svetovno vojno in izgonu 
Slovencev. V tem okviru bodo v letu 2016 
potekale naslednje aktivnosti:

• Informativne konference DIS v Krajev
nih in Območnih organizacijah DIS ob 
25. obletnici ustanovitve DIS.

• Obeleževanje dneva izgnancev – 7. ju
nija – na ta dan bo dan odprtih vrat v 
največjem zbirnem taborišču za izgon 
Slovencev, v hlevih in konjušnicah pri 
gradu Rajhenburg v Brestanici.

• V okviru ohranjanja zgodovinskih dej
stev in spomina na razkosanje in oku
pacijo Slovenije bomo sodelovali s KO 
in OO DIS pri organiziranju pohodov 
ob nemškoitalijanski okupacijski meji, 
ob nemškoNDH okupacijski meji in na 
pohodih po vaseh izgnanih Kozjancev.

• Pohod ob nemškoitalijanski okupa
cijski meji od Murnc do Telč bo 30. 
aprila 2016 z zaključno prireditvijo na 
Telčah. 

• 11. junija 2016  bo pohod ob nemško
NDH okupacijski meji s prireditvijo v 
Veliki Dolini. 

• Pohod ob nemškoitalijanski meji od 
Telč do Bučke bo 2. julija 2016 in te
daj bo tudi večja zaključna prireditev v 
domu kulture na Bučki ob 25. obletnici 
ustanovitve prve KO DIS na Bučki.

• Pohod po vaseh izgnanih Kozjancev bo 
5. septembra 2016.

• Dalje bomo zbirali predmete iz izgnan
stva in jih shranili v obnovljenih zgor
njih prostorih taborišča – v hlevih v 
Brestanici (skrinje, kovčke, cule, jedilni 
pribor, obleko itd.).

• Spodbujali bomo pisanje seminarskih 
in drugih nalog o strahotah, ki sta jih 
povzročila fašizem in nacizem med 
drugo svetovno vojno.

• Z Zavodom za šolstvo RS bomo sodelo
vali pri organiziranju seminarja za pro-
fesorje zgodovine na osnovnih in sred
njih šolah o izgonu Slovencev.

• Spodbujali bomo šole za ogled razstave 
DIS v Evropskem muzeju žrtev fašizma 
in nacizma, ki jo je pripravil DIS na gra
du Rajhenburg o nasilju nad slovanski
mi narodi med drugo svetovno vojno. 

• DIS bo tudi v letu 2016 podpiral skrb 
Krajevnih in Območnih organizacij 
DIS za varovanje 37 spominskih obele
žij, postavljenih v Sloveniji v spomin in 
opomin na izgon Slovencev in v spomin 
Slovencem, umrlim v izgnanstvu.

2. Mednarodna dejavnost DIS – 
razstava

• Pri Društvu izgnancev Slovenije 1941–
1945 (DIS) ima domicil Mednarodni 
odbor izgnancev in beguncev žrtev fa
šizma in nacizma v letih 1920–1945, 
ustanovljen na prvem evropskem kon
gresu 6. junija 2009 v Ljubljani.

Sestanki tega odbora so vsako leto v 
drugi državi, ki ima člane v tem Medna
rodnem odboru. Obvestili bomo soro
dna društva in organizacije iz Poljske, 
Češke, Slovaške, Ukrajine, Rusije, Be
lorusije, Estonije, Avstrije, Srbije, Hrva
ške, da je na gradu Rajhenburg odprta 
prva razstava za nastajajoči Evropski 
muzej fašističnega in nacističnega nasi
lja nad slovanskimi narodi med drugo 
svetovno vojno. 

Pri Društvu izgnancev Slovenije vodi
mo tudi spletno stran tega Mednaro
dnega odbora. 

• V letu 2016 bomo dalje zbirali gradiva 
za razstavo o mednarodni dejavnosti 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 
in prikazali to dejavnost v sliki in bese
di. Razstavo bomo predstavili v poseb
ni zloženki. 

• Tudi v letu 2016 bomo pisno sodelovali 
z nekaterimi nemškimi župani za ohra
njanje in vzdrževanje grobov slovenskih 

izgnancev. V nemških mestih Templin 
in Neresheim bomo poskusili postaviti 
nove pomnike tam umrlim slovenskim 
izgnancem in se odkritja udeležili s 
svojci in delegacijo DIS. 

• Maja 2016 bomo organizirali izlet in 
obisk pokopališč v krajih izgnanstva v 
Nemčiji. 

3. Informativna, publicistična in 
založniška dejavnost

•  V letu 2016 bomo posebno pozornost 
namenili 25letnici delovanja Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945 in in
formacijski dejavnosti, ki bo posvečena 
temu jubileju. Organizirali bomo več 
informativnih konferenc, predavanj in 
okroglih miz o tragediji izgona, o uve
ljavljanju posebnih pravic žrtev vojn 
in dosegu vsaj delnih odškodnin za 
gmotno škodo, nastalo med drugo sve
tovno vojno. 

• Organizirali bomo dneve odprtih vrat v 
Informacijskem centru DIS za potrebe 
dijakov in študentov, ki bodo priprav
ljali seminarske in diplomske naloge o 
izgonu Slovencev in taboriščih za izgna
ne Slovence. 

• Pripravili in natisnili bomo pet številk 
Vestnika DIS za informiranje članstva o 
vseh dejavnostih DIS, o potekih občnih 
zborov Krajevnih in Območnih organi
zacij DIS ter spodbujanju medsebojne 
pomoči, solidarnosti in domoljubnosti.

• Izdali bomo razširjen ponatis brošure 
o izgonu Slovencev, organiziranosti slo
venskih izgnancev, prisilnih delavcev in 
beguncev ter uveljavljanju pravic.

• Zagotovili bomo tisk Statuta DIS, Pra
vil za delovanje Krajevnih in Območnih 
organizacij DIS in drugih aktov DIS. 

• Izdali bomo zloženko o razstavi o med
narodni dejavnosti DIS in o 25. obletni
ci delovanja DIS.

4. Vzdrževanje in notranja opre-
ma taborišča za izgon Sloven-
cev – hlevov pri gradu Raj-
henburg

V letu 2016 bomo uredili še notranjost 
taborišča, da bi ta spominski objekt ohra
nili za mlade generacije, in sicer v takšni 
podobi, kot jo je imelo to prvo taborišče 
za izgon Slovencev leta 1941. 

Dopolnili bomo panoje še s 400 imeni 
izgnancev, ki so bili izgnani preko tega ta
borišča in so umrli v izgnanstvu. 

Urejali bomo tudi okolico taborišča. 

Organizirali bomo dan odprtih vrat 
v največjem zbirnem taborišču za izgon 
Slovencev v Brestanici, 7. junija 2016. 

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Ivica Žnidaršič, prof.

predsednica
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. Informacije . Informacije . Informacije .
Obisk veleposlanika Ruske federacija

OBVESTILO
za izlet v kraje izgnanstva

Izgnančev dnevnik

Zbornik Literarnega društva Šentjur
»Z besedami v naš čas«

Obisk Janeza Stanovnika na DIS-u

Veleposlanik Ruske federacije dr. Doku Zavgajev na obisku v 
Društvu izgnancev Slovenije (Foto: Ž. M.)

Janez Stanovnik je obiskal Društvo izgnancev Slovenije. (Foto: Ž. M.)

Dne 2. decembra 2015 je prišel na 
razgovor k predsednici DIS velepo
slanik Ruske federacije v Republiki 

Sloveniji dr. Doku Zavgajev.
Seznanili smo ga o pobudah DIS za 

pripravo razstave o nasilju nad slovan
skimi narodi v nastajajočem Evropskem 

muzeju žrtev fašizma in nacizma na gra
du Rajhenburg. Predstavili smo mu tudi 
vsebino panojev, ki prikazujejo nasilje 
nad ruskim narodom, saj je zaradi nasilja 
fašizma in nacizma umrlo več kot 26 mi
lijonov Rusov.

Dne 9. decembra 2015 je prišel 
na razgovor k predsednici DIS 
Ivici Žnidaršič prvi predsednik 

Predsedstva RS in častni predsednik 
Zveze združenj borcev za vrednote 

NOB Slovenije Janez Stanovnik. Pred
lagal je, da bi za zbornik, ki ga  prip
ravlja in bo izšel leta 2016, prispevali 
poglavje o izgonu Slovencev – prvih 
žrtev fašizma in nacizma.

Načrtujemo izlet v kraje izgnanstva, ogled taborišč in grobov slovenskih 
izgnancev, ki so umrli tam v II. svetovni vojni.

Obiskali bi kraje:
- Neresheim
- Neumarkt
- Rudolstadt
- Arnstadt
- Ilmenau

Če bo več prijav za še kakšen kraj, bomo spremenili pot. Potovali bi okoli 
25. maja 2016, 3 ali 4 dni.

Prosimo, da se prijavite, ker moramo vedeti vsaj približno število potnikov, 
za rezervacije v hotelih, naročilo avtobusa, razgovore z župani in drugega za 
organizacijo izleta.

Vse podrobnosti bodo prijavljeni za izlet dobili po pošti, ko bo izlet  
organiziran.

Komisija za stike s kraji izgnanstva,
predsednica Zdenka Kaplan

V času, ko spomini na zgodovino odhajajo v preteklost in se o posameznih ob
dobjih življenja Slovencev ve čedalje manj, je dobrodošlo vsako pisno gradivo, ki 
ohranja življenjske zgodbe posameznikov in skupaj še z drugimi gradivi opisuje 
čas, ki bi bil sicer za vedno pozabljen.

Taka je drobna knjižica Izgnančev dnevnik, ki jo je po dnevniku in spominih   
Josipa Štolfe iz Krašnje napisala Vera Beguš. Dnevnik obsega Štolfove zapise 
iz izgnanstva. 

Delegacija DIS na pogrebu

Tradicionalno srečanje bivših  
internirank in internirancev

Delegacija DIS v sestavi Ivica Žnidaršič, Albin Pražnikar, Alojz Rupar, Martin 
Podlesnik, Jožef Vajdič in Vincenc Zalezina se je 10. decembra 2015 udele-
žila pogreba Danijela Mižigoja, predsednika KO DIS Krško.

V Portorožu je bilo od 18. do 21. septembra 2015 srečanje internirancev. 
Slavnostni govornik je bil akademik Ciril Zlobec. V kulturnem programu je 
sodeloval tudi Partizanski pevski zbor. 

V zborniku Literarnega društva Šentjur so objavljene tudi pesmi Rada Pa-
lirja, predsednika Krajevne organizacije Šentjur pri Celju, in njegove misli, 
prebliski in aforizmi.

Izšla knjiga Babičine rože

V knjigi Marije Vuk so izšli njene pesmi o življenju na kmetih in spomini na 
drugo svetovno vojno, preteklost in v spomin na podsredniške žrtve.

Del udeležencev na skupščini DIS 3. oktobra 2015. Prijav za razpravo je bilo kar veliko.  
(Foto: M. Skledar)
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Odkritje pomnika ob 70. obletnici vrnitve iz  

izgnanstva in 68. obletnici priključitve Primorske  
k matični domovini 

Z društvenim delom spomini ne zbledijo

Izlet KO DIS Globoko-Pišece

Zbor članov KO DIS Radeče

Akademik pesnik Ciril Zlobec med izgnanci v Komnu (13. 9. 2015)

Občni zbor KO DIS Radeče. Od leve proti desni: Alojz Rupar, podpredsednik DIS, 
Matjaž Han, poslanec DZ, in župan Občine Radeče Tomaž Režun

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Bistrica ob Sotli. Zbora sta se udeležila tudi 
bivši poslanec in častni član DIS mag. Franc Žnidaršič ter župan Franjo Debelak.

V Bistrici ob Sotli se srečujejo člani 
DIS vsako leto okoli 20. novembra, 
ko obeležujejo obletnico izgona iz 

Šempetra. Letošnje srečanje je minilo v 
znamenju 70. obletnice vrnitve iz izgnan
stva, dogodek so izgnanci zaznamovali že 
v juniju z množično udeležbo na  kongre
su žrtev fašizma in nacizma v Ljubljani. 
Kot je povedala predsednica Erika Lipej, 
so se ob tem spomnili na opustošene do
move, kakršni so jih ob vrnitvi 1945. leta 
pričakali v Šempetru, združeni izgnanci 
iz vse Slovenije pa so opozorili na po
manjkljivo skrb širše javnosti za žrtve na
cizma in fašizma.

Lipejeva je opisala, da se trudijo zbra
ti čim več zgodovinskega materiala o 
izgnanstvu, vzdržujejo spominska obe
ležja v Šempetru in redno vzdržujejo 
stike z bolnimi in osamljenimi člani ter 
obiskujejo jubilante in tiste, ki živijo v 
domovih starejših.

Ob letnih dogodkih v KO DIS izpostav
ljajo tudi dolgoletna prizadevanja DIS: 
»Bistvo delovanja je ohraniti pravice, ki 
smo jih pridobili v preteklih desetletjih. 
Ob slabih  pokojninah ta denar marsika
teremu prejemniku lajša socialno stisko. 
Če tega ne bi bilo, bi danes bili mnogi od
visni od pomoči občine in humanitarnih 
organizacij,« o delovanju DIS pravi Tere-
zija Debelak. 

Ob pregledu dogodkov, ki so in bodo 
v prihodnjem letu zaznamovali delo v 
društvu, ima srečanje vesel prizvok, kajti 

člani se po dolgem času spet srečajo, si 
izmenjajo izkušnje ob dogodkih ter obu
jajo spomine. Te so v besedi in glasbi kot 
v uvod v srečanje obudili tudi osnovno
šolci, ljudske pevke Sosede so zapele hi
mno izgnancev Oh, kako je dolga pot. V 
nagovorih so društveno delo pozdravili 
župan Franjo Debelak, predstavniki so
sednih društev izgnancev, predsednica 
DIS Ivica Žnidaršič ter bivši poslanec in 
častni član DIS mag. Franc Žnidaršič. 
Slednja sta izpostavila aktivnosti krov
nega Društva izgnancev Slovenije, ki si 
prizadeva za izplačilo še neizplačanega 
dela vojne odškodnine od Nemčije. Ker 
menita, da bodo s številčnejšo podporo 
prej uslišani, sta pozvala, naj se v dru
štvo včlanijo tudi tisti, ki te usluge ko
ristijo, a niso člani, ter družinski člani 
izgnancev. Zdaj Društvo izgnancev Bi
strica ob Sotli šteje 119 članov.

S sedanjim dogajanjem, ko množice be
žijo z vojnih območij in v evropskih dr
žavah iščejo možnosti za boljše življenje, 
mnogi izgnanci podoživljajo svoje zgodbe 
iz vojnega obdobja 1941–1945. »Še vedno 
zapisujemo naše spomine, naše doživlja
nje vojne. Predstaviti jih moramo zanam
cem, da zgodovina ne bi šla zopet po isti 
poti,« so prepričani v Krajevni organiza
ciji Društva izgnancev Bistrica ob Sotli 
in kot odziv na trenutne dogodke zaželeli 
mir v svetu.  

Emilija Šterlek

V Komnu so 13. 9. 2015 odkrili 
pomnik, posvečen 70. obletnici 
vrnitve izgnancev iz vasi Komen, 

Tomačevica in Mali Dol v domovino in 
ob 68. obletnici priključitve Primorske k 
matični domovini.

Pomnik iz kraškega kamna je avtorsko 
delo univ. dipl. akademskega kiparja Ra
divoja Muliča iz Komna, postavljen je bil 
s podporo Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 KO Komen, Vaških skupnosti 
Komen, Tomačevica in Mali Dol, Občine 
Komen in donatorjev.

Navzoči smo na prireditvi, ki jo je vodi
la  Anči Godnik, prisluhnili pozdravnima 
govoroma predsednice KO DIS Komen 
Sabine Godnič in župana Občine Komen 
Marka Bandellija.

Kulturni del programa so oblikovali 
pevci MePZ Cominum s solistko Damija
no Godnič, mladi harmonikar Jan Novak 
in učenka OŠ Komen Laura Birsa Jogan.

Vrhunec prireditve je bil govor spošto
vanega pesnika, akademika in medvojne
ga partizanskega učitelja v sosednji Škrbi
ni, Cirila Zlobca.

Pomnik so slovesno odkrili najstarejša 
Komenka iz vrst nekdanjih izgnancev, 
gospa Anica Švagelj, predsednica KO 

DIS Komen Sabina Godnič in župan 
Marko Bandelli.

Po uradnem delu sta sledila pogostitev 
in druženje povabljenih gostov, nastopa
jočih, vaščanov in organizatorjev. Poseb
na pozornost je bila posvečena bivšim 
izgnancem, zdaj devetdesetletnikom, ki 
so se z veseljem odzvali našemu vabilu. 
Njim in slavnostnemu gostu, tudi devet
desetletniku, Cirilu Zlobcu, je ob rezanju 
torte napitnico v čast zapel MePZ Comi
num. Iskrenim čestitkam smo se pridruži
li vsi navzoči.

V Vaški skupnosti Komen smo ponosni 
na uspešno izpeljani projekt, pri čemer 
velja posebna zahvala zagnani predsedni
ci  KO DIS Komen ter vsem podporni
kom in donatorjem, ki so omogočili nje
govo izvedbo.

V čast nam je, da v naši vasi ostajajo v 
kraški kamen vklesani verzi Cirila Zlobca:

V svetal privid prihodnosti zazrti,
z življenjem,
vsak sam zase
in vsi skupaj,
smo se uprli smrti.

M. S.

Tudi izgnanci GlobokegaPišec smo 
proslavili praznik Občine Brežice 
28. oktobra, ki ga praznujemo vsa

ko leto v spomin na Brežiško četo. Ob 
spomeniku izgnancev in borcev smo se 
poklonili preminulim.

Kakor vsako leto, smo si tudi letos 
privoščili krajši izlet. Po komemoraciji 
smo se z avtobusom odpeljali na grad 
Rajhenburg, kjer smo si ogledali muzej 
izgnancev in trapistov. Dve uri in pol 
odmerjenega časa je bilo premalo. Ko 
človek vidi in sodoživlja razne povedane 
in nepovedane zgodbe posameznikov, 
se mu zdi, da so tisto, kar se je zgodilo, 
moreče sanje – saj si je skoraj nemogo
če predstavljati, da se je to kdaj zgodilo. 

Mnogokrat se vprašam, od kod ljudem to
liko moči. Odgovor je lahko samo eden: 
medsebojno spodbujanje in hrepenenje 
po domovini; kdor ne ljubi domovine, ne 
ljubi ničesar.

Posebna skrb na izletu je namenjena tis
tim, ki se težko gibljejo. Stroške izletov, 
ki so praviloma minimalni, si razdelimo 
v enakem razmerju. Avtobusi so vedno 
polni. Tudi pri pobiranju članarine nima
mo težav, saj se člani dobro zavedamo, da 
ne gre zanemariti tistega, kar vsak mesec 
pride posebej na naše račune, in kako po
membno zaslugo pri tem ima DIS. 

Za DIS Globoko-Pišece
Jože Bračun V soboto, 5. decembra 2015, so se 

izgnanci in begunci KO DIS Ra
deče zbrali v velikem številu na 

letnem zboru. Zbora so se udeležili tudi 
župan Občine Radeče Tomaž Režun, po
slanec Državnega zbora Matjaž Han in 
podpredsednik DIS Alojz Rupar. 

Po vsebinsko bogatem poročilu o delu 
KO Radeče, ki ga je podala predsedni
ca Marinka Bregar za zadnja štiri leta, 

se je razvila živahna razprava. Izražena 
je bila misel o uspešnem delu Društva 
izgnancev Slovenije in doseženih rezul
tatih. Postavljena pa so bila tudi vpra
šanja o možnostih in času poplačila 
gmotne škode.

Za predsednico KO DIS Radeče je bila 
ponovno izvoljena Marinka Bregar.

A. R.

Krajevna organizacija DIS Komen je sedaj poravnala članarino za DIS za leto 
2015. KO DIS Nova Gorica pa članarine za leto 2015 še ni poravnala.
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. Iz dejavnosti KO DIS . Spomini . Spomini .

Pregled števila prejemnikov Vestnika DIS  
po KO in OO DIS v letu 2015

Občni zbor članov KO DIS Studenec

Tradicionalno srečanje članov DIS v Sevnici

Srečanje članov DIS v Občini Sevnica ob prazniku občine (Foto: Alojz Rupar)

Nastopajoči učenci na občnem zboru KO DIS Studenec (Foto: Alojz Rupar) Člani KO DIS Domžale so se udeležili spominske slovesnosti v koncentracijskem  
taborišču Mauthausen.

Spomini na izgnanstvo so še vedno živi

Člani KO DIS Studenec smo se 11. 
oktobra 2015 zbrali na letnem obč
nem zboru. Od 115  članov se je 

zbora udeležilo 50 članov. Prišli so tudi 
povabljeni: Alojz Rupar, podpredsednik 
DIS in predsednik KO Boštanj, Vinko Za
lezina, predsednik Koordinacijskega od
bora izgnancev Sevnica, Rezika Repovž, 
članica častnega razsodišča DIS. V uvod 
so nas z lepim kulturnim programom po
peljali učenci podružnične Osnovne šole 
Studenec. Po uvodnem pozdravu in izvo
litvi delovnega predsedstva nas je predse
dnik Peter Rupar seznanil o aktivnostih, 
ki smo jih izvedli v preteklem letu. 

Po lanskem občnem zboru smo bili na 
izletu v Poljanski dolini, ki jo je pred tem 
opustošilo neurje. Ob novem letu smo 

obiskali najstarejše člane, tudi živeče v 
domovih za starejše, se z njimi pogovorili 
in jim zaželeli veliko zdravja. Pobrali smo 
tudi članarino in naročnino za Vestnik.  

6. junija 2015 smo se v lepem številu 
udeležili osrednje prireditve DIS ob 70 
letnici vrnitve izgnancev in beguncev  v 
domovino, v Hali Tivoli v Ljubljani. 

Po poročilih se je razvila živahna raz
prava,  katere so se udeležili tudi gostje. 
Dogovorili smo se za izlet v Prekmurje, ki 
smo ga izvedli že naslednji teden. 

 Občni  zbor smo zaključili z živahnim 
klepetom in  dobro pogostitvijo, kot je na
vada  za gostilno Janc.

Predsednik KO DIS Studenec
Peter Rupar

V soboto 7. novembra 2015 smo se 
zbrali izgnanci in begunci na tra
dicionalnem srečanju v Kulturni 

dvorani v Sevnici. 
Prišli so člani iz vseh petih krajevnih 

organizacij, Šentjanža, KrmeljaTržišča, 
Studenca, Boštanja in Sevnice, ter do
dobra napolnili veliko kulturno dvorano. 
Njihov prihod je popestrila Pihalna god
ba Sevnica, ki je izvedla krajši koncert.

Z velikim aplavzom so prisotni nagra
dili nastop učencev iz Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica. Spomine na izgnan
stvo so v občutenih izpovedih podali: 
Vida Križnik, Ana Perme in Ivan Repše 
ter s tem poudarili pomen 70. obletnice 
vrnitve iz izgnanstva.

Navzoče je pozdravil župan Srečko 
Ocvirk. Pohvalil je vnemo izgnancev za 
ohranjanje zgodovinskega spomina.

Dosmrtna renta za žrtve vojnega nasilja, 
zdravstveno varstvo, odškodnina za fizič
no in psihično trpljenje ter prisilno delo 
in druge pravice, ki jih je izbojeval DIS, so 
pomemben prispevek k socialni varnosti 
ostarelih občanov z območja občine, je v 
svojem pozdravnem govoru poudaril pod
predsednik DIS Alojz Rupar. Pozdravom 
sta se pridružila tudi predsednika KO Bre
stanica Jože Vajdič in Krško Dane Mižigoj, 
v imenu KO Radeče pa Franc Lipoglavšek.

Predsednik KO DIS Sevnica
Vincenc Zalezina

Kljub napovedim o celodnevnem 
dežju in poplavah tudi na območju, 
kamor so bili člani in članice KO 

DIS Domžale namenjeni sredi oktobra, 
so se vsi prijavljeni polnoštevilno zjutraj 
odpeljali iz Domžal do Dobove, kjer smo 
poskrbeli za sprostitev, nato pa nas je avto
bus odpeljal na grad Brestanica, kjer smo 
si ogledali Muzej slovenskih izgnancev. 
Marsikateri od udeležencev je našel veliko 
zgodb in podatkov, ki so oživili njegovo 
izgnanstvo v času druge svetovne vojne.

Obisk zbirke se je začel s prijaznim na
govorom Irene Fürst, ki je skupaj z mag. 
Moniko Kokalj Kočevar avtorica razsta
ve, ter filmom o izgonu Slovencev, v ka
terem smo videli tudi prizore iz nam bli
žnjih vasi Zlatega polja in Korena. 

Nova stalna razstava Slovenski izgnan
ci 19411945 predstavlja  predvsem izgon, 
ki ga je izvajal nemški okupator. Najprej 
smo se seznanili z raznarodovalnimi 
ukrepi okupacijskih oblasti. Na velikem 
zemljevidu so zaznamovana taborišča 
in kraji izgona, s katerimi je povezana 
usoda 80.000 izgnancev in beguncev. 
Razstavljeno je večje število kovčkov in 
osebne prtljage, ki so jo izgnanci odnesli 

s seboj v izgnanstvo. Posebno mesto je 
namenjeno svetinjicam s številkami, ki 
so jih dobile družine v taborišču za izgon 
v Rajhenburgu in predstavljajo njihovo 
simbolično razčlovečenje, izgnanci so jih 
imenovali kar pasje svetinjice. Posebej 
zanimivo je »brskanje« po računalnikih, 
v katere sta avtorici razstave shranili na 
tisoče podatkov ter stotine fotografij. To
vrstno pregledovanje gradiva je privlačno 
zlasti za mlajše obiskovalce, ki se na tak 
način seznanijo z zgodovino in posame
znimi zgodbami družin. Zanimiv je bil 
ogled številnih drobnih predmetov za 
vsakdanjo uporabo in fotografij iz življe
nja v izgnanstvu. Razstava se zaključi s 
predstavitvijo organiziranosti izgnancev 
v društva, s pričevanji in t.i. steno spomi
na, kjer lahko obiskovalci razstave doda
jo predmete ali zapišejo svoje zgodbe ali 
spomine svojih družin.

Ob pripovedovanju voditeljice po raz
stavi smo lahko slišali spomine naših 
izgnancev. Prepričana sem, da bo po vi
denem marsikdo muzeju prispeval svoje 
predmete in spomine iz tega časa.

Vera Vojska 

KRAJEVNE - OBMOČNE ORGANIZACIJE DIS Izvodi

ARTIČE 93
BISTRICA OB SOTLI 57
BIZELJSKO 83
BLED 30
BOHINJ 16
BOŠTANJ 153
BRANIK 12
BRESTANICA 30
BREŽICE 118
BUČKA 35
CELJE 83
CERKLJE OB KRKI 74
CERKNICA-LOGATEC 26
ČATEŽ 56
DOBOVA 118
DOLE PRI LITIJI 42
DOLENJA VAS 15
DOMŽALE 98
GLOBOKO-PIŠECE 83
GORNJA RADGONA 21
GROSUPLJE 22
HRASTNIK 50
IDRIJA 4
JESENICE NA GORENJSKEM 61
KAMNIK 94
KAPELE 39
KOČEVJE 45
KOMEN 52
KOPER 76
KOZJE 20
KRANJ 26
KRMELJ 62
KRŠKA VAS 42
KRŠKO 149
LAŠKO 12
LENART V SLOV. GORICAH 31
LESKOVEC PRI KRŠKEM 215
LITIJA 66
LJ. BEŽIGRAD 148
LJ. CENTER 51
LJ. ŠIŠKA 255
LJ. MOSTE-POLJE 133
LJ.VIČ-RUDNIK 197

KRAJEVNE - OBMOČNE ORGANIZACIJE DIS Izvodi

LJUTOMER 12
MB. POBREŽJE–TEZNO 74
MB. ROTOVŽ–PESNICA 109
MB. TABOR 129
MOZIRJE 11
MURSKA SOBOTA 19
NOVA GORICA 51
NOVO MESTO 118
ORMOŽ 21
PETIŠOVCI, BENICA … 26
PODBOČJE 31
POLJE OB SOTLI 98
POLŠNIK 33
PTUJ 52
RADEČE 158
RADLJE–MUTA 45
RADOVLJICA 42
RAKA 115
RAVNE NA KOROŠKEM 31
RUŠE 24
SEVNICA 97
SLOVENJ GRADEC 21
SLOVENSKA BISTRICA 44
SLOVENSKE KONJICE 22
SREDNJA DOBRAVA 31
STUDENEC 102
ŠENTJANŽ 66
ŠENTJURIJ POD KUMOM 58
ŠENTJUR PRI CELJU 16
ŠKOFJA LOKA 74
TOLMIN 4
TRBOVLJE 180
TREBNJE 63
TRŽIČ 48
VELENJE 32
VELIKA DOLINA 53
VELIKI TRN 445
VRHNIKA 17
ZAGORJE 60
ZAGREB 25
ŽALEC 74

SKUPNO 5398
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Obiskali tri spominska obeležja

Skupina udeležencev iz Žalca na Graški gori pred spomenikom »Prenos ranjencev« 
kiparja Antuna Augustinčića

Člani KO DIS Petišovci-Benica-Pince Marof so obiskali pokopališče umrlih v  
taborišču Šarvar 

Del udeležencev občnega zbora KO DIS Bizeljsko 11. decembra. Udeležencem je govo-
ril tudi častni član DIS mag. Franc Žnidaršič. (Foto: Rok Kržan)

Predsednica Karolina Žebavec, sekretarka Ana Korbar in blagajničarka Elizabeta Maček

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Kamnik 12. 12. 2015.
(Foto: I. Ž.)

Na zadnji izlet v letošnjem letu so 
se člani Območne organizacije 
DIS Žalec odpravili na velenjsko 

območje, kjer so si ogledali tri zanimiva 
spominska obeležja. Pot ni bila prezahtev
na, saj se je treba prilagoditi članom, ki so 
vedno starejši in težko zmorejo zahtevnej
še izlete. Prvi postanek so opravili v ho
telu v Šoštanju, v katerem je bil rojen slo
venski pesnik in borec slavne Štirinajste 
Karel DestovnikKajuh.

Izletniki so pot nadaljevali do Topol
šice. Tu so si v zdraviliškem parku ogle
dali sodobno urejeno spominsko sobo s 
prikazom podpisa kapitulacije Nemčije 
ob koncu 2. svetovne vojne. Muzejska 
točka je sodobno in privlačno urejena s 

prikazom živih filmskih posnetkov vse 
do podpisa kapitulacije. 

Tretja točka pa je bil ogled legendarne 
Graške gore, gore jurišev s herojskimi 
boji Štirinajste z okupatorjem. Muzej Ve
lenje, ki skrbi za predstavitev na Graški 
gori, je v zadnjem obdobju zelo lepo ure
dil celotno območje, s prostorom za spo
minsko zbirko, do spominske poti do vrha 
in spominska obeležja. Zgodovino bojev 
na Graški gori je predstavil Vinko Mihe
lak, kustos v Muzeju Velenje. 

Z izletom so bili udeleženci Območne 
organizacije DIS Žalec zelo zadovoljni. 

Tone Vrabl

Spomin na pokojne internirance

Občni zbor KO DIS Kamnik

Občni zbor KO DIS Bizeljsko

Krajevna organizacija DIS Petišov
ciBeltinciPince Marof se vsako 
leto ob dnevu mrtvih spomni svo

jih sotrpinov, ki so preminili v madžar
skem internacijskem taborišču.

Naročili smo manjši avtobus, ker nas 
je vedno manj in zaradi starostnih težav 
vedno teže potujemo. Letos se je odpra
vilo v Šarvar 22 članov naše KO DIS. 
Na to pot smo odšli 29. oktobra  ob 7. 
uri iz Petišovcev. 

Na šarvarskem pokopališču smo položi
li venec k spomeniku matere z otrokom in 
prižgali sveče. Nato smo obiskali grobove 

svojcev, prijateljev in znancev ter obuja
li spomine na težke čase, ko so ljudje tu 
umirali zaradi lakote, mraza in nehigi
enskih razmer. 

Hvaležni smo mestu Šarvar, ki lepo 
skrbi za grobove, kar je vsekakor vred
no pohvale. Domov  smo se vračali z za
vestjo, da smo opravili svojo dolžnost in 
da ne smemo pozabiti žrtev krute druge 
svetovne vojne.

Marica Antolin

Predsednik Krajevne organizacije 
DIS Bizeljsko Rok Kržan je 11. 12. 
2015 sklical občni zbor.

S svojo prisotnostjo so zbor počastili 
predstavniki sosednih krajevnih organi
zacij DIS iz občin Brežice, Bistrice ob 
Sotli in Buč.

V veliko zadovoljstvo nam je bila priso
tnost častnega člana DIS mag. Franca Žni
daršiča, saj je s polnim žarom orisal pretek
lo pot društva in z navdihom opogumljal 
člane za smele zahteve našega društva. 

Učenci OŠ Bizeljsko so z mentorjem 
Vilkom Urekom pripravili kulturni pro
gram. Predsednik KO DIS Rok Kržan je 
pozdravil goste in nato predlagal delovno 
predsedstvo, ki je bilo soglasno potrjeno. 
Sprejet je bil dnevni red, po katerem je 
bilo podano poročilo predsednika o delu 
v preteklem letu, poročilo blagajničarke, 
nadzornega odbora ter načrti za prihod
nje leto. Ugotovljeno je bilo, da se število 

članov DIS hitro zmanjšuje, saj jih je v 
preteklem letu umrlo enaindvajset. Šte
vilni zaradi teže let in bolezni ne morejo 
aktivno sodelovati pri delu društva, zato 
jih aktivni člani obiskujejo na njihovih 
domovih ali v domovih starejših ter jim 
tudi s priložnostnimi darili pokažejo, da 
niso pozabljeni. Pozornosti so deležni vsi, 
ki so stari nad osemdeset let. 

Prisotnim so dobre želje za prihodnje 
leto izrazili vsi gostje, ki so soglašali in 
podprli magistra Franca Žnidaršiča. Ta je 
opozoril na zmanjševanje pravic izgnan
cem s strani države in na potrebo plačila 
še neplačane vojne škode ter nujno zavze
manje izgnancev za svoje pravice. K be
sedi sem bila povabljena tudi kot kmetica 
leta 2015, ki že nekaj let skrbim za doku
mentiranje dogodkov s fotografijami in 
na domačem spletnem portalu.

Lea Babič

Iniciativni odbor za sklic sestanka čla
nov KO DIS Kamnik je pripravil obč
ni zbor 12. decembra 2015.

V domu upokojencev se je zbralo kar ve
liko članov, dvorana je bila polna.

Občni zbor je vodila Marija Žnidar, 
dolgoletna predsednica te organizacije in 
članica IO DIS. V uvodu je poročala, da 
dosedanja predsednica KO DIS Slavka 
Završnik ne opravlja več te funkcije, zato 
so bile na dnevnem redu zbora tudi voli
tve novega odbora in vodstva.

Poleg volitev so imeli na dnevnem redu 
poročilo o doseženih pravicah, skrbi za 

ohranjanje pravic in o vojni škodi. O 
tem jim je govorila predsednica DIS Ivi-
ca Žnidaršič, na zboru pa je udeležence 
pozdravil tudi novi podpredsednik DIS 
Alojz Rupar. 

Za predsednico KO DIS je bila izvolje
na Karolina Žebavec, za tajnico Ana Kor-
bar, za blagajničarko Elizabeta Maček, za 
predsednika NO pa Valentin Primc.

Po občnem zboru je bilo še prijetno 
druženje. 

M. P. 



VESTNIK št. 114 7

. Jubilanti . Jubilanti . Jubilanti . Jubilanti .
Stanislava Vajdič in njenih 92 let

Terezija Felicijan, najstarejša izgnanka KO DIS Boštanj Ivan Možic je dopolnil 90 let

Terezija Brezovar praznovala 90. rojstni dan

Praznujem življenje

 90 let Ota Gabrona

Naša članica Stanislava Vajdič iz Sev
nice je 27. aprila 2015 praznovala 92. 

rojstni dan. Na slavje v okolico Radeč je 
povabila številno sorodstvo. Kljub visoki 

Stanislava Vajdič s krogom domačih

Terezijo Felicijan sta ob njenem visokem jubileju v domu starejših občanov obiskala 
predsednik KO DIS  Boštanj Alojz Rupar in tajnica Hilda Novšak.

Ivanu Možicu je ob njegovi 90-letnici voščila Hilda Novšak,  
tajnica KO DIS Boštanj.

Terezija Brezovar je dopolnila 90 let. 

Oto Gabron je praznoval 90 let.

starosti je s svojo iskrivostjo dolgo zabava
la vse, ki smo ji voščili ob visokem jubileju. 

Predsednik KO DIS  Sevnica
Vincenc Zalezina

17. novembra je Oto Gabron, upokojeni 
hišnik Osnovne šole Bizeljsko, prazno

val 90 let v krogu svojih domačih. Bil je 
izgnan v Nemčijo in je član DIS od njego
ve ustanovitve.

Na domu so mu čestitali: upokojeni rav
natelj OŠ Bizeljsko Rok Kržan, učenci OŠ 

Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom in 
hišnikom Slavkom Mihelinom v imenu 
celotnega kolektiva OŠ, predsednik sveta 
KS Franc Kelhar in predsednica RK KO 
Bizeljsko Mira Rajterič. 

V kulturnem programu je z učenci za
pel tudi slavljenec.

Terezija Felicijan je dopolnila 96 let. V 
Nemčijo je bila izgnana leta 1941.

Domov se je vrnila leta 1945. 

Zdaj živi v Domu starejših občanov v 
Sevnici. Je zelo vesele narave, pozitivnih 
misli in dobrega zdravja. 

Ivan Možic je pred kratkim dopolnil 90 
let.  Leta 1945 je bil izgnan v Nemčijo, 

kjer je preživel celotno vojno obdobje.

Trenutno živi v Domu starejših v Sev
nici, kjer se dobro počuti. Zdravje mu 
kar dobro služi, je vedrega značaja in ve
lik optimist. 

Moja teta Terezija Brezovar, Stražarje
va 5, Ljubljana, je 21. 9. praznovala 

90. rojstni dan. Je izgnanka in od prvega 
dne članica DIS. 

Njena družina Povše je bila izgnana z 
domačije na Magolniku, Svibno. V Raj
henburgu so čakali na transport v Nem
čijo. Vsi otroci, ona je bila stara 16 let, so 
bili razporejeni na prisilna dela. Avgusta 
1945 so se vrnili v domovino, toda na ža
lost je bila njihova domačija požgana in 
seveda izropana. 

Kljub težkemu življenju, izgubi sina in 
moža je še danes vedra, vesela vsakega 
obiska in, kolikor je še mogoče, uživa na 
svojem vrtu.

Tomislava Šeme

Življenje ni praznik,
nam pravi pregovor;

a vendar vsi radi
in tudi pogosto

praznujemo.

Praznujemo obletnice,
rojstne dneve, abrahame,

srebrne in zlate
poroke in maše,

kje kdo pa po stoletju
še stoletnico,

vampir pa celo tisočletnico,
jaz pa za razliko od drugih

praznujem vsak dan. 

Praznujem življenje  
ta najdragocenejši dar, 
ta čudež vseh čudežev,

poklonjen človeku,
da bi ga živel in odživel tako,

da bi ga zaslužil.

Življenje! Vsak dan znova
ga praznujem in iz njega

delam eno samo praznovanje,
ker je to edino, s čimer

smrti po robu se postavljam. 

 Rado Palir
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KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

IZVRŠNI 
ODBOR 
DRUŠTVA 
IZGNANCEV  
SLOVENIJE 
1941–1945

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

Podpredsednika:
Albin Pražnikar, Izlake
Alojz Rupar, Boštanj

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
Marijan Špegelj, Muta
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR

Veronika Kljun, Kočevje - predsednica
Karel Levak, Artiče
Jolanda Želj Erhard, Maribor

ČASTNO RAZSODIŠČE

Jože Križančič, Ptuj - predsednik
Olga Kamenov, Ljubljana
Jože Kveder, Domžale
Jožef Pograjec, Polšnik
Terezija Repovž, Šentjanž

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

KO DIS Bistrica ob Sotli
Ivan BABIČ 1927 27.07.2015
Neža HUDINA 1934 04.06.2015
Martin KOVAČIČ 1930 13.03.2015
Jožefa MARTINČIČ 1924 16.04.2015
Antonija MOŠET 1922 27.09.2015
Marija VALENČAK 1930 28.03.2015
Anton ZORENČ 1939 26.09.2015
  
KO DIS Bizeljsko
Marija FRECE 06.08.1928 27.10.2015
  
KO DIS Boštanj
Jožefa KNEZ 29.12.1919 19.07.2015
Agata LISEC 23.01.1911 01.07.2015
Alojz LISEC 26.09.1936 10.10.2015
Rozalija ŽNIDARŠIČ 28.07.1931 oktober 2015
  
KO DIS Brestanica
Ana ŽIBERT 04.08.1929 18.11.2015
  
KO DIS Dobova
Irena VIDMAR 09.09.1939 17.10.2015
  
KO DIS Globoko-Pišece
Ana CIZL 18.10.1923 17.01.2015
Marija ILIČ 1934 20.07.2015
Ema JELEN 03.11.1928 14.02.2015
Ivan OGOREVC 26.03.1940 26.03.2015
Branko PŠENIČNIK 12.04.1940 10.05.2015
Mihael ŠUŠTERIČ 27.09.1925 30.03.2015
Ivan VRSTOVŠEK 29.05.1926 18.02.2015
  
KO DIS Jesenice na Gorenjskem
Hedvika PAVLOVČIČ 17.10.1938 04.10.2015
  
KO DIS Kamnik
Marija DROLEC 1935 november 2015
Stanislava MUŠIČ 1935 november 2015
Venko ŠUŠTAR 19.01.1935 08.11.2015
  
KO DIS Komen
Slavko HOČEVAR 13.10.1931 01.11.2015
Danilo KOVAČIČ 31.12.1921 07.11.2015
Marica VOLČIČ 25.03.1926 22.11.2015
  
KO DIS Kranj
Slavko KALAN 12.05.1932 06.04.2015
  
KO DIS Krško
Danijel MIŽIGOJ  20.06.1935 04.12.2015

KO DIS Ljubljana  Center
Helena DRNOVŠEK 11.08.1934 18.01.2015
  
KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik
Ana Marija KLOBUČAR 24.07.1925 26.10.2015
Marija PODOBNIKAR 29.07.1934 22.10.2015
  
KO DIS Maribor Rotovž - Pesnica
Tončka POTOČNIK 22.08.1926 28.06.2015
  
KO DIS Polje ob Sotli-Buče
Marjan ZIMŠEK 10.04.1937 20.09.2015
  
KO DIS Radeče
Fani KAJIČ 19.02.1927 26.11.2015
Mirko SLAK – 14.11.2015

KO DIS Ruše
Danijel PLANINŠIČ 03.07.1938 04.10.2015
  
KO DIS Sevnica
Alojz JAKŠ 29.01.1929 13.10.2015
Franc LISEC 19.10.1934 08.10.2015
  
KO DIS Slovenska Bistrica
Vojteh GAL 23.06.1941 30.10.2015
  
KO DIS Slovenske Konjice
Slavko BURJA 30.01.1931 16.10.2015
Mira KOŠAK 24.09.1919 08.07.2015
Ivan ORLAČNIK 1935 18.07.2015
  
KO DIS Šentjanž
Stanko KEBER 29.05.1923 25.11.2015

KO DIS Šentjurij pod Kumom
Frančiška MARIN 05.10.1942 21.11.2015
  
KO DIS Trbovlje
Ivan KOVAČ 13.03.1939 18.08.2015

KO DIS Veliki Trn
Rozalka BRADULA 31.03.1933 13.04.2015
Rozalija STARC 05.08.1929 09.03.2014 
  
KO DIS Zagorje ob Savi
Katarina ČEBIN 23.11.1917 30.10.2015
Marija FLOR 31.07.1921 10.08.2015
Alojzija JERMAN 25.05.1925 16.10.2015
Antonija KRAŠOVEC 11.06.1930 02.09.2015
Ljudmila OCEPEK 24.01.1924 22.08.2015
Neža ŠUŠTAR 19.01.1926 27.05.2015


