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Obisk predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza  
na sedežu Društva izgnancev Slovenije

Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez in predsednica DIS Ivica Žnidaršič. 
Slika zgovorno kaže, da sta bila oba z razgovorom zadovoljna. (Foto: Milan Skledar)

Razgovora s predsednikom Državnega zbora RS dr. Milanom Brglezom in predsednico DIS Ivico Žnidaršič so se udeležili tudi častni 
predsednik DIS mag. Franc Žnidaršič in podpredsednika DIS Albin Pražnikar in Alojz Rupar. (Foto: Milan Skledar)

Del Informacijskega centra Društva izgnancev Slovenije 1941–1945  
(Foto: M. Skledar)

Vsem članicam DIS
čestitamo za 8. marec

Mednarodni dan žensk

Predsednik Državnega zbora RS 
dr. Milan Brglez je držal bese-
do, ki jo je dal delegaciji DIS, ko 

jo je sprejel v DZ 4. oktobra 2016, da 
bo prišel na sedež Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945. Brglez je društvo 
obiskal že dvakrat, in sicer 6. decembra 
2016 in 9. februarja 2017. 

Na našem društvu se je mudil več 
časa in se seznanil z dejavnostjo za 
ohranjanje zgodovinskega spomina 
na genocidno okupacijo Slovenije leta 
1941 in izgon Slovencev. Seznanil se je 
tudi z že uveljavljenim statusom in pra-
vicami slovenskih izgnancev, beguncev 
in drugih civilnih žrtev vojnega nasilja.

Predsednika DZ smo seznanili 
tudi z dejavnostjo DIS za uveljavitev 
odškodnin za prisilno delo sloven-
skim izgnancem, čeprav nismo bili 
omenjeni v nemškem zakonu, ki je 
bil sprejet leta 2000 v nemškem par-
lamentu, in kako smo dosegli, da je 
odškodnine za prisilno delo med 

drugo svetovno vojno prejelo 10.910 
slovenskih izgnan cev in da so skupno 
prejeli 30.600.000,60 evrov od Nem-
čije in 2.395 upravičencev po avstrij-
skem zakonu 5.562.382,00 evrov od 
Avstrije.

Po zakonu o žrtvah vojnega nasilja 
in zakonu o odškodninah za fizično 
in psihično trpljenje in umrle starše 
pa je pravice uveljavilo in uveljavlja 
okrog 70.000 Slovencev.

Predsednik DZ se je seznanil s pu-
blikacijami, elaborati in gradivi, ki 
se nahajajo v Informacijskem centru 
Društva izgnancev Slovenije, ki jih 
lahko koristijo tudi vladni organi in 
študentje za izdelavo diplomskih, ma-
gistrskih in doktorskih del s področij 
novejše zgodovine in odprtih vprašanj 
iz druge svetovne vojne.

Predsednik DZ je bil seznanjen 
tudi, da se v Društvu izgnancev Slo-
venije ne strinjamo s stališči, ki jih na 
poslanska vprašanja o vojni škodi in 
izterjave vojne škode od Nemčije, da-
jejo v Državnem zboru predstavniki 
vlade RS, ter da bomo o tem ponovno 
pisali predsedniku vlade RS.

Na svetu si, da gledaš sonce.

Na svetu si, da greš za soncem.

Na svetu si, da sam si sonce

in da s sveta odganjaš – sence.

(Tone Pavček)



VESTNIK št. 1212

Jubilejne listine so prejeli od leve proti desni: dr. Božo Repe, Štefka Kučan, Spomenka 
Hribar, dr. Janko Prunk, Zoran Jankovič, Milan Kučan in Aleš Mižigoj.  

(Foto: M. Skledar)

Nemški veleposlanik Klaus Riedel

Nemški veleposlanik ekscelenca 
Klaus Riedel je 12. decembra 
2016 sprejel delegacijo DIS, ki jo 

je vodila predsednica Ivica Žnidaršič.
Po pogovoru z delegacijo DIS je velepo-

slanik prejel tudi pismo DIS-a in knjigo 
Nemčija še ni plačala vojne škode.

Veleposlaniku je bila izrečena tudi 
zahvala za nemško fundacijo Spomini, 
odgovornost in prihodnost v Berlinu za 
uspešno sodelovanje z DIS pri dosegi 
odškodnin za prisilno delo za slovenske 
izgnance med drugo svetovno vojno. 

Pismo Društva izgnancev Slovenije 
nemškemu veleposlaništvu objavljamo.

Njegova ekselenca gospod
Klaus Riedel, veleposlanik
Nemško veleposlaništvo v Sloveniji 

Lepo se Vam zahvaljujemo, da ste sprejeli delegacijo Društva izgnancev  
Slovenije 1941–1945. 

Naše društvo je bilo ustanovljeno 9. junija 1991 in vključuje slovenske 
izgnance, prisilne delavce in begunce, žrtve druge svetovne vojne v letih 
1941–1945. 

Iz območja Slovenije, ki jo je leta 1941 okupirala Nemčija, je bilo v Nemčijo 
prisilno izgnanih 45.000 Slovencev, 10.000 na Hrvaško in 7.500 v Srbijo. Od 
teh jih je danes živih samo še okrog 14.000. 

Med izgonom v Nemčijo je umrlo okrog 2.000 Slovencev in za ohranjanje 
njihovih grobov sta Zvezna republika Nemčija in Slovenija leta1999 podpisali 
Sporazum o vojnih grobovih. 

Želeli bi Vas obvestiti, da o ohranjanju in obnavljanju grobov slovenskih 
izgnancev naše društvo dobro sodeluje z nekaterimi župani nemških mest.

Težave z ureditvijo obeležij imamo v Občini Neresheim, kjer so sicer ozna-
čeni grobovi, ampak takoj, ko umre kakšen pater, izgine grob Slovencev, in v 
Templinu, kjer je umrlo 22 Slovencev, vendar ni nobenega obeležja. 

Na dan slovenskih izgnancev, ki ga obeležujemo vsako leto 7. junija, bi želeli 
drugo leto, 7. junija 2017, povabiti v Slovenijo nekatere župane nemških mest, 
ki najbolj skrbijo za ohranitev označb grobov Slovencev, ki so v Nemčiji umrli 
med drugo svetovno vojno. Na ta dan bi želeli odpreti tudi razstavo o mednaro-
dni dejavnosti DIS in prikazati zlasti tudi sodelovanje z župani nemških mest.

Želimo Vas tudi obvestiti, da smo v okviru Mednarodne organizacije za 
migracije (IOM) dobro sodelovali tudi z upravo kuratorija zakona Spomin, 
odgovornost, prihodnost. Čeprav slovenski prisilni delavci nismo bili vključeni 
v ta zakon, smo uspeli, da je 10.910 Slovencev dobilo odškodnine za prisilno 
delo v Nemčiji in 2.395 za prisilno delo po avstrijskem zakonu o spravi. 

Slovenska država je slovenskim izgnancem – žrtvam vojnega nasilja, pri-
znala nekatere osebne pravice iz socialnega, zdravstvenega in pokojninskega 
varstva, nikoli pa nismo dobili nobene odškodnine za izgubo premoženja, 
čeprav smo bili ob vse premično premoženje in utrpeli veliko škode tudi na 
nepremičnem premoženju. 

Žal ne bivša država Jugoslavija ne sedanja država Slovenija z Združeno 
republiko Nemčijo nista uspeli skleniti mirovnega in spravnega sporazuma in 
urediti vprašanj reparacij in vojnih odškodnin. 

Slovenski izgnanci nismo dobili povrnjene vojne škode, zato smo še sedaj 
najrevnejši del slovenskega prebivalstva in nekateri naši člani živijo v hudem 
pomanjkanju. 

Zato smo se želeli posvetovati z Vami, ali kuratorij v Berlinu v zvezi z zako-
nom »Spomin, odgovornost in prihodnost« še deluje in ali so kakšne možnos-
ti, da bi naše društvo za svoje člane dobilo vsaj nekaj simboličnih sredstev za 
pomoč socialno ogroženim žrtvam nacizma, in ali je kakšna možnost, da bi 
dobili od kuratorija tudi pomoč za pripravo razstave o mednarodni dejavnosti 
DIS.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

    Društvo izgnancev Slovenje 1941–1945
        Ivica Žnidaršič, prof.
               predsednica

Delegacijo Društva izgnancev Slovenije 
sprejel nemški veleposlanik

Podelitev jubilejnih listin  
ob 25. obletnici delovanja DIS

Č E S T I T K E

. Informacije . Informacije . Informacije .

Predsednica Društva izgnancev 
Slovenje 1941–1945 je 10. januarja 
2017 podelila jubilejne listine ob 

25. letnici delovanja DIS za sodelovanje 
na prireditvah in kongresih DIS in širje-
nja zgodovinskih znanj o genocidni oku-
paciji Slovenije in o izgonu Slovencev.

Ob novoletnem srečanju so jubilejne 
listine DIS prejeli: Milan Kučan, prvi 

predsednik RS, Štefka Kučan, humanist-
ka, Zoran Jankovič, župan Mestne obči-
ne Ljubljana, Spomenka Hribar, publi-
cistka, dr. Janko Prunk, zgodovinar, dr. 
Božo Repe, zgodovinar, in Aleš Mižigoj, 
podporni član Društva izgnancev Slove-
nije 1941–1945.

Pogovor in druženje je bilo prijetno. 

Izvršni odbor Društva izgnancev Slo-
venije 1941–1945 obvešča, da so bile 
na univerzah uveljavljeni dve magi-

strski nalogi, ki sta pomembni za pozna-
vanje zgodovinskih dejstev in seznanja-
nje javnosti z vprašanji vojne škode in 
odškodnine. Status magistra sta v letu 
2016 dosegla:

Mag. Gregor Kaplan, potomec izgnan-
cev, na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti 
za družbene vede z naslovom Vojna ško-
da na območju Slovenije v drugi svetov-
ni vojni in urejanje pravic.

Valerija Novak, članica Demokratič-
ne stranke dela, je po bolonjskem pro-
gramu zagovarjala magistrsko nalogo 
na Univerzi na Primorskem, na Fakul-
teti za humanistične študije z naslovom 

»Nemška okupacija ozemlja današnje 
Slovenije med drugo svetovno vojno in 
izgon prebivalstva v Nemčijo na podlagi 
ustnih pričevanj izgnancev v Nemčijo«.

Na Univerzi v Ljubljani na Oddelku 
za zgodovino je Florijan Likar napisal 
diplomsko delo z naslovom Izselitev 
vaščanov Mašenj v času druge svetov-
ne vojne.

Izrekamo čestitke Gregorju Kapla-
nu, Valeriji Novak in Florjanu Likarju, 
univerzam in mentorjem pa se zah-
valjujemo, da so potrdili in izbrali za 
magistrski nalogi in diplomsko nalogo 
vprašanja, ki so pomembna za uresniče-
vanje ciljev, za katere se zavzema DIS.

IO DIS

Zahvala Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945

Spoštovani!

V mesecu decembru smo na OŠ Mirana Jarca izvedli kulturni dan na temo Ane 
Frank in druge svetovne vojne.

Na vašem društvu ste se prijazno odzvali povabilu in naši želji, ko smo prosili za 
kakšnega prostovoljca za kratek oris takratnega dogajanja z osebno noto. K nam je 
prišla ga. Zdenko Kaplan. Njeno pričevanje se je dotaknilo učencev in učiteljev. Njena 
izkušnja je pretresljiva in cenimo njeno iskrenost in pripravljenost, da je košček svoje-
ga življenja delila z nami.

Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč in za podarjeno knjižno gradivo.

V imenu celotnega kolektiva vas prisrčno pozdravljam.

    Vodja kulturnega dneva,  
učiteljica slovenščine, 

       Mihaela Obrovnik 
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Doslej so postali podporni člani:
1.  mag. Franc Žnidaršič
2. Aleš Mižigoj
3. Janez počivalšek
4. Zdenka Kaplan
5. Janko Heberle
6. Julka Žibert
7. Tatjana Japelj
8. Stanka Križaj
9. Ivan Hvala
10. Milan Skledar

Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije 
obeleževalo 45. obletnico delovanja

Začela se je akcija pridobivanja  
podpornih članov DIS

Sodelovanje z nemško nacionalno biblioteko

Film Slikar in obiralka grozdja

Dan spomina na žrtve holokavsta

. Informacije . Informacije . Informacije .

Društvo civilnih invalidov vojn 
Slovenije je 10. oktobra 2016 pri-
redilo proslavo ob 45. obletnici 

delovanja pod geslom »Nikoli več vojn«. 
Predsednica društva je Angela Zadnikar, 

Nemška nacionalna biblioteka 
iz Leipziga je pismeno prosila 
Društvo izgnancev Slovenije 

1941–1945, da bi jim poslali brošuro 
Ivice Žnidaršič o največjem zbirnem 
taborišču za izgon Slovencev leta 1941, 
ki je bilo v grajskih hlevih in konjušni-
cah v Brestanici.

Koordinacijski odbor žrtev vojnega 
nasilja pri Zvezi združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije je 29. 

januarja 2017 organiziral slovesnost ob 
dnevu spomina na žrtve holokavsta. 

Slovesnost je bila v Centru urbane kul-
ture Kino Šiška. 

V dvorani Zemljepisnega muzeja  
Ljubljana je bil 2. februarja 2017 
prikazan film Slikar in obiralka 

grozdja. Film prikazuje izgon Marije 
Demšar iz Zabrežnika (Žiri), ki so jo 
leta 1941 kot slovensko izgnanko spreje-
li v hišo enega največjih srbskih slikarjev 
Save Šumanovića v Šidu.

Marija Demšar je domov pisala pisma, 
v katerih je opisovala vse, kar je doži-
vljala. Ta pisma so izšla v knjigi. Režiser 
Nikola Lorencin pa je posnel 50 minutni 

dolgometražni film, v katerem predstavlja 
čas druge svetovne vojne  in umetniško 
ustvarjanje Save Šumanovića ter pisma 
Marije iz izgnanstva. 

Film je na 62. beograjskem festivalu 
prejel prvo nagrado mednarodne federacije 
filmskih novinarjev.

Na ogled filma je hči Marije Demšar 
prof. dr. Marija Stanonik povabila tudi 
predsednico DIS Ivico Žnidaršič, ki je 
film zelo pohvalila. 

Slavnostni govornik je bil dr. Tonček 
Kregar, prof. zgodovine in sociologije 
ter direktor Muzeja novejše zgodovine v 
Celju. 

Prireditve se je udeležila tudi delegacija 
DIS. 

ki je imela tudi daljši govor o delovanju 
društva. Na prireditvi je predsednica 
DIS Ivica Žnidaršič podelila  društvu 
jubilejno priznanje DIS. 

OBVESTILO O IZLETU  
V KRAJE IZGNANSTVA V NEMČIJI

Komisija za stike s kraji izgnanstva pri Društvu izgnancev Slovenije 
1941–1945 organizira izlet v kraje izgnanstva v Nemčiji in prosi vse, ki 
imajo svojce, pokopane v krajih: Neresheim, Neumarkt, Arnstadt, Ilme-
nau, Rudolstadt in Bad Berka, da se na izlet prijavijo. Potovali bi v zadnjem 
tednu maja 2017. 

Izlet bi trajal tri dni z dvema nočitvama. Približna cena je 200,00 evrov 
na osebo. Če bomo dobili sponzorja za vožnjo, se bo ta cena občut no 
znižala. 

Ker je časa za organizacijo zelo malo, vas prosimo, da se odločite takoj in 
svojo prijavo sporočite na Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 – Komi-
sija za stike s kraji izgnanstva najkasneje do 14. marca 2017.

Vsi, ki se boste prijavili, boste osebno dobili podrobni program na vaš 
naslov. 

Pričakujemo, da boste z veseljem potovali z nami, zato vas lepo pozdrav-
ljamo. 

Komisija za stike s kraji izgnanstva,
Zdenka Kaplan,

predsednica 

Po dopolnjenem statutu Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945 
ima naše društvo lahko tudi pod-

porne člane DIS.
Na skupščini DIS  so bili 24. sep-

tembra 2016 sprejeti osnovni sklepi o 
podpornih članih DIS, ki naj bi jih zače-
li pridobivati 1. januarja 2017.

O teh sklepih smo že pisali v Vestniku 
DIS št. 119/120 novembra 2016. Nekate-
re podatke pa sedaj ponavljamo:

Podporne člane DIS smo vključili v 
Statut DIS z namenom, da bodo mate-
rialno pomagali Društvu izgnancev Slo-
venije in krajevnim organizacijami DIS 
za ohranjanje zgodovinskega spomina 
in izboljšanje težkih socialnih razmer 
izgnancev in beguncev.

Podporni člani DIS so lahko posa-
mezniki, ki vsako leto prispevajo naj-
manj 30 evrov za dejavnost DIS. Pod-
porni člani DIS so lahko tudi redni člani 
DIS in svojci, ki poleg redne članarine 
prispevajo še 30 evrov.

Med podporne člane Društva izgnan-
cev Slovenije 1941–1945 je treba pri-
tegniti ljudi, ki imajo splošen družbeni 
ugled.

Pričakujemo, da bodo podporni člani 
DIS postali državljani Slovenije, ki so 
proti pojavom fašizma in nacizma, so 
proti vojnam in si prizadevajo za mir. 
Prav gotovo bo podporni član tudi kak-
šen poslanec DZ, svetnik, župan občine, 
direktor, borec, obrtnik, pisatelj, pesnik, 
književnik, novinar in drugi. 

Od podpornih članov zbrana sredstva 
ostanejo krajevni in območni organiza-
ciji DIS za izvajanje oblik pomoči DIS 
na domu in ohranjanje zgodovinskega 
spomina na izgon Slovencev.

Od prispevkov vsakega podpornega 
člana DIS pošljejo krajevne in območ-
ne organizacije Društvu izgnancev Slo-
venije le 5 evrov. Prispevki podpornih 
članov, ki jih pridobi DIS, ostanejo za 
dejavnost DIS. 

Izkaznice za podporne člane DIS so 
enotne in jih tiska Društvo izgnancev Slo-
venije 1941–1945, izročajo pa jih krajev-
ne in območne organizacije DIS tistim, 
ki prispevajo najmanj 30 evrov. 

V zahvalo in priznanje, da je podporni 
član DIS, bo ime člana objavljeno v Ve-
stniku DIS (z njegovim soglasjem). Zato 
spiske podpornih članov pošiljajo kra-
jevne in območne organizacije na DIS 
vsaj 15 dni pred izidom Vestnika DIS. 

     Ivica Žnidaršič, prof.
 predsednica DIS

Seminar za profesorje zgodovine 
na osnovnih in srednjih šolah

Zavod za šolstvo RS v sodelovanju z Društvom izgnancev Slovenije 194–1945 
organizira seminar za profesorje zgodovine na osnovnih in srednjih šolah,  

ki bo v četrtek, 23. marca 2017.

Na seminarju bodo predavali:
Ivica Žnidaršič, prof., predsednica DIS,

dr. Vilma Brodnik, koordinatorka zgodovinarjev na Zavodu za šolstvo RS,
dr. Janko Prunk, zgodovinar,
Spomenka Hribar, publicistka.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdila  
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, da so opravili seminar.

Vse šole so bile o tem seminarju obveščene že v letu 2016.

Tej nemški knjižnici smo poslali še 
druge brošure, ki jih je izdalo naše dru-
štvo in knjigo Nemčija še ni plačala voj-
ne škode.

Od nemške nacionalne biblioteke smo 
prejeli pismeno zahvalo za sodelovanje. 

15. SPOMINSKI POHOD OB  
ITALIJANSKO-NEMŠKI OKUPACIJSKI MEJI  

OD MURNC DO TELČ,

V SOBOTO, 29. aprila 2017

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 uri.

 
Zaključek pohoda pri Gasilnem domu na Telčah ob 15. uri.

 
Za več informacij lahko pokličete:

07 818 04 60 (Ciril Flajs),  
07 818 47 49 (Marjan Zaman), 
07 818 56 70 (Rezka Repovž) 
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Članski sestanek KO DIS Radeče

DIS Globoko Pišece

Tudi letos je bil sestanek članov Kra-
jevne organizacije DIS Radeče že 3. 
decembra 2016 ob 10. uri.

Kulturni program je izvedel zbor učenk 
OŠ Marja Nemca pod vodstvom mentori-
ce Jane Mole Wetz, ki je zapel “Oh, kako 
je dolga pot... ”, nato pa je predsednica 
pozdravila vse prisotne člane in goste. 
Med njimi so bili župan Občine Radeče  
Tomaž Režun, podpredsednik DIS Alojz 
Rupar ter predstavniki sosednjih krajev-
nih organizacij DIS.

Po izvolitvi delovnega predsedstva so 
sledila poročila, in sicer najprej predse-
dnice, nato pa še blagajničarke in pred-
sednika NO.  Predsednica je v poročilu 
tudi navedla, da so bile na skupščini DIS, 
ki je bila 24. septembra 2016, podeljene 
spominske listine, katerih prejemniki 

Udeležba na občnem zboru članov DIS v Radečah je bila velika (3. 12. 2016). 

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Zagorje. 

Občni zbor KO DIS Zagorje

Predsednica KO DIS Zagorje Marje-
ta Pesec je 1. decembra 2016 sklica-
la letni občni zbor članov DIS v Za-

gorju. Na zboru je Peščeva dala poročilo 
o delu KO Zagorje in predlagala program 
dela za leto 2017. Finančno poročilo je 
predala Majda Skrinjar. Zbor je vodil Al-
bin Pražnikar.

O dejavnosti DIS  ob 25. obletnici delo-
vanja pa je govorila Zdenka Kaplan, člani-
ca izvirnega odbora DIS in predsednica 
Komisije za stike s kraji izgnanstva.

Kaplanova je povedala, da DIS sprem-
lja zadeve okrog zakona o zdravstvu in 
da zaenkrat ni sprememb pri pravici do 
brezplačnega zdravstvenega zavarovanja.

Povedala je tudi, da se pripravlja 
predlog zakona o povračilu vsaj delne 
gmotne škode iz druge svetovne vojne. 
Pri tem je veliko dela opravil mag. Franc 
Žnidaršič, častni član DIS in predsednik 

Demokratične stranke dela (DSD), ki 
ima kot edina stranka v programu nujnost 
izterjave gmotne škode od Nemčije. Zato 
bi morali prizadevanje mag. Franca Žni-
daršiča bolj podpreti.

Pomembno je tudi, je povedala, da je 
mag. Gregor Kaplan magistriral na Uni-
verzi v Ljubljani, na Fakulteti za družbe-
ne vede z delom “Vojna škoda na območju 
Slovenije v drugi svetovni vojni in urejanje 
pravic” in da je kot potomec izgnancev 
predsednik KO DIS v Trebnjem. Na nas-
lednjih volitvah bi ga lahko podprli, da bi 
kandidiral za poslanca, ker dobro pozna 
izgnanstvo in tudi veliko ve o vojni škodi.

Kot gostje so na občnem zboru sodelo-
vali tudi: predstavnici UE Zagorje Neli 
Mar in Angela Leskovšek, predstavni-
ca ZB za vrednote NOB Pavla Kordiš v 
imenu Miloša Prosenca in predsednice in 
predsedniki KO DIS Zasavja.

so bili tudi KO DIS  Radeče, predsedni-
ca Marinka Bregar, OŠ Marjana Nemca 
(ravnateljica Katja Selčan) in Ansambel 
Cvet (vodja Milan Strnad).

V razpravi je bilo postavljenih največ 
vprašanj glede neizplačane gmotne voj-
ne škode. Podpredsednik Alojz Rupar je 
odgovarjal na vprašanja, obrazložil pa 
je tudi odgovor predsednika vlade g. Ce-
rarja in bivšega finančnega ministra g. 
Mramorja na pismo, ki ga jima je poslala 
predsednica DIS Ivica Žnidaršič. Župan 
je v pozdravnem govoru pohvalil aktivno 
delo društva, glede financ pa nam je vlil 
tudi malo optimizma.

Marinka Bregar,
predsednica KO DIS

Občinski praznik Občine Brežice 
je dan, ki ga vsako leto obeleži-
mo s številnimi prireditvami in 

priznanji za dosežene uspehe. To je 28. 
oktober, ki ga praznujemo tudi izgnan-
ci Globoko – Pišece. Tega dne so iz teh 
območij potekali izgoni prebivalstva v 
grad Rajhenburg in nato po Evropi. Ta 
dan je obeležen tudi kot spomin na Bre-
žiško četo.

Na ta dan se vsako leto poklonimo 
pred spomenikom preminulih izgnan-
cev borcev NOV. Tudi letos so poskrbeli 
za komemoracijo učenci šole Globoko 
in ZZB za vrednote NOB. Hvala jim za 
vsebinsko lepo pripravljen program.

Ta dan smo še dodatno proslavili 
izgnanci DIS Globoko – Pišece, ki smo 
se povezali z društvi Artiče in Kapele. 
Organizirali smo izlet in se s polnim 

avtobusom odpeljali v Belo Krajino. 
Ogledali smo si cerkve Treh far v Rosa-
lincah. Ogled je bil za večino zanimiv, 
kajti tako lepe freske in umetniške relik-
te vidimo malo kje.

Iz Rosalinc smo se podali v Radovi-
co, kjer smo obiskali šolo BRIHTNE 
GLAVE. Pri šolski uri nas je učiteljica 
v zabavnem tonu popeljala v naše šolske 
čase.

Iz Radovice smo se odpeljali v Jugorje.
V zgodnjih večernih urah smo vsi pris-

peli srečno domov.

za DIS Globoko Pišece
Jože Bračun

Poročilo Dragice Rejc

Predsednik KO DIS Ruše Srečko 
Dobljekar je za 22. oktober 2016 
sklical občni zbor članov DIS. Del 

njegovega daljšega govora objavljamo v 
nadaljevanju.

“Moje poročilo tokrat ne bo povsem 
običajno, ker ga bom posvetil našemu 
jubileju – 25. obletnici DIS in KO DIS 
Ruše.

Veliko truda je bilo vloženega, da so v 
devetdesetih letih bili sprejeti tako ime-
novani »vojni zakoni«, po katerih smo si 
priborili status »žrtve vojnega nasilja« in 
s tem tudi pravice, ki so temu zakonu 
sledile; renta, odškodnine za fizično in 
psihično trpljenje, odškodnine za prisil-
no delo ter posebno zdravstveno, social-
no in pokojninsko varstvo.

Priznati moramo, da je za te ugodnos-
ti oziroma pridobljene pravice zaslužno 
Društvo izgnancev Slovenije in prof. 
Ivica Žnidaršič, ki je z velikim pozna-
vanjem zgodovine izgnanstva, obsežno 
literaturo in argumenti dokazala teda-
njim vladnim organom, da je pravice 
treba uveljaviti, in ni klonila raznim 
pritiskom. Pomen DIS je spoznala tudi 
vlada in ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, pod resor katerega 
spadamo ter priznalo status posebnega 
družbenega pomena. 

Žal pa društvo kljub stalnemu prizade-
vanju za poplačilo smotrne odškodnine 
pri slovenski vladi ni doseglo vidnega na-
predka. V tem primeru gre za edino pra-
vico, ki bi jo dobili potomci izgnancev.

Društvo je bilo v teh 25. letih aktivno 
na vseh področjih; muzejskih, medna-
rodnih in drugih povezavah, omenim 
naj: ustanovitev Evropskega muzeja 
v Brestanici, povezavo s podobnimi 
društvi v Evropi.  Slovaško društvo je 
podelilo DIS-u ob 25. obletnici spo-
minsko medaljo. Predvsem pa je po-
membno, da je bilo naše društvo po-
budnik za ustanovitev Mednarodnega 

odbora izgnancev in beguncev – žrtev 
fašističnega nasilja, ki ima domicil pri 
DIS v Ljubljani.

Vsa ta prizadevanja ste lahko člani zas-
ledovali v našem časopisu VESTNIK, 
ki ga je naš Krajevni odbor DIS-Ruše na-
ročil za vse naše člane prav z namenom, 
da bodo čim bolje seznanjeni z dogodki 
in dejavnosti v društvu.

Prepričan sem, da je del te aktivnosti 
in povezovanja nosil tudi naš KO DIS 
RUŠE, saj smo kot delegati na skupšči-
nah DIS v Ljubljani aktivno sodelovali 
in s svojo prisotnostjo prispevali k ak-
tivnosti društva.

Ob ustanovitvi je naš odbor štel prek 
200 članov in je počasi pričel usihati, 
predvsem z odhodom tistih članov, ki 
so uveljavljali pravice za prisilno delo. 
Ko so svojo odškodnino dosegli, niso 
več čutili potrebe, da bi s članstvom 
nadaljevali, kar je zelo grdo. Večino 
članstva pa je razredčila usoda smrti in 
zato je tudi prav, da se jih spomnimo z 
minuto molka.

Vztraja nas še 39 in pridobili smo 
novo članico Dragico Rejc, ki jo med 
nami lepo pozdravljam.

Tudi materialno skrbno gospodarimo, 
kar je zasluga naše neumorne članice 
Aigner Danice, saj skrbno bdi nad denar-
nimi sredstvi in vas bo z bilanco za leto 
2015 tudi seznanila. Da lahko izpolnimo 
svoj program dela, gre zasluga predvsem 
našim donatorjem Občini Selnica ob 
Dravi in Lovrenc na Pohorju. Tudi Obči-
ni Ruše smo predložili naš program dela 
v letu 2016, a so ga zavrnili.

Hvala donatorjem, ker so nam omo-
gočili izvedbo programa dela za letoš-
nje leto in tudi to naše današnje jubilej-
no srečanje.

Ob 25. obletnici vam želim še veliko 
uspešnih in predvsem zdravih let in 
hvala za dosedanje sodelovanje.”

Dragica Rejc je sodelovala na skupščini DIS 24. septembra 2016 kot delegatka KO 
DIS Ruše. Na občnem zboru KO DIS Ruše je podrobno poročala o vsebini in poteku 
skupščine DIS, kar so prisotni pozdravili. Povedala je, da je bil začetek skupščine zelo 
slovesen in da so bile po govoru predsednice DIS podeljene KO DIS in predsednikom 
in predsednicam DIS jubilejne listine ob 25. obletnici delovanja DIS. Nato je povzela 
vsa obravnavana vsebinska vprašanja na skupščini.

Na občnem zboru KO DIS Ruše so 22. oktobra 2016 izvolili nov odbor v sestavi:

predsednik: Pavel Fabrici, Kumen 82, pošta Lovrenc na Pohorju
blagajnik: Danica Aigner, Selniška c. 6, pošta Ruše
tajnik: Milena Fornezzi, Vrtna ul. 13, pošta Lovrenc na Pohorju
za Selnico: Adela Andrenšek, Selniška 23, pošta Selnica ob Dravi
za Ruše: Srečko Dobljekar, Glazarjeva 33, pošta Ruše.

Občni zbor KO DIS Ruše
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Tudi v letu 2016 smo organizirali druženje

Iz srečanja članov DIS v Domžalah, 8. januarja 2017

Sestanek predsednikov DIS iz Gorenjske

Občni zbor KO DIS Komen

Predsednik KO DIS Domžale, Jože Kveder poklanja predsednici DIS rožo  
ob zahvali za njeno delo.

Izgnanci, člani DIS iz Boštanja pred nordijskim centrom v Planici. 

Sestanek predsednikov KO DIS Gorenjske (december 2016). Dogovorili so se za  
srečanje vseh članov DIS na Gorenjskem, ki bo 17. junija 2017 na Kokrici. 

Prireditev in občni zbor KO DIS Komen 15. februarja 2017. 
(Foto: Milan Skledar)

Izlet članov DIS Boštanj

Kar 25 let in še kakšno čez je minilo, 
od kar so se na območju nekdanje 
občine Domžale v DIS začele or-

ganizirati žrtve druge svetovne vojne, ki 
so bile v času 1941–1945 nasilno odpelja-
ne v različna taborišča v Nemčiji in Italiji 
in po nekdanji državi Jugoslaviji. V DIS 
so se vključevali tudi begunci, žrtve, ki so 
pred nasilništvom okupatorja pobegnile s 
svojih domov, pa tudi otroci, katerih star-
ši so padli v vojni. Različne usode so jih 
in še družijo pa tudi spomini na vse, ki se 
iz izgnanstva nikoli niso vrnili. 

KO DIS Domžale je letos skupaj z Dru-
štvom izgnancev Slovenije 1941–1945 
praznovalo srebrni jubilej ter ga prazno-
valo tudi na tradicionalnem občnem 
zboru, ki ga vsako leto povežemo tudi 

s prijateljskim srečanjem pred novim le-
tom. Blizu 100 nas je bilo, med nami je bil 
tudi župan Občine Domžale in podžupan 
Občine Moravče pa vedno dobrodošla go-
stja Ivica Žnidaršič, predsednica Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945, ki nam je 
predstavila opravljeno delo, mi pa smo 
ji zaželeli tudi v prihodnje veliko uspe-
šnega dela – v dobro vseh izgnancev. Ob 
pregledu dela smo pohvalno ocenili tudi 
obiske spominskih prireditev v Mostecu 
in Brestanici, lepo pa nam je bilo tudi na 
Gorenjskem.

Sprejeli smo program dela za leto 2017. 
Vsem bralcem Vestnika želimo prijetno 
leto 2017.

KO DIS Domžale 

Na našem srečanju na Občnem zboru KO DIS Domžale in potem na tradicio-
nalnem srečanju za novoletne praznike 2017 je bilo prijetno vzdušje. Posebno pa 
je bilo poslušanje govornice Ivice Žnidaršič. O vsem tem nam bodo ostali še dolgo 
najlepši spomini. 

»Vsako jutro malo smeha.
Vsak dan kanček sreče in uspeha.

Vse leto zdravja in veselja.
Naj se Vam Ivica, v novem letu,

izpolni drobna skrita želja.«

     Vam želita in pozdravljata,
     člana Društva izgnancev
     Slovenije iz KO izgnancev Domžale.

Poročilo o delu je podal Jožef Kveder, predsednik KO DIS Domžale, o programu 
dela je govorila Vojska.

       Angelca in Jože Novak

Člani KO DIS Boštanj smo 19. ok-
tobra 2016 izvedli izlet na Gorenj-
sko. Ogledali smo si Brezje, Bled z 

okolico, Informacijski center ter Radovlji-
co z najstarejšo Lectarno. Ogledali smo 

si še Nordijski center v Planici, kjer smo 
naredili tudi spominski posnetek.

     
   Lojze Rupar

Po spominski prireditvi ob požigu 
vasi in izgonu Slovencev, je bil 15. 
februarja 2017,  občni zbor KO DIS 

Komen. Navzoče je predsednica DIS Ivi-
ca Žnidaršič seznanila z dejavnostjo DIS 
in dosego pravic in osebnih odškodnin za 
izgnance in begunce – žrtve 2. svetovne 
vojne. Povedala je tudi, da si DIS priza-
deva, da bi ohranili pravice do dopolnil-
nega zdravstvenega varstva in za rešitev 
vprašanj odškodnin za gmotno škodo, 
nastalo med drugo svetovno vojno.

Udeležence je pozdravil tudi župan 
občine Komen, mag. Marko Bandelli.

Na občnem zboru so bile podelje-
ne spominske listine DIS ob 25-letnici  

delovanja, ki so jih prejeli: Osnovna šola 
Komen, Pihalni orkester Komen, Mešani 
pevski zbor Komen, Damjana Godnič, 
Ana Godnik, Marta Turk, Marija Tavčar 
in Sabina Godnič. 

Na občnem zboru so izvolili tudi nov 
odbor. Za predsednico KO DIS Ko-
men je bila ponovno izvoljena Sabina 
Godnič.

Za podpredsednico dr. Alenka Kafol,  
za tajnico Martina Godnič, za blagajni-
čarko Violana Jelušič, za člane odbora 
pa Silvan Colja, Marjan Kovačič, Mar-
jan Godnič, Dušan Jazbec, Joško Budal 
in Slavko Kovačič.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Ekskurzija izgnancev iz Kapel

Srečanje izgnancev na občnem zboru  
KO DIS Litija-Šmartno

v Krajevnih organizacijah DIS: Bizeljsko 
(12.12.2016), Globoko Pišece (28.1.2017), 
Sevnica (24. 2. 2017), Ljubljana Šiška (2. 
3. 2017), Brežice (3. 3. 2017).

Redni letni zbor članov KO Dole pri Litiji

Izgnanci iz Kapel na gradu Rajhenburg. 

Iz občnega zbora KO DIS Dole pri Litiji (29. januarja 2017).  
(Foto: Stane Kmetič)

Od leve proti desni: podžupanja Občine Litija Lijana Lovše, predsednica KO DIS Litija 
Marija Zajc in predsednica DIS Ivica Žnidaršič, ko so ji izročali zahvalno priznanje 

Občine Litija in KO DIS Litija.

Nika Zajc je s petjem prijetno presenetila 
navzoče na občnem zboru KO DIS Litija. 

Ko DIS Kapele je v četrtek, 8. de-
cembra 2016, organiziral strokov-
no ekskurzijo na grad Rajhenburg, 

kjer smo si ogledali razstavo o izgnan-
stvu. S tem je bila izpolnjena želja posa-
meznikov, da si v miru ogledajo razstavo 
in ne v času množičnega obiska.

Po ogledu filma smo si ogledali razsta-
vljene eksponate, pri čemer so udeleženci 
ekskurzije imeli veliko vprašanj za kusto-
sinjo. Še največ vprašanj se je nanašalo na 
določena taborišča in s tem tudi predogled 
fotografij, ki so jih izdelali (fotografirali) 

sami okupatorji. Nekateri so se na fotogra-
fijah tudi prepoznali.

V nadaljevanju smo si ogledali še razsta-
vo o Rajhenburških trapistih, ki so bili za 
tiste čase zelo napredni: na gradu so ime-
li elektriko (prej kot Ljubljana), imeli so 
traktor in kombajn, gojili sortne vinske 
trte, ki so jih že škropili, in prvi v Slove-
niji izdelovali čokolade, za katere je sam 
Franc Jožef podaril ime IMPERIAL.

Ivan Urek

Letošnjega zbora članov 29. januarja 
2017 se je udeležilo 23 od 85 čla-
nov naše KO. Vabilu so se odzvali 

predstavniki sosednjih KO in društev v 
kraju, med nami pa so bili tudi: podžupa-
nja Občine Litija Liljana Lovše in člana 
Izvršnega odbora DIS  Martin Podlesnik 
in Zdenka Kaplan. Začeli smo s kratkim 
kulturnim programom; pevska skupina 
Izgnanci je zapela Oh, kako je dolga pot.

Predsednica in tajnik KO sta podala 
poročilo o delu, evidencah in finančno 
poročilo.

Zdenka Kaplan nam je na široko predsta-
vila in obrazložila aktualne zadeve de-
lovanja DIS; izpostavila je spreminjanje 
zakonodaje o zdravstvenem zavarovanju, 

predlog pridobivanja podpornih članov, 
pomen prispevkov za Vestnik, pomen 
ohranjanja spomina na težke dni iz-
gnanstva, pomen bogate dokumentacije 
izgnancev za uveljavljanje pravic, ki jo 
je zbrala predsednica Ivica Žnidaršič; 
predstavila je prizadevanja za sprejetje 
zakona za poplačilo gmotne vojne škode, 
povabila je v stranko DSD, ki zagovarja 
zahteve izgnancev v DZ.

Prisotne so pozdravili tudi nekateri 
gostje.

Zaključili smo s skromno zakusko in 
pesmijo ob zvokih našega godca Mirka 
Vreska.

Stane Kmetič

Občni zbor smo izvedli 28. januarja 
2017, na katerem je bilo prisotnih 
69 članov. Med nami so bili tudi 

gostje iz sosednjih KO DIS Polšnika, Ra-
deč in Hrastnika. Našega občnega zbora 
se je udeležila tudi podžupanja Občine 
Litija  Lijana Lovše in predsednica DIS  
Ivica Žnidaršič. V kulturnem programu 
so se nam predstavile citrarke s pevcem  
in nam iz svojih inštrumentov pričarali 
nežne zvoke. Kulturni program pa nam 
je tudi popestrila  mlada pevka Nika Zajc 
in nam  zapela dve lepi slovenski pesmi. 
Po končanem kulturnem programu smo 
predstavili vse, kar se je dogajalo v pre-
teklem letu, in predstavili program za le-
tošnje leto. Po pozdravnem govoru vseh 
gostov smo se s skromnim darilom v ime-
nu Občine Litija KO DIS Litija- Šmartno 

zahvalili predsednici Ivici Žnidaršič za 
njeno dolgoletno in nesebično delo za 
pravice izgnancev in beguncev. Noben 
izgnanec ne bi smel pozabiti, kdo je zaslu-
žen, da uživamo in dobivamo uveljavljene 
pravice in da smo dobili odškodnine za 
fizično in psihično trpljenje in prisilno 
delo. Treba je skrbeti, da nam teh pravic 
ne bi kdo poskušal vzeti. Še enkrat hvala 
predsednici Ivici Žnidaršič v imenu vseh 
izgnancev in beguncev v Občini Litija in 
Šmartno pri Litiji.

Na zboru smo napovedali tudi izleta v 
Jasenovac in Belo Krajino. 

KO DIS Litija - Šmartno
Marija Zajc,
predsednica

SPOMINI

Oh leta, leta, kam hitite?
Kam se vam tako mudi?

Vsaj malo postojte,
da srce se umiri.

Življenjske skrbi odnašajo moči,
zamah z roko zaboli,

pogled v preteklost strmi,
za mladostjo hrepeni.

A upanje,
ponos,  spoštovanje so še z nami

na obraz prikličimo nasmeh,
da krepi moči nas vseh.

Ob pomoči naj spat se ne mudi.
Dvignimo kozarce z vinom,

Nazdravimo vsem nam dragim,
Tudi tistim, ki jih z nami ni.

Vse lepo še posebej  
veliko zdravja

 v letu 2017.

Občni zbori KO DIS  
so bili tudi

O članarini DIS in prispevku za Vestnik DIS  
v letu 2017

Članarina članov DIS za leto 2017 je 10 evrov (od tega ostane KO DIS 6 evrov, 
4 evri se odvedejo za DIS). 

Prispevek za Vestnik za leto 2017 je 6 evrov za vse leto. KO DIS lahko zbirajo 
od članov DIS za svojo dejavnost še dodatne prispevke. 

Izvršni odbor DIS
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. Jubilanti . Jubilanti . Jubilanti . Jubilanti  .

Lazar Mirko – 90-letnik

Jubilantka Amalija Janežič

Jubilantka Sladič Neža

90 let Ivanke Kramar

Tomažin Vinko, praznoval 91 let

95-letnica Jožeta Kramžarja

Jože Kramžar praznoval  
95-letnico rojstva.

Zofija Marolt in Hilda Novšak

Slavljenec Tomažin Vinko, ob njem Milka 
Zajc in Ivan Medveščak.
 (Foto: Mihaela Peskar)

Obiskali smo Ivanko Kramar.

Na domačiji v Podkraju, v Hrastniku, 
sva 17. 11. 2016, predsednica in po-

verjenica KO DIS obiskali 90-letnega Mir-
ka Lazarja. 

Bil je najmlajši izmed osmih otrok. Med 
leti 1942 in 1945 je z družino pred Nemci 
pobegnil na Štajersko. Po vrnitvi na opu-
ščeno kmetijo in koncu vojne se je zaposlil 
in pomagal doma na kmetiji. Po očetovi 
smrti je na kmetiji ostal z mamo, brati in 
sestrami.

Danes živi na kmetiji sam. Obdeluje ne-
kaj zemlje, v hlevu pa ima še nekaj živine. 

Vedno je dobre volje, tudi zapoje zelo 
rad. Želimo mu še mnogo zdravih let.

Marija Mejač

97 let Terezije Božič iz Šavne peči

V mesecu septembru sva predsednica 
KO DIS Hrastnik Marija Mejač in 

poverjenica obiskali najstarejšo članico 
našega društva Terezijo Božič, rojeno 20. 
9. 1919 v Novi Gorici pri Krškem. 6. de-
cembra je bila s starši in bratom izgnana v 
Nemčijo, kjer je rodila hči Pavlo, po vrnit-
vi domov na izropano kmetijo pa še sina 
Franca. Pred približno 17 leti je kmetijo 

V torek, 20. 12. 2016, smo predsednica 
KO DIS Hrastnik z dvema članicama 

obiskale Jožeta Kramžarja, za njegov 95. 
rojstni dan. Rodil se je na Vodicah pri 
Šentjanžu na Dolenjskem, novembra, leta 
1941 je bil z družino izgnan v Nemčijo, 
kjer je delal na kmetiji. V domovino se je 
vrnil 8. 9. 1945.

Po vrnitvi sta se mu v zakonu rodila hči 
in sin, od leta 1958 živi v Hrastniku. Po 
smrti žene, ki je bila tudi članica našega 
društva, živi v stanovanju sam, v veliko 
pomoč in oporo pa sta mu otroka.

Kljub visokemu jubileju ima še dober 
spomin, hodi na sprehode in poklepeta z 
mimoidočimi.

Ob slovesu smo nazdravili in mu zažele-
li še veliko zdravih let.

Marija Mejač

prepustila vnuku, sama pa se je preselila 
k hčeri v Šavno Peč, v Hrastnik.

Kljub visokemu jubileju je še vedno zelo 
bistre glave in polna humorja, rada pa 
tudi zapoje. Skupaj s sorodniki smo ji ob 
jubileju nazdravili ter ji zaželeli še vrsto 
let dobrega počutja, predvsem pa zdravja.

Marija Mejač

Lazar Mirko, 90-letnik

Od leve Blas Rafael, Amelija Ja-
nežič in Lojze Rupar, predsednik 

KO DIS Boštanj.

Jubilantka Sladič Neža s hčerko 
in Lojze Rupar, predsednik KO 

DIS Boštanj.

Tomažin Vinko, član območne organi-
zacije DIS v Trebnjem, je 23. 9. 2016 

praznoval 91. rojstni dan. Za novo leto 
smo ga obiskali na domu v Dragi pri Šen-
trupertu. Je zmeraj vesel, živahen in dob-
re volje, nam je nizal dogodke iz svojega 
bogatega življenja.

Nemci so ga skupaj z družino in vašča-
ni Rake pri Krškem izgnali v jeseni 1941. 
Razporedili so jih na kmetijo blizu kraja 
Karlsruhe in tam je delal na žagi. Leta 
1944 so zavezniki bombardirali železni-
ško progo in tudi hišo, v kateri so stano-
vali. Ob napadu je njegova sestra izgubila 
življenje.

Domov na Rako je prišel šele leta 1947. 
Po JLA je šel delat v Litostroj kot delo-

vodja. Potem je šel za 15 let delat v Švico.
Vinko je bil družbeno aktiven pri ga-

silcih, v krajevni skupnosti, pri šahistih 
v Krmelju in Šentrupertu. Bil je občinski 
odbornik v Občini Trebnje in sedaj v Ob-
čini Šentrupert. Še zmeraj je neutruden. 

Je tudi v ožjem odboru območne organi-
zacije DIS Trebnje za okoliš Šentruperta.

Želimo mu še naprej veliko zdravja in 
dobrega počutja.

Območna organizacija DIS Trebnje

27. maja smo obiskali 90-letno Ivanko 
Kramer z Velikega Obreža pri Dobo-

vi, rojeno Gerjovič 27. 5. 1926 in jo skro-
mno obdarili. Kljub izgnanstvu v obdobju 

1941–1945 in 27-letnem vdovstvu po To-
netu Kramerju je ostala čila in zdrava ter 
za letošnjo zimo ročno, sicer sede, nase-
kala 10 m3 drv.

Ob torti in zakuski smo ji nazdravili v 
imenu članov KO DIS Dobova poverjeni-
ca Merica Kopinč in podpredsednik Ivo 
Veble, v imenu vaščanov pa predsednik 
vaške skupnosti Pepče Ogorelc ter skrb-
na soseda Tončka Cvrle in Milan Kopinč, 
vse skupaj pa nas je ovekovečil fotoama-
ter Franc Šavrič.

Poleg šopka rož je slavljenka prejela 
Zbornik spominov izgnancev in beguncev 
ter roman Rudija Mlinarja o ljudskem uči-
telju Dobovska simfonija Franca Vadnala.

Ivo Veble

Jubilantka Janežič Amalija je dopolnila 
90 let. 
Izgnana je bila v Nemčijo, kjer je preži-

vela v taboriščih celotno drugo svetovno 
vojno. Je vedra in polna optimizma, živi s 
sinovo družino na domačiji. 

Jubilantka Janežič Amalija je dopolnila 
90 let. 
Izgnana je bila v Nemčijo, kjer je preži-

vela v taboriščih celotno drugo svetovno 
vojno. Je vedra in polna optimizma, živi s 
sinovo družino na domačiji. 
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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:
Brina Devetak
 
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
Tonica BABIČ 1932 2016
Gizela BOŽIČEK 27.12.1930 05.08.2016
Stanko GAJER 1928 2016
Ivan KUNEJ 1936 2016
Marija KUNST 1937 2016
Ivan SINKOVIČ 1933 2016
Franc SLATNER 1926 2016
Ivanka VRAČUN 1926 2016

KO DIS Bizeljsko
Anton DECECCO 01.10.1925 25.10.2016
Hema DOMITROVIČ 23.05.1926 31.03.2016
Anton FILA 19.05.1935 09.06.2016
Janez GERMOVŠEK 24.08.1931 12.10.2016
Marija GERMOVŠEK 14.12.1925 23.09.2016
Rozalija ILJAŠ 30.05.1930 22.07.2016
Antonija ILJAŠ 17.06.1927 12.03.2016
Barbara PUTRIH 01.11.1932 08.09.2016
Terezija TRAVNIKAR 06.10.1929 04.01.2017
Antonija ŽMAVC 21.08.1936 30.01.2016

KO DIS Bohinj  
Ljudmila CVETEK 26.09.1933 05.12.2016
Ljudmila KRAMAR 10.11.1923 17.01.2017
  
KO DIS Boštanj
Amalija JANEŽIČ 08.11.1926 24.01.2017
Ivan LUŽAR 14.12.1928 16.01.2017
  
KO DIS Branik  
Berta KRŠEVAN 04.01.1926 01.01.2017
Vikotrija LIČEN 24.05.1935 28.11.2016
Smiljana LISJAK 21.04.1922 23.12.2016
Ciril UKMAR  02.07.1929 02.02.2017
Ivo ZGONIK 04.04.1930 02.01.2017

KO DIS Brežice
Aleksandra PEČNIK 11.02.1935 17.12.2016
Anka RACMAN 19.07.1922 21.12.2016
Franc RADANOVIČ 27.10.1927 14.07.2016
Marija TOMŠE 12.03.1929 18.10.2016
  
KO DIS Bučka
Jožefa PRAH 04.04.1929 29.01.2017
Justina PUNGERŠIČ 20.04.1935 23.01.2017
Alojzija RUPAR 03.05.1938 05.02.2017
Ivan ŽIBERT 19.03.1942 16.12.2016
 
KO DIS Cerklje ob Krki
Fanika AMBROŽIČ 03.02.1941 28.03.2016
Jožica AMBROŽIČ 19.03.1944 14.08.2016
Karel DROBNIČ 11.02.1924 04.01.2017
Jože DRUŠKOVIČ 01.01.1937 30.03.2016
Marija GROJZDEK 08.12.1940 28.02.2016
Marija JANC 27.02.1930 11.12.2016
Jože JUREČIČ 08.09.1928 december 2016
Martin JUREČIČ 17.05.1923 13.06.2016
Franc LOPATIČ 26.05.1932 04.03.2016
Marija MEŽIČ 24.05.1926 09.06.2016
Stanka OŠTIR 15.08.1937 25.09.2016
Frančiška OŠTR 30.01.1931 oktober 2016
Ernest TOMŠE 10.08.1934 15.07.2016
Ivana TOMŠE 27.12.1924 19.12.2016
Angela ŽUGIČ 02.10.1923 21.09.2016
  
KO DIS Dobova
Alojz ANTALOVIČ 16.03.1940 19.08.2016
Anton CVERLE 10.05.1937 30.09.2016
Jože DERŽIČ 19.01.1940 19.12.2016
Terezija GERJEVIČ 24.09.1931 27.12.2016
Veronika KEŽMAN 27.03.1925 09.10.2016
Ivan ŠKVARČ 04.10.1933 24.10.2016
Zofija VUČAJNK 11.05.1923 12.10.2016
  
KO DIS Dole pri Litiji
Slavka GREBENC 02.05.1929 28.11.2016
Brigita MEDVED 01.09.1937 02.01.2017
Viktor POVŠE 15.04.1936 28.10.2016
Valentina SLUGA 12.02.1932 26.08.2016
  
KO DIS Dolenja vas
Ema CERJAK 04.02.1927 20.12.2016
Jože DREO 22.02.1924 08.10.2016
Dragica NOVAK 28.10.1929 11.11.2016
Ivan ŽUPEVC 12.02.1929 03.11.2016
  
KO DIS Globoko-Pišece
Marija ANTONČIČ 1930 2016
Marija CVETKOVIČ 1926 2016
Ivan LESINŠEK 1933 2016
Pavel MOKAR 1943 2016
Ana OGOREVC 1928 2016
Ljudmila OSOJNIK 1935 2016
Ivanka PŠENIČNIK 1944 2016
Marija VOLČANJŠEK 1926 2016
Anica ŽMAVČIČ 1935 2016
  
KO DIS Gornja Radgona
Margita REBRICA 01.07.1922 21.02.2016
Franc TÖRNER  januar 2017

KO DIS Grosuplje
Slavko NEČEMER 23.06.1930 26.05.2016
  
KO DIS Hrastnik
Frančiška ČEPIN 27.03.1930 18.10.2016
Terezija KORITNIK 03.09.1928 29.10.2016
Franc PEŠEC 04.10.1929 27.05.2016
Jožef RAK 08.06.1940 27.11.2016
Marija RAK 16.04.1942 04.01.2017
Alojz ŠUNTA 23.02.1930 27.11.2016
Silva VODEP 23.09.1930 23.09.2016
Friderika ZALETEL 06.12.1921 03.02.2016

KO DIS Jesenice na Gorenjskem
Antonija BERAVS 07.03.1921 2017
Nada BURNIK 20.01.1941 11.11.2016
Franc JERALA 01.11.1924 18.01.2017
Peter MOČNIK 29.06.1928 19.08.2016
Ana PEGAN  2017

KO DIS Kanal  
Vida VALENČIČ 27.03.1918 17.11.2016

KO DIS Kamnik
Antonija BALOH 10.06.1928 01.04.2016
Jakob HOMAR 01.05.1936 24.03.2016
Jožefa KOŽELJ 16.03.1932 07.06.2016
Terezija KUHAR 10.10.1926 29.01.2016
Tilka LIPOVŠEK 29.08.1939 12.06.2016
Frančišek RAK 29.07.1927 03.09.2016
Stanislava ŠIMENC 06.05.1929 26.06.2016
Frančiška ZADRGAL 22.03.1936 16.10.2016
  
KO DIS Komen
Jože FURLAN 12.09.1938 18.08.2016
Damjan GODNIČ 25.09.1940 05.08.2016
Verginija KUKANJA 04.06.1925 13.07.2016
  
KO DIS Kozje
Marija JANČIČ 30.01.1923 26.07.2016
Marija SIKOŠEK 10.04.1927 23.10.2016
  
KO DIS Krmelj
Jože KNEZ 12.01.1929 30.10.2016
Marija KRAJNIK 20.02.1939 08.05.2016
Pavlina MAVRIČ 02.12.1931 27.10.2016
Ernest PLAZAR 08.01.1939 28.11.2016
Franc ŠIMEC 04.01.1925 02.02.2016
Antonija ŽUŽEK 09.06.1933 14.04.2016

KO DIS Laško  
Peter HRASTELJ 07.02.1935 31.12.2016

KO DIS Lenart v Slovenskih goricah
Avgust ŽALIG 22.05.1930 13.11.2016

KO DIS Leskovec pri Krškem
Vinko BIZJAK 12.10.1924 06.12.2016
Edvard STRLE 12.08.1934 22.12.2016
Marija TURŠIČ 12.10.1936 05.10.2016
Franc ŽIČKAR 23.03.1940 13.11.2016

KO DIS Ljutomer
Jožica HORVAT 08.03.1936 24.01.2017
Milena JAKELJ 13.09.1916 15.01.2017

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Terezija NOSE  20.01.2017

KO DIS Ljubljana Center
Stanislava TEKAVEC 1926 17.10.2016

KO DIS Ljubljana Moste Polje
Cecilija ARKO LAVRINŠEK 03.10.1935 18.05.2016
Stanislava DE-CECCO 02.05.1924 10.05.2016
Alojzija JORDAN 10.03.1931 22.01.2016
Pavla MAJDIČ 19.06.1925 27.12.2016
Jožica VIDMAR 19.03.1927 04.07.2016
Danica VREČAR 13.09.1934 25.04.2016

KO DIS Ljubljana Šiška
Alojzija APARAC 27.06.1928 05.10.2016
Veronika FISCHER 18.12.1925 07.03.2016
Ana-Marija KLOBUČAR 24.07.1925 2015
Stanislav KOKALJ 04.09.1926 15.11.2016
Anton LAJKOVIČ 08.02.1925 12.04.2016
Anica MATKO 09.11.1926 24.11.2016
Marija VITANOVIČ 10.10.1927 07.12.2016
Marija ŽUGELJ 02.12.1929 28.07.2015
  
KO DIS Ljubljana Vič Rudnik
Alojz KAVČIČ 1933 6.12.2006
Radovan MATEVŽIČ 1923 2015
Anton MAVEC 1931 2015

KO DIS Mozirje
Sanda KARČE 30.11.1925 2016
Anica KLEMENAK 11.03.1933 januar 2016
Jože TROGER 12.04.1933 10.01.2016
Pavla TROGER 13.11.1922 25.08.2016

KO DIS Maribor Podbrežje-Tezno
Miroslav KERT 05.01.1937 november 2016
Kazimir TROJER 21.12.1938 december 2016
  
KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica
Nada ALEŠ 21.05.1920 21.05.2016
Metka LEŠNIK 25.11.1920 10.12.2016
Irena RUPNIK 12.04.1930 17.12.2016
Vida ŠMARČAN 21.11.1927 14.12.2016
  
KO DIS Maribor- Tabor
Neda REŠL 19.12.1924 23.11.2016
  
OO DIS Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Ribnica na Pohorju
Ferdinand LADINEK 14.02.1928 19.10.2016
Hilda ŠTUHEC 03.11.1941 11.10.2016
  
KO DIS Novo mesto
Alojz PRESEKAR 08.04.1943 03.09.2016
Jože KODRIČ 09.11.1932 06.11.2016
  
KO DIS Ormož
Albina NEMEC 28.10.1938 06.10.2016
 
KO DIS Polje ob Sotli-Buče
Marija JAGRIČ 13.10.1930 29.10.2016
Ivan KOVAČIČ 02.11.1929 22.03.2016
Marija MERKŠA 23.03.1927 10.12.2016
 
KO DIS Radeče
Dominik BLAJ 23.09.1925 30.06.2016
Alojz PERNIŠEK 07.06.1936 23.10.2016
Franc PIVC 07.03.1941 03.11.2016
Marija MIHELIČ 02.07.1926 24.01.2017
  
KO DIS Radovljica
Albin DUH 05.03.1937 06.02.2017
  
KO DIS Raka
Jožefa BAJC 1920 15.10.2016
Emilija DOVJAK 16.04.1927 23.02.2016
Jože GRABNAR 16.02.1932 15.09.2016
Ivanka KOCJAN 06.04.1931 20.06.2016
Peter KOVAČIČ 24.05.1943 27.06.2016
Janez LEKŠE 14.08.1925 27.09.2016
Marija METELKO 26.03.1922 08.10.2016
Jožefa NOVAK 27.03.1921 14.07.2016
Kristina NOVAK 28.11.1923 31.12.2016
Danijel ŠOLN 30.08.1943 22.08.2016
Alojz TOMAŽIN 25.04.1931 06.10.2016
Jožefa VRAČUN 07.03.1936 11.06.2016
  
KO DIS Ravne na Koroškem
Doroteja JUG 20.01.1926 02.10.2016
Nežka KUMPREJ 21.01.1936 04.05.2009
Ivan PEČOVNIK 24.11.1936 26.09.2014
Ivanka VOŽIČ 02.04.1925 08.09.2016
 
KO DIS Sevnica
Ivanka KNEZ  24.12.1940 17.10.2016
Vincenc SELAK 15.11.1926 26.12.2016
Marija VRČEK 22.03.1928 23.01.2017
  
KO DIS Slovenska Bistrica
Veronika DRAVINEC 26.11.1928 09.11.2016
Franc SIMONČIČ 11.03.1939 10.12.2016
  
KO DIS Slovenj Gradec
Vinko PANJEK 1928 2017
Branka SKOPOREC 1922 2017
  
KO DIS Šentjur pod Kumom
Hinko MARTINČIČ 14.11.1931 11.01.2017
Rozalija ZUPAN 04.09.1924 12.01.2017
  
KO DIS Škofja Loka
Minka HABJAN 08.10.1917 14.11.2016
Mihaela PAULUS 04.11.1930 03.09.2016
Ivan REVEN 15.11.1925 07.01.2017
Peter VALENTINČIČ 23.10.1924 26.12.2016
Štefka ZUPANC 26.12.1937 04.11.2016
 
KO DIS Tržič
Marija KOŠIR 06.08.1929 11.02.2017
  
KO DIS Velenje  
Emil HUDOMALJ 31.08.1931 10.12.2016
  
KO DIS Zagorje ob Savi
Frančiška DROBNE 13. 02. 1928 23. 11. 2016
Ljudmila JUVAN 02. 06. 1936 14. 02. 2017
Frančiška KRAJNIK 05. 10. 1936 22. 10. 2016
Štefan OBERČ 24.12.1940 12.10.2016
Cecilija RAZPET 21.11.1930 03.10.2016
  
KO DIS Žalec
Milan GROBIN 18.09.1941 13.08.2016
Janez HRUSTELJ 14.01.1926 20.01.2016


