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7. JUNIJ 
JE DAN SLOVENSKIH IZGNANCEV –

PRVIH MNOŽIČNIH ŽRTEV
FAŠIZMA IN NACIZMA

Del udeležencev seje Izvršnega odbora DIS 21. 2. 2019 (Foto: M. Skledar)

Na seji Izvršnega odbora Skupščine 
DIS, ki je bila 21. februarja 2019, 
so bili sprejeti naslednji sklepi:

– potreben je sklic seje Komisije za od
škodnine pri IO DIS in spremembe in 
dopolnitve predloga zakona o gmotni 
škodi,

– potruditi se moramo, da se vrne sloven
skim izgnancem pravica do klimatskega 
zdravljenja,

– natisniti je treba knjigo o dosegi odškod
nin za prisilno delo in zbrati prednaročila 
v KO DIS za to pomembno publikacijo,

– razprava o razpisih Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti RS za sofinanciranje progra
ma DIS za leto 2019 in 2020,

– razprava o vsebini za razpis za prido
bivanje sredstev za izdelavo novih stop
nic v zgornje prostore v zbirnem tabo
rišču za izgon Slovencev v Brestanici,

– razprava in sprejem zaključnega računa 
DIS za leto 2018 z obrazložitvijo,

– sklic seje Skupščine DIS o zaključnem 
računu DIS za leto 2018,

– obravnava poročila in sprejem poročila 
Nadzornega odbora Skupščine DIS,

– priprava osrednje prireditve ob dnevu 
izgnancev 7. junija v Brestanici in dneva 
odprtih vrat v taborišču,

– pohvala Komisiji za stike s kraji izgnan
stva ob odprtju spomenika umrlim 
Slovencem v izgnanstvu v nemškem 
mestu Bad Sulza.
Na seji IO DIS sta bila imenovana v 

organizacijsko komisijo Vladimir Pegan, 
mag. organizacijskih ved, njegova mama 
je bil izgnana na Hrvaško, in Biserka Me-
den, dipl. sociologinja, v komisijo za in
formiranje pri IO DIS, njena mati je bila 
izgnanka v Nemčijo.

Na seji IO DIS je bila podana tudi in
formacija o razgovoru z varuhinjo člove
kovih pravic Vlasto Nussdorfer in vsebini 
Vestnika DIS št. 131.

Na seji je bil govor tudi o dopisih iz KO 
DIS Srednja Dobrava in KO DIS Bohinj 
in sprejet sklep, da se pomaga tema orga
nizacijama pri finančnih in kadrovskih 
vprašanjih.

Prisrčno vabljeni
na spominsko prireditev 

Društva izgnancev Slovenije 1941‒1945
ob dnevu izgnancev.

Prireditev bo v petek, 
7. junija 2019,  

ob 11. uri

pri zbirnem taborišču za izgon Slovencev
 v Brestanici pri Krškem.

Slavnostni govornik bo 
 gospod Marjan Šarec,

predsednik Vlade Republike Slovenije.

Ogled taborišča bo 7. junija 2019  
od 9.30 do 14.00.

Veselimo se srečanja!

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945

Informacije:
051 38 32 32,  
01 43 44 880

Pogovor pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju o strahotah druge svetovne vojne

Predsednik Republike Slovenije  
Borut Pahor je 2. aprila 2019 ob 
10.30 uri povabil množico dija

kinj in dijakov na pogovor o strahotah 
druge svetovne vojne. 

Pogovor je bil v veliki dvorani Pred
sedniške palače.

Na pogovor pri predsedniku RS je 
bila povabljena tudi predsednica DIS 
Ivica Žnidaršič, ki je govorila o izgonu 
Slovencev in izgnanskih taboriščih, ki 
jih je Adolf Hitler ustanovil za izgnane 
Slovence. O tem je poročala 2. aprila 
ob 17. uri pri poročilih tudi Televizija 
Slovenija.

Predsednica Društva izgnancev Slo
venije  1941–1945 se je predsedniku 
zahvalila za povabilo in poudarila ve
lik pomen, da se mlade ljudi informira 
o trpljenju, ki so ga Slovencem povzro
čili fašisti in nacisti.

     
M. Skledar Pri predsedniku RS Borutu Pahorju, 2. aprila 2019  (Foto: M. Skledar)
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. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .
Obisk varuhinje za človekove pravice na sedežu DIS

Kongres ZL – Demokratične stranke dela

V torek, 22. januarja 2019, je prišla 
na razgovor k predsednici DIS Ivi
ci Žnidaršič varuhinja za človeko

ve pravice Vlasta Nussdorfer.
Na razgovoru so sodelovali dr. Janko 

Prunk, predsednik Sveta DIS, Hilda Marc, 
predsednica organizacijske komisije, 
Zdenka Kaplan, predsednica Komisije za 
stike s kraji izgnanstva, in Milan Skledar, 
član informativne komisije pri IO DIS.

Varuhinjo smo seznanili z delovanjem 
DIS in napako Slovenije, da ne izterja voj
ne škode od Nemčije in da ni bil sprejet 
zakon o povračilu gmotne škode sloven
skim izgnancem in beguncem, ki smo iz
gubili vse premoženje.

Za varuhinjo smo pripravili besedilo, ki 
ga je o naših zahtevah vključila v poročilo 
za Vlado RS in Državni zbor RS.

Med drugim smo ji napisali:

Izterjava vojne škode od Nemčije
Po koncu druge svetovne vojne so bile 

pozvane vse države, na katere je bila stor

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer 
(Foto: M. Skledar)

Na pogovoru z varuhinjo človekovih pravic so poleg predsednice DIS Ivice 
Žnidaršič sodelovali tudi od leve proti desni Hilda Marc, dr. Janko Prunk, 

Milan Skledar in Zdenka Kaplan. (Foto: Ž. Pirnat)

Kongres ZL - DSD 26. 1. 2019, na sliki od leve proti desni  
mag. Franc Žnidaršič, častni predsednik, in Aleš Hoge, novi predsednik 

(Foto: M. Skledar)

jena agresija, da predložijo zahtevke o 
vojni škodi.

Vojna škoda je bila tudi v Sloveniji po
drobno popisana in po drugi svetovni voj
ni predložena na mirovne in reparacijske 
konference. Obstajajo podatki o priznani 
vojni škodi na teh konferencah in podatki, 
da je Nemčija poravnala bivši državi Jugo
slaviji in Sloveniji samo 2 % vojne škode.

80.000 slovenskih izgnancev in begun
cev, ki so izgubili vse premoženje, ni niko
li dobilo niti simbolične vojne odškodni
ne za odvzeto premoženje. Danes jih živi 
samo okoli 8500.

Ne samo zaradi fizičnega in psihičnega 
trpljenja v izgnanstvu, ampak tudi zaradi 
izgube premoženja je ta del prebivalstva 
zelo prizadet in zaradi tega trpita pomanj
kanje še druga in tretja generacija sloven
skih izgnancev. Gre za skupino Slovencev 
v visoki starosti, ki terjajo od državnih 
organov, da Nemčija končno poravna vsaj 
simbolično vojno škodo in da se sprejme 
zakon o gmotni škodi.

Izgon Slovencev je bil v sodbi nürnber
škega sodišča označen kot vojni zločin, 
ki ne zastara, zato tudi ne zastara plačilo 
vojne škode.

Z Nemci ni bila nikoli podpisana mi
rovna pogodba, zato tudi ni bila poplača
na vojna škoda.

Po združitvi Nemčije so svoje zahteve 
za izplačilo vojne škode postavile nekate
re evropske države in delno tudi uspele. 
Slovenija po združitvi Nemčije ni storila 
primernega diplomatskega napora za iz
terjavo vsaj dela vojne škode in Nemčiji 
Slovenija doslej še ni postavila zahtevka 
vsaj za nekaj milijard evrov vojne škode.

Prav tako je nesprejemljivo, da slo
venska država 23 let ni sprejela zakona 
o plačilu gmotne vojne škode, ki je bil 
napovedan v 8. členu zakona o žrtvah 
vojnega nasilja.

Varuhinja je v letnem poročilu Varu-
ha človekovih pravic Republike Slovenije 
za leto 2018, ki je bilo poslano Vladi RS 

in Državnemu zboru RS med drugim za-
pisala, da se je nanjo obrnilo Društvo 
izgnancev Slovenije 1941–1945 in kaj smo 
izpostavili. Povzela je zgodovinska dejstva 
in med drugim je varuhinja v poročilu za-
pisala:

»Ni torej dvoma, da še vedno obstaja vsaj 
del slovenske družbe, ki se čuti ne samo 
prizadetega v posledici dogodkov iz druge 
svetovne vojne, ampak tudi prikrajšanega 
v posledici dosedanjega odnosa zdajšnje 
države do teh vprašanj in goji pričakovanja 
po spremembi v njen bolj aktiven angažma 
na tem področju. 

Varuh priporoča Vladi RS, da (ponov-
no preuči to vprašanje in nato) odloči, ali 
gre uradno zahtevati, da Zvezna republika 
Nemčija povrne vojno škodo, povzročeno 
med drugo svetovno vojno, ali ne.«

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

26. januarja 2019 je dosedanji pred
sednik ZL – Demokratične stranke 
dela mag. Franc Žnidaršič sklical 

kongres stranke.
Kongresa se je v polni dvorani udeležila 

tudi delegacija DIS in se zahvalila stran
ki, ki je na volitvah za Državni zbor RS 
v letu 2018 vključila tudi 4 kandidate za 
poslance DZ žrtev vojnega nasilja – po
tomce izgnancev.

Ker so stranke v Državnem zboru RS 
marca 2018 preprečile drugo obravnavo 
zakona o gmotni škodi, smo imeli pravico 

predlagati za DZ potomce izgnancev, ki 
bi se borili za naše pravice, vendar niso 
bili izvoljeni.

Ker je mag. Francu Žnidaršiču potekel 
predsedniški mandat, je bil na kongre
su imenovan za častnega predsednika 
stranke.

Za novega predsednika stranke, ki se 
sedaj imenuje Delavska stranka (DS) pa je 
bil izvoljen Aleš Hoge. Obema čestitamo.
     
     

M. F.

Obisk dr. Milana Brgleza na  
Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945

Na pobudo predsednice DIS Ivice 
Žnidaršič je prišel 3. aprila 2019 
na razgovor na DIS dr. Milan 

Brglez, poslanec Državnega zbora RS in 
bivši predsednik DZ, ki je februarja 2018 
vložil v Državni zbor RS predlog zakona o 
gmotni škodi. Zakon je bil v prvi obravna
vi sprejet, drugo obravnavo pa so stranke 
preprečile. Dr. Brglez še vedno meni, da je 
treba zakonsko urediti vprašanja gmotne 
škode, ki je nastala med drugo svetovno 
vojno. Prepričani smo, da bo tudi v bodo
če vplival, da se zakon sprejme. 

Zato vas obveščamo, da bo dr. Milan 
Brglez na volitvah 26. maja 2019 kandidi-
ral za poslanca v Evropski parlament.

Po besedah kandidata je treba v Evropi 
varovati vrednote demokracije in človeko
ve pravice, preprečevati zlorabe, izsilje
vanja in grožnje. Poleg tega pa poskrbe
ti tudi za varstvo okolja, boljše življenje 
za vse ljudi in mir. Zato kaže dr. Milana 
Brgleza na volitvah za Evropski parla-
ment, podpreti.

     
M. Skledar
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. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .
Razgovor z evropskim poslancem iz Slovenije  

dr. Igorjem Šoltesom

Seja Nadzornega odbora Skupščine 

Seja Komisije IO DIS za organizacijska vprašanja

Razgovor s častnim članom DIS 
mag. Francem Žnidaršičem

Dr. Igor Šoltes,  
poslanec Evropskega parlamenta 

(Foto: M. Skledar)

Na razgovoru z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom so poleg predsed-
nice DIS sodelovali od leve proti desni: Albin Pražnikar, Alojz Rupar in  

Zdenka Kaplan. (Foto: M. Skledar)

Udeleženci Nadzornega odbora Skupščine DIS, 11. 2. 2019. Od leve proti 
desni Francka Primožič, računovodkinja DIS, Martin Podlesnik, podpredsed-
nik DIS, Karl Levak in Jolanda Želj Erhard, člana NO DIS, Albin Pražnikar, 
predsednik finančne komisije, Ivica Žnidaršič, predsednica DIS, in Veronika 

Kljun, predsednica NO DIS. (Foto: Z. K.)

Na razgovoru s častnim članom DIS mag. Francem Žnidaršičem sta sodelovala 
tudi Albin Pražnikar in Alojz Rupar.

Prvega februarja 2019 je dr. Igor Šol-
tes, poslanec evropskega parlamen
ta iz Slovenije, prišel na razgovor na 

Društvo izgnancev Slovenije 194–1945.
Predsednica DIS prof. Ivica Žnidaršič, 

ki je hkrati tudi predsednica Mednarod
nega odbora izgnancev in beguncev žrtev 
fašizma in nacizma 1920–1945, je dr. Šol
tesa najprej seznanila z 10letnim delova
njem tega mednarodnega odbora, ki se bo 
letos 20. in 21. septembra zopet sestal v 
Ljubljani, v dvorani Mestne občine Lju
bljana. Iz seje odbora bodo poslali pred
log predsedniku Evropske unije, da se sto
ri več za preprečevanje vojn in poskrbi za 
žrtve vojn.

Dr. Šoltes je bil tudi informiran z dejav
nostjo DIS in pripravami na večjo priredi
tev DIS, ki bo na dan slovenskih izgnan
cev 7. junija 2019.

Dr. Igor Šoltes nas je seznanil z nje
govimi prizadevanji v skrbi za starejše, 
varstvo okolja in zdravstvo. Poslanec bo 

na volitvah v Evropski parlament 26. 
maja 2019 ponovno kandidiral. 

     
    Z. K.

Na sedežu DIS je bil razgovor z 
dolgoletnim poslancem Držav
nega zbora RS mag. Francem 

Žnidaršičem o dopolnitvi in spremembi 

predloga zakona o gmotni škodi in pri
zadevanjih, da bi izboljšali skrb za žrtve 
fašizma in nacizma.

Obisk Andreja Grassellija na DIS

Obisk Andreja Grassellija na sedežu DIS, 11. 3. 2019 (Foto: Ž. Pirnat)

Po dolgem času je na povabilo predse
dnice DIS prof. Ivice Žnidaršič pri
šel na pogovor Andrej Grasselli, ki je 

med letoma 1995 in 2005 sodeloval z DIS 
v imenu Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

Predsednica DIS je Grassellija podrob
no informirala o 10letnem delovanju 
Mednarodnega odbora izgnancev in be
guncev žrtev fašizma in nacizma v letih 
1920–1945,  ki se sestaja vsako leto v dru
gi državi članici.

Odbor je bil ustanovljen leta 2009 na 
prvem evropskem kongresu izgnancev in be
guncev v Ljubljani, ki ga je organiziral DIS. 
Pravila o delovanju odbora so bila sprejeta 

na mednarodni konferenci, ki jo je DIS or
ganiziral že leto po kongresu v Ljubljani. 
Nato so bili sestanki 2011 v Sloveniji, v Bre
stanici, 2012 v Ukrajini, leta 2013 v Rusiji, 
2014 na Slovaškem, 2015 na Češkem, 2016 
v Srbiji, 2017 v Avstriji, 2018 bi moral biti 
sestanek na Poljskem, pa ga ni bilo.

Letos ob 10-letnici delovanja pa bo se-
stanek 20. in 21. septembra 2019 zopet v 
Sloveniji.

Gospod Grasselli je bil tudi informiran, 
da predsednica DIS zaključuje posebno 
knjigo o tem, kako smo slovenski izgnanci 
in prisilni delavci dosegli odškodnine za 
prisilno delo kljub nasprotovanju nekaterih.

je bila v ponedeljek, 11. februarja 2019, ob 10. uri, v Ljubljani, Einspielerjeva 6, 
prvo nadstropje, v sobi 58/59 z naslednjim dnevnim redom:

1. Obravnava zaključnega računa Skupščine DIS in njenih organov za leto 
2018.

2. Obrazložitve zaključnega računa Skupščine DIS za leto 2018.
3. Priprava poročila Nadzornega odbora o zaključnem računu Skupščine DIS 

in njenih organov za leto 2018.

Nadzorni odbor DIS
Veronika Kljun, l. r., predsednica

Predsednica Komisije za organizacijska vprašanja Hilda Marc je sklicala sestanek 
komisije 4. aprila 2019. Obravnavali so pregled prireditev DIS ob 7. juniju – dne
vu slovenskih izgnancev in druge prireditve. Dogovorili so se, kako bodo člani te 
komisije sodelovali pri uresničevanju programa DIS v letu 2019 ter pomagali pri 
organizacijskih vprašanjih nekaterim KO DIS.
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. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .
Seja Skupščine DIS

Vsem krajevnim in območnim organizacijam  
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 – delegatom 

Skupščine DIS

Spoštovani!

Na osnovi sklepa Izvršnega odbora DIS z dne 21. februarja 2019 sklicujem 
dopisno sejo Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki bo

v četrtek, 14. marca 2019.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Zaključni račun Skupščine DIS za leto 2018 z obrazložitvijo.

2. Bilanca krajevnih in območnih organizacij DIS za leto 2018 (podračuni 
Skupščine DIS).

3. Poročilo Nadzornega odbora Skupščine DIS o zaključnem računu za leto 
2018.  

4. Poročilo računovodstva o vodenju poslovnih knjig v letu 2018.

Prilagam gradivo k 1., 2., 3. in 4. točki dnevnega reda.

Prosimo, da najkasneje do 14. marca 2019 do 12. ure potrdite,  
ali se z zaključnim računom Skupščine DIS za leto 2018 strinjate in 
vrnete priloženo izjavo - glasovnico.

Za vsa vprašanja in dodatne informacije kličete na telefon 
01 434 48 80 ali 051 38 32 32 ter najkasneje do 14. marca 2019 do 
12. ure sporočite svoja stališča.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

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

Skupina članov IO DIS je 18. februarja 2019 pregledala glasovnice dele-
gatov in ugotovila, da je glasovnice v roku vrnilo 77 krajevnih oziroma 
območnih organizacij DIS in vsi so se strinjali s poročilom in obrazložitvijo 
zaključnega računa DIS za leto 2018.

Martin Podlesnik
podpredsednik DIS

Blišč kulture na Bučki

Kulturno društvo Bučka je 15. febru
arja 2019 organiziralo prireditev ob 
svoji 30letnici delovanja na Bučki.

Na prireditvi so obeležili tudi 160letni
co šole in 200letnico rojstva dr. Ignacija 
Knobleharja. 

Slavnostni gost in govornik je bil mag. 
Marko Repnik, direktor Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti. O dejavnosti Kul
turnega društva na Bučki je govorila Ljubi-
ca Hočevar, ki je predsednica tega društva.

Uvodne besede ob visokem jubileju šol
stva na Bučki so imeli Kristina Resnik, vod
ja Podružnične šole Bučka, Jože Kapler, 
župan občine Škocjan, in Jelka Tršinar, 
urednica zbornika »Sonce sredi Bučke«.

Na prireditev je bila povabljena tudi 
Ivica Žnidaršič, ker je Bučka njen rojstni 
kraj in je tam po vojni obiskovala tudi 
osnovno šolo.

S. Skledar

17. SPOMINSKI POHOD OB
ITALIJANSKO-NEMŠKI OKUPACIJSKI MEJI

OD MURNC DO TELČ,

V SOBOTO, 27. aprila 2019

Zbirno mesto je v Murncah nad Šentjanžem ob 8. uri.

Zagotovljen bo prevoz do Murnc z avtobusom: 
iz TRŽIŠČA ob 6.45 uri,
iz KRMELJA ob 7. uri in  

iz ŠENTJANŽA ob 7.30 uri.

Zaključek pohoda bo pri gasilskem domu na TELČAH  
ob 15. uri.

Za več informacij pa lahko pokličete:
07 818 04 60 (Ciril FLAJS)

07 818 47 49 (Marjan ZAMAN)
041 218 401 (Rezka REPOVŽ)

Srečanje gorenjskih izgnancev

Za gorenjske KO DIS Bled, Bohinj, Jesenice, Radovljica, Kranj,  
Srednja Dobrava, Škofja Loka in Tržič bomo pripravili

19. srečanje gorenjskih izgnancev DIS

v soboto, 25. maja 2019, ob 11. uri
v dvorani Kulturnega centra v Tržiču.

Letos bo organizator in prireditelj KO DIS Tržič, telefon 040 873 218.
VABLJENI!

KO DIS TRŽIČ
 Alojz Žabkar,
   predsednik

Srečanje izgnancev mariborskega območja

Ob dnevu slovenskih izgnancev bodo krajevne organizacije DIS mariborskega 
območja organizirale prireditev, ki bo

v četrtek, 6. junija 2019, ob 16. uri,
v Mariboru na Trgu izgnancev

ob spomeniku izgnancev v Melju.

Na prireditvi bo kulturni program in v govorih bodo udeležencem dane  
aktualne informacije.

Vabljeni člani DIS in druge žrtve vojnega nasilja.

Predsedniki KO DIS Maribor:
Davorin Zdovc (040 202 639)
Miha Žgank (02 25 18 387)
Majda Cvetanovski (031 450 702

Prireditev na Bučki na Dolenjskem

Krajevna organizacija DIS Bučka na Dolenjskem
organizira prireditev in pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Telč do 

Bučke, ki bo

v soboto, 29. junija 2019.
Pohod se bo začel v soboto, 29. junija, ob 8. uri iz Telč,

končal pa ob 11. uri na Bučki.

Prireditev na Bučki se bo začela takoj po pohodu
ob 11. uri v kulturnem domu.

V programu bodo govori o nujnosti boljše organiziranosti države za pomoč žrt-
vam fašizma in nacizma.

Vse podrobne informacije dobite na telefonu 031 462 821.
Vabljeni člani DIS z vse Dolenjske, potomci izgnancev in beguncev in vsi krajani 

Bučke ter okoliških vasi.
   

Silva Marjetič
predsednica KO DIS Bučk
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
KO DIS Globoko – Pišece

Občni zbor KO DIS Srednja Dobrava

Nikoli ni prepozno

Članski sestanek KO DIS Radeče

Občni zbor KO DIS Radovljica

Na 18. srečanju članov DIS Gorenjske 12. 5. 2018 so predsednico DIS  
Ivico Žnidaršič presenetili s košaro gorenjskih dobrot. 

(Foto: Justin Zorko)

Občni zbor Globoko – Pišece, 26. 1. 2019

Občni zbor KO DIS Radeče, 8. 12. 2018

Članici DIS Sonji Senčar, ki je v 
domu v Kopru, so prinesli punčko 

iz dnevnega centra Školjka.

Na sneženo četrtkovo popoldne, 
13. decembra 2018, smo se v Re
stavraciji Center  v Lescah zbrali 

člani KO DIS Radovljica na svojem re
dnem letnem občnem zboru.

Kljub letom in težavam, ki nas tare
jo, se nas je srečanja udeležilo kar 34 
članov. S svojo udeležbo nas je počastil 
tudi Rudi Zadnik, koordinator KO DIS 
za Gorenjsko.

Srečanje oz. občni zbor je na prošnjo 
in zadovoljstvo vseh vodil naš predse
dnik Tone Pristov, saj pozna in obvlada 
vse probleme.

Začeli smo s pesmijo »Oh, kako je dol
ga, dolga naša pot«. Zbor članov pa je po
tem potekal po dnevnem redu: 

pozdrav članom in gostu, poročilo pred
sednika in blagajničarke, plan dela za 
leto 2019. Sledilo je predvajanje videopo
snetkov 18. srečanja izgnancev Gorenj
ske v Radovljici, ki je potekalo 12. maja 
2018.  

Nazadnje nas je naša prijazna članica, 
Vida, presenetila kot Božiček s polno ko
šaro flancatov. Ta občni zbor pa smo izko
ristili še za medsebojna voščila in dobre 
želje za novo leto 2019. Seveda ni manjka
lo spominov in prijetnih srečanj.

Hvaležni smo našemu predsedniku, ki 
požrtvovalno in uspešno vodi našo krajev
no organizacijo izgnancev iz Radovljice.

Anka Marzidovšek

Od 35 članov je bilo na zboru 22. de
cembra 2018 prisotnih 13 članov KO 
DIS Srednja Dobrava. Povabljeni 

gostje: predsednik KO DIS Radovljica Tone 
Pristov in član IO DIS Ferek Maksimilijan.

Predsednik KO DIS Srednja Dobrava 
Alojz Vidic je podal obširno poročilo o 
delovanju njihove KO DIS. Predsednik 
Vidic je dejal, da je njihov odbor sklenil, 
da neha delovati njihova KO DIS.

G. Vidic je 26. maja 2018 predsednici 
Ivici Žnidaršič poslal obvestilo, da pri 93. 
letih ne bo mogel biti več predsednik, za
menjave pa nima. Zato bodo ukinili delo
vanje KO DIS Srednja Dobrava.

Maksimiljan Ferek, član IO DIS, je de
jal, da je škoda, da bi ukinili KO DIS in 
da to ni dobra rešitev, ker bi njihovi člani 
bili prikrajšani in slabo obveščeni o do
gajanju v DIS. Pomembno je, da bi v KO 
DIS vključili njihove svojce, ki bi nadalje
vali z delom.

Opomba: O tem predlogu je 21. marca 
2019 razpravljal Izvršni odbor DIS in se 
ni strinjal z ukinitvijo KO DIS Srednja 
Dobrava. Položnice za članarino in Ve
stnik DIS pa bodo poslane iz DISa.

M. Ferek

Izgnanci DIS Globoko – Pišece smo imeli 
26. januarja 2019 redni letni občni zbor, 
ki se ga je udeležilo 60 članov in pova

bljeni gosti sosednjih KO, Rok Kržan iz KO 
Bizeljsko in član IO DIS, Emilija Držanič iz 
KO Brežice, Karl Levak iz KO Artiče, Jo
žica Stezinar iz KO Čatež, Jože Mlakar iz 
KO Kapele, predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Brežice Stane Preskar, 
predsednik KS Globoko Mihael Petančič, 
predstavnica RK in šole Globoko ter tajnica 
KS Globoko – Pišece Anica Novoselovič.

Predsednica Ljudmila Petan je podala 
poročilo o delu DIS Globoko – Pišece, 
ki ga lahko obeležimo kot delovno in us
pešno. Sledila so poročila blagajničarke 
Ivanke Gerjevič in NO. Iz poročil je raz
vidno, da naša KO DIS deluje zgledno in 
odgovorno. Zavedamo se, da imamo vsi, 
ki smo okusili vojno, od članstva v DIS 
koristi, ki mnogim rešujejo družinski 
proračun. Posebej je bilo izpostavljeno 

vprašanje: »KAKO NAPREJ?« Treba je 
namreč poudariti, da večina vodilnih v 
KO DIS deluje že od samega začetka, reši
tev praktično ni, saj je nemogoče pridobi
ti mlajše kadre, ki bi bili pripravljeni dela
ti v organizacijah brezplačno. Tako se vse 
pogosteje postavlja vprašanje: »KAKO 
DOLGO ŠE?«

V razpravo se je vključil član IO DIS 
Rok Kržan, ki je tudi sam soočen z ome
njenimi težavami, ki se jim ni mogoče iz
ogniti. Zelo dobro pri vsem tem pa je, da 
smo še vedno močno povezani. Svoj pog
led je izpostavila tudi predsednica KO 
Brežice Emilija Držanič, ki ugotavlja, da 
je za članstvo vse manj zanimanja.

Druženje udeležencev zbora je sledilo v 
pozen večer, kar pove, da si mnogi želijo 
srečanj in druženja.

Za KO DIS Globoko – Pišece
 Jože Bračun

Člani KO DIS Radeče imamo 
članski sestanek ali občni zbor 
vedno v začetku decembra in to 

na dan, ki je najbližji 6. decembru te
kočega leta, saj je bil na ta dan najšte
vilčnejši izgon naših družin iz domov v 
tuje kraje. Temu spominu je posvetil ne
kaj besed tudi g. Franc Lipoglavšek na 
letošnjem članskem sestanku, ki je bil 8. 
decembra 2018. Na začetku so nastopili 
učenci OŠ Marjana Nemca s kulturnim 
programom, ki je razveselil vse navzoče. 

Udeležba je bila številčna kljub letom in 
zdravstvenemu stanju članov. Veseli smo, 
da se ga je udeležil tudi župan občine g. 
Tomaž Režun, ki je tudi član naše KO 
DIS, saj je sin izgnanke. Namenil nam 
je nekaj vzpodbudnih besed, za kar smo 
mu hvaležni. Prav tako so se ga udeležili 
tudi predstavniki sosednjih krajevnih or
ganizacij DIS, s katerimi sodelujemo ob 
raznih prireditvah.

J. K.

Leto je naokoli in predsednik KO DIS 
Koper, Izola, Piran in Ankaran Teo-
dor Colnar ter Antonija Senčar, člani

ca odbora te krajevne organizacije, sta bila 
11. decembra 2018 spet pri meni na obisku 
v Domu upokojencev Olmo v Kopru.

Letos sta prišli z njima tudi članici DIS 
Alenka Kariž in Albina Šenk.

Njihovega obiska sem bila zelo vesela. 
Prinesli so mi prisrčno izdelano čestitko 
in piškote, ki so jih spekli prvošolci OŠ 
Cirila Kosmača iz Pirana.

Veseli me, da so med nami še taki ljudje, 
ki kljub letom izžarevajo tako pozitivno 
energijo, da razveseljujejo vse okoli njih.

Naslov »Nikoli ni prepozno« sem izbra
la z mislijo na te čudovite ljudi – angele, 
ki žrtvujejo svoj prosti čas in energijo, da 
bi obiskali tiste, ki jim topla beseda in ob
jem ogromno pomenita, saj je med njimi 
veliko takih, ki so že od večine pozabljeni.

V zvezi z Dnevnim centrom Školjka je 
veselo, kot zna reči Antonija Senčar: »To 
je vrtec za odrasle, kjer se odrasli ljudje 
družijo, veselijo in imajo lepo.«

Podporni člani DIS v letu 2019
• Zdenka Kaplan,
• Martin Podlesnik,
• Janez Počivalšek,
• Anton Fridl.
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V spomin in opomin Bolje je treba poskrbeti za žrtve fašizma in nacizma

Zbor članov KO DIS Tržič

Občni zbor KO DIS Hrastnik

Srečanje treh predsednikov KO DIS Žalec

15. februarja 2019 je minilo 75 let od po
žiga Komna, Divčev, Tomačevice, Male
ga Dola, zaselka Jablanec in Branika ter 

pregona vaščanov v izgnanstvo in begunstvo.
Vsako leto pripravimo spominsko slo

vesnost v spomin na žalostne dogodke in 
opomin NIKOLI VEČ VOJNE.

Program prireditve so oblikovali: učen
ci OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen, 
združeni OPZ Komen – Štanjel; učenci 
GŠ Sežana – podružnica Komen, Meša
ni pevski zbor Cominum in harmonikar 
Jan Novak.

Naša osnovna šola Komen pod vod
stvom ravnateljice Nives Cek in njenega 
tima vsako leto znova potrjuje pripadnost 
kraju in zgodovini.

Kot predsednica KO DIS Komen sem 
v pozdravnem nagovoru spomnila na 

Občni zbor KO DIS Komen, 15. 2. 2019

Trije predsedniki Območne organizacije Žalec (od leve): Ciril Blagotinšek, 
Franc Vidmar in Brane Hriberšek (Foto: Tone Vrabl)

dogodke tistega dne, na stiske in trplje
nje v izgnanstvu in tudi na dejstvo, da 
nas duhovnika monsignor Viktor Kos in 
kaplan Mirko Rener nista zapustila, ko 
so nas pregnali iz naših domov, da sta 
delila enako usodo z izgnanci do konca 
vojne. 

Slavnostni govornik, župan občine Ko
men, mag. Erik Modic je v svojem govo
ru poudaril, da spominska slovesnost ne 
pomeni le spomina na žalostne dogodke 
iz druge svetovne vojne, ampak tudi opo
min, da se kaj podobnega ne bi ponovilo. 

Junija bo naša KO DIS organizirala že 
tradicionalni pohod Po poteh požganih 
vasi.

      
Sabina Godnič

Predsednica KO DIS Komen

Prvega marca letos smo se člani in čla
nice KO DIS Tržič zbrali na rednem 
letnem občnem zboru. Udeležba je 

bila nekoliko skromnejša kot pretekla leta. 
Podana so bila poročila predsednika, bla
gajnika in nadzornega odbora.

Omenil sem problem zmanjšanja članstva, 
starost. bolezen, umrljivost. Poročal sem o 
delu KO v letu 2018, prireditvah, sestankih 
koordinacijskega odbora za Gorenjsko. 

Opozoril sem na delo, ki ga je za nas 
opravil DIS, na informacije iz dejavnosti 
DIS in krajevnih in območnih organizacij 
DIS v Vestniku 129/130, v katerem je ob
javljena vsebina Skupščine DIS in sklepi 
ter program za delo v letu 2019. Priprav
ljen predlog zakona o gmotni škodi, ki ga 
je pripravil mag. Franc Žnidaršič za obrav
navo v Državnem zboru RS, je bil ob prvi 

obravnavi sprejet, za drugo obravnavo pa 
ni bilo podpore. Tudi na volitvah v državni 
zbor naši kandidati niso dobili podpore. 

V programu dela DIS za leto 2019 je med 
drugim navedeno, da bo 7. junija 2019 dan 
odprtih vrat v taborišču v Brestanici in več
ja prireditev DIS. Taborišče za izgon Slo
vencev v Brestanici se še vedno ureja, po
skušali bodo dobiti sponzorja za ureditev še 
enega prostora v zgornjih prostorih tabori
šča in narediti stopnišče v zgornje prostore. 

Letos bo KO Tržič pripravil 19. sreča
nje gorenjskih izgnancev. Srečanje bo 25. 
maja 2019 ob 11. uri v dvorani Kulturnega 
centra v Tržiču. Pripravljamo kratek kul
turni program in nekaj govorov. 

 
Alojz Žabkar

 predsednik KO DIS Tržič

Kot vsako leto v mesecu marcu smo 
se tudi tokrat zbrali v lokalu našega 
preminulega člana Žekša v Žerjav

cih. Namen teh srečanj je, da pregledamo 
delo KO DIS. Žalostni pa ugotavljamo, da 
nas je na teh srečanjih vsako leto manj. V 
času od lanskega srečanja so nas zapustile 3 
članice. Umrle so namreč Štefanija Zemljič, 
Frančiška Fujs in Viktorija Lorbek.

S takšnimi razmerami se moramo spri
jazniti, saj se staramo, zraven tega pa nas 
tarejo še bolezni, pridobljene v naši rani 
mladosti v izgnanstvu. Bili smo oropani 
naše mladosti, saj so nas okupatorji izganja
li in preganjali po raznih krajih okupirane 
Evrope. Posledice tega pa čutimo še danes.

Kot udeleženec skupščine DIS v Ljublja
ni vam moram sporočiti, da si naše vodstvo 
še vedno prizadeva, da se nam končno 
prizna in poravna materialna škoda iz leta 
1941–1945. Na Skupščini DIS je bil tudi 
poudarek večji pomoči v KO DIS članom 
DIS na domu.

V naši KO smo o tem razpravljali. Zaklju
čili smo, da je za ostarele, osamljene in 
bolne člane treba poskrbeti za celodnevno 
oskrbo, pa tudi o možnostih v domovih za 
ostarele. Vodstvo DIS pa naj skuša posre
dovati, da se omogoči prednostni sprejem 
brez čakalne vrste. Predsed–nica DIS je v 
svojem prispevku govorila tudi o političnih 
razmerah doma in po svetu. Zaskrbljujoče 
ugotavlja, da se pojavi fašizma in nacizma 
vse prepogosto pojavljajo tudi v naši bližini.

Da je res, sem občutil osebno. Neki 
funkcionar me je kot predsednika KO DIS 
Lenart spraševal o mojem preživetju med 
okupacijo 19411945. Odgovoril sem mu, 
da smo bili družina zavednih Slovencev, 
da se je oče takoj po okupaciji povezal z 
odporniškim gibanjem. Tudi svoja starejša 
dva sinova, stara 18 in 19 let, in še mnoge 
v domačem kraju je organiziral in podpiral 
NOB. Bili so borci v brigadi T. Tomšiča 
in M. Gubca v Kozjanskem odredu. Moja 
mama je bila s 3 mlajšimi otroki odpelja
na v taborišče v Avstrijo v bližino Gradca, 

nato pa v Nemčijo v mesto Amerbach. Tak
rat sem bil star 8 let. Po končani vojni smo 
se po spletu čudežnih naključij le vrnili v 
osvobojeno domovino. Kljub veselemu do
godku nas je močno prizadela vest, da so 
oče in oba brata padli v borbi. Vse te po
datke navajam zaradi REAKCIJE omenje
nega GOSPODA, ki me je o teh zadevah 
spraševal. Bil sem zelo presenečen in glo
boko užaljen, ko mi je spoštovani gospod 
brez sramu in preverjenih podatkov v obraz 
zabrusil, da so le ti po končani vojni v teh 
krajih povzročili več smrtnih žrtev kot oku
pator (fašizem) vsa štiri leta trajanja vojne.

Takšne žalitve izgnanci ne sprejemamo 
in na tako potvarjanje zgodovinskih dej
stev OSTRO protestiramo. Mi, ki smo bili 
v letih 1941–1945 izgnani in preganjani, 
se zavedamo, kdo so bili tisti, ki so v bojih 
za domovino krvaveli, moji najbližji tudi 
izkrvaveli, da smo se izgnanci lahko vrni
li v domovino. Tu smo pomagali obnav
ljati porušeno domovino in smo se lahko 
šolali v svojem maternem jeziku. Za nas 
izgnance so osvoboditelji domovine HE
ROJI, ne zločinci!

Gospodu predlagam, da preštevanje 
žrtev prepusti stroki, zgodovinarjem, saj 
mu kljub visokemu položaju ne zaupamo. 
Izgnanci predlagamo, da si gospod prebe
re pesmi našega velikega poeta dr. France
ta Prešerna in se bo morda našel v verzu: 
LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR! Kljub 
šikaniranju, psihičnemu in materialnemu 
pritisku smo člani naše KO DIS trdno od
ločeni, da naše bližnje, predvsem pa mladi
no, seznanimo, kaj se je z nami dogajalo in 
jim sporočimo, da je fašizem največje zlo v 
zgodovini človeštva in tako nadaljujemo z 
našim poslanstvom.

Smo društvo širšega družbenega pome
na, zato je finančna pomoč od nekaterih 
občin pomembna in se za podporo iskreno 
zahvaljujem!

Predsednik KO DIS Lenart:
    Ivan Godec

Leto je naokrog in tako smo se tudi 
letos člani KO DIS srečali na obč
nem zboru v četrtek, 7. marca 2019, 

v športni dvorani v Hrastniku. Poleg na
ših članov so se vabilu odzvali tudi pred
stavniki KO DIS Zagorje ob Savi, Rade
če, Dol pri Litiji in Litija ter predstavnik 
Društva upokojencev Hrastnik. 

Predsednica Marija Mejač je naprej poz
dravila vse navzoče. V kratkem kulturnem 
programu je vnuk predsednice zaigral na 
harmoniko, nato pa smo nadaljevali z ura
dnim delom občnega zbora. Predsednica 
je podala poročilo o delu za preteklo leto 

ter program dela za leto 2019. Finančno 
poročilo je podala blagajničarka Vidmar 
Marta. Nadzorni odbor je ugotovil, da so 
finance vodene po predpisih.

Nato je sledila razprava, v katero so se 
vključili predstavniki iz sosednjih občin 
ter nam zaželeli uspešno delo. 

Občni zbor smo zaključili s skromno 
pogostitvijo, pogovori in druženjem ob 
harmoniki ter obljubo, da se drugo leto 
spet srečamo.

                                                                                   
Marija Mejač

V obdobju petindvajsetih let obstoja 
in delovanja so OO Žalec vodili 
trije predsedniki. Prvi je bil Franc 

Vidmar, za njim Ciril Blagotinšek in zdaj 
jo vodi Brane Hriberšek. Ker je prvi pred
sednik Franc Vidmar v Jožefovem domu 
nad Celjem, smo se v organizaciji odlo
čili, da ga obiščemo, ker je pred kratkim 
praznoval pomembno obletnico življenja. 
Srečanje treh predsednikov je bilo zani
mivo in živahno z lepimi spomini na dol
goletno skupno sodelovanje. Vsak pred
sednik je vložil v delo organizacije veliko 
dela, tako da se lahko pohvalijo z lepimi 
dosežki, še posebej organiziranimi izleti, 
sodelovanjem z drugimi organizacijami, 

udeležbo na spominskih prireditvah in 
podobnim. Trenutno je v OO Žalec še 103 
članov in 43 njihovih potomcev iz občin 
Žalec, Tabor, Polzela, Braslovče, Vransko 
in Prebold. V organizaciji so tudi ponosni 
na urejevanje albuma s pregledom vsako
letnega delovanja ter na članico Pavlino 
Jošt, ki se pridno udeležuje razstav, prip
ravila pa je tudi mini razstavo na letnem 
zboru članstva pred tremi leti.

Zapis in fotografijo s srečanja treh pred
sednikov (na sliki od leve Ciril Blagotin
šek, Franc Vidmar in Brane Hriberšek) 
pa je pripravil podpredsednik OO Žalec

Tone Vrabl
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Letni občni zbor KO Obala Koper, Izola, Piran in AnkaranObčni zbor DIS - KO Ljubljana Bežigrad 23. 2. 2019

Občnega zbora v KO DIS Obala v Kopru se je udeležil tudi mag. Franc 
Žnidaršič, častni član DIS. (Foto: Aleš Ajdnik)

Delovno predsedstvo na občnem zboru KO DIS Obala – Koper, Piran, Izola in 
Ankaran, 21. 3. 2019 (Foto: Aleš Ajdnik)

23. februarja 2019 smo se zbrali na 
27. rednem občnem zboru v lepi dvo
rani KULTURNEGA DOMA v Čr

nučah. Ob pričetku občnega zbora nam 
je mešani pevski zbor KUD SVOBODA 
ČRNUČE zapel nekaj lepih pesmi.

Našega zbora so se udeležili gostje: 
prof. dr. Janko PRUNK, predsednik Sve
ta DIS, Matjaž ŠPAT, predsednik odbo
ra taboriščnic iz zapora Rawensbruck, 
Rudi VAVPOTIČ, predsednik ZZB – 
NOB, in Jože HRUŠEVAR, podpred
sednik DISKO Ljubljana Vič Rudnik. 
Vabljene goste in prisotne člane društva 
je lepo pozdravil predsednik KO DIS 
Ljubljana Bežigrad Maksimiljan Ferek.

Iz govora predsednika KO DIS: »Ko 
se ozremo na leto 1945, ko se je konča
la druga svetovna vojna, smo bili otroci 
prikrajšani za štiri leta. Nismo hodili v 
šole in se zato nismo mogli izučiti za 
kakšen poklic, niti nadaljevati z izobra
ževanjem. Ker je pri obnovi domovine 
primanjkovalo delovne sile, so se mladi 
morali zaposliti pri obnovitvenih za
drugah in podjetjih. Nekateri so imeli 
srečo, da so jim ta podjetja omogočila 
izobraževanje ob delu, marsikomu pa 
to ni bilo omogočeno. Ko so se po 40. 
letih delovne dobe upokojili, so jim bile 
priznane zelo majhne pokojnine, ki ne 
zadoščajo niti osnovnim potrebam.

Petdeset let smo čakali, da je bil spre
jet zakon o žrtvah vojnega nasilja. Po 
tem zakonu smo dobili poplačilo za 
psihično in fizično trpljenje, dosmrtno 
mesečno rento, prispevek za zdravstve
no zavarovanje in štetje let, prebitih v 
izgnanstvu, v pokojninsko dobo. Tako 
smo do sedaj v 22. letih prejeli popreč
no več kot 30.000 evrov. Tisti za prisilno 
delo pa še nekaj več.

Da so bili sprejeti zakoni, je bilo tre
ba vložiti mnogo truda in dokazovanja 
takratnim Vladam RS. Glavna pri uve
ljavljanju odškodnin sta bila mag. Franc 
Žnidaršič in prof. Ivica Žnidaršič, ki je 
pripravila ogromno gradiva za uvelja
vitev zakonskih določil. Ostalo je še 
vprašanje poplačila gmotne vojne ško
de. Zakon je bil sprejet v prvi obravnavi 

februarja 2018, drugo obravnavo pa so 
preprečile tudi leve stranke.

Gradivo za ta zakon o poplačilu vojne 
škode je pripravil mag. Franc Žnidaršič, 
vložil pa ga je dr. Milan Brglez, takratni 
predsednik DZ. Proti so glasovali SD, 
Desus, Stranka Alenke Bratušek, SDS 
in NSi.

Na volitvah v DZ smo v DIS podpira
li štiri kandidate potomce izgnancev iz 
DIS, ki so bili na listi stranke ZLDSD.

Edino stranka ZLDSD je imela v 
svojem programu, da se bo zavzemala 
za poplačilo vojne škode. Izid volitev 
pa ni prinesel pričakovanih rezultatov 
tako, da sedaj nimamo v DZ nikogar, 
ki bi se zavzemal za naše pravice. Sedaj 
vprašajte tiste poslance, katerim ste dali 
svoj glas, če se bodo zavzeli za uveljavi-
tev gmotne vojne škode!

Na kongresu ZLDSD, 26. 1. 2019, je 
bil predlagan sklep, da spremenijo ime 
stranke ZLDSD v Delavsko stranko 
(DS). Delavska stranka ima še vedno 
isti program kot doslej in se bo tudi v 
bodoče zavzemala za pravice izgnancev 
in za poplačilo vojne škode. 

V DIS se zavzemajo tudi za ponovno 
pridobitev klimatskega in zdraviliškega 
zdravljenja. 

DIS občasno potrebuje pomoč. Prosi
mo vse, ki ste v Ljubljani in bi bili prip
ravljeni pomagati, da me pokličete na 
040 503 128 in se bomo dogovorili za 
oblike pomoči.

Prosimo vas tudi, da nam sporoči
te, kateri člani potrebujejo pomoč na 
domu. Nekateri prejemajo zelo majhne 
pokojnine, zato se zelo težko odločijo 
za dom starejših, raje ostanejo doma in 
životarijo ob majhnih sredstvih. Veliko 
je takšnih, ki se sramujejo povedati, da 
potrebujejo pomoč, da živijo v revščini.«

Ob zaključku se je predsednik Maksi
miljan Ferek zahvalil Rudiju Vavpotiču, 
predsedniku ZBNOB, ki omogoča KO 
DIS uporabo prostorov, kjer imajo de
žurstva in mesečne sestanke.

  
Maksimiljan Ferek

  predsednik KO DIS

KO DIS Obala je pripravila letni 
občni zbor 21. marca 2019 v OŠ 
Dušana Bordona v Semedeli, kjer 

so nam učenci pripravili kratek, a živahen 
program. V nadaljevanju je zbor uspešno 
vodila predsedujoča Tončka Senčar.

Predsednik KO Obala Teodor Colnar 
je podal poročilo o delu odbora v pre
teklem letu. Krajevni odbor DIS Obala je 
sledil smernicam izvršilnega odbora DIS 
v Ljubljani. Gradiva so bila obravnavana 
na rednih sestankih KO vsak 1. torek v 
mesecu. Kritično je ocenil neuspeh na 
lanskih državnozborskih volitvah, v kate
re je bilo vloženega veliko truda, kar gre 
zahvala predsednici prof. Ivici Žnidaršič 
in bivšemu predsedniku Demokratične 
stranke dela mag. Francu Žnidaršiču, ki 
sta storila vse, kar je bilo v njuni moči, da 
bi stranka imela vsaj enega delegata v DZ, 
ki bi lahko vložil predlog zakona o gmot
ni škodi v DZ. V društvu je na seznamu 
okoli 9000 članov. Če pričakujejo odško
dnino za premoženjsko škodo, bi morali 
podpreti delegate DIS. Treba se bo boriti 
naprej, vendar bo dogajanje verjetno pre
cej upočasnjeno. 

Tončka Senčar je spregovorila o osnut
ku programa, ki je bil pripravljen na od
boru KO Obala Koper, Izola, Piran in 
Ankaran. Udeleževali se bomo sej DIS in 
sklepe prenašali v naše okolje. Prizadevali 
si bomo, da bo vsak član tudi naročnik 
Vestnika, ki nas seznanja o vsem, kar si 
vodstvo DIS prizadeva in o delu v krajev
nih odborih. Kot doslej bomo obiskovali 
naše člane po domovih in v domovih za 
starejše. Navezali bomo stike s centrom 
za socialno delo, patronažno službo in 
Rdečim križem. Zavzemali se bomo za 
ohranjanje zgodovinskega spomina v ob
liki obiskovanja šol, da se resnica ne bi 

izkrivila in izgubila. Podpirali bomo tudi 
pisanje spominov in zbiranje fotografij, 
kajti pisana beseda bo služila bodočim 
generacijam za oceno preteklosti. Odziva
li se bomo na vse oblike sovražnega go
vora in na pojave nacističnih organizacij 
in risanje žaljivih simbolov, uničevanja 
spomenikov idr.

Mag. Franc Žnidaršič nam je obrazlo
žil, da se je dogajanje z našim zakonom z 
odhodom vlade ustavilo, a ker ta dolg ne 
zastara, se moramo boriti naprej kot do 
sedaj, kajti brez nas se ne bo nič premak
nilo. Opozoril nas je še na pojave »fašiz
ma« vse okoli nas, kar se kaže v ravnanju 
vlad naših okoliških držav, ki ne spoštuje
jo pravnega reda in vse bolj zasužnjujejo 
delavce, ki so čedalje bolj revni, bogati pa 
dvakrat bogatejši.

Zbor je nagovorila tudi predsednica 
prof. Ivica Žnidaršič. Ta je poudarila po
men pisane besede, ki se bori proti »iz
gubi spomina«. Seznanila nas je z izdajo 
svoje nove knjige »Kako smo dosegli od
škodnine za prisilno delo«. 

Predstavnik združenja protifašistov 
mestne občine Koper Vojko Vodopivec nas 
je seznanil z delom njihovega društva in 
prav tako opozoril, da tudi oni zaznavajo 
razvoj »fašizma«. Zbor je pozdravil tudi 
novinar Franc Kranjc kot predstavnik bor
čevske organizacije iz Pirana in prav tako 
pripomnil, da je dobro, da smo v Evropi, 
kajti, če le ta razpade, bi se znova pojavili 
ozemeljski apetiti sosednjih držav.

Zbor je pozdravila tudi Sabina Godnič, 
predsednica KO Komen in na kratko opi
sala njihovo z bogatim kulturnim progra
mom izvedeno spominsko slovesnost ob 
75. obletnici požiga Komna.

KO Obala Koper, Izola, Piran in Ankaran

Župan občine Bohinj pomaga KO DIS Bohinj

Župan občine Bohinj na razgovoru pri predsednici DIS Ivici Žnidaršič o pomoči 
KO DIS Bohinj, 31. 1. 2019 (Foto: Z. Kaplan)

31. januarja 2019 je prišel na razgovor 
k predsednici DIS Ivici Žnidaršič 
župan občine Bohinj Jože Sodja.

Na razgovoru sta se pogovarjala o po
moči KO DIS Bohinj, ker je predsednik 
star že več kot 90 let in ne more dobiti ne
koga, ki bi prevzel organizacijo v Bohinju.

Župan občine je obljubil podporo pri 

organizacijski dejavnostii KO DIS Bo
hinj. Leto dni jo bo še vodil univ. dipl. 
inž. Jakob Medja.

Izvršni odbor DIS pa bo pomagal KO 
DIS pri organizacijskih in finančnih 
zadevah.

Z. K. 
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Občni zbor KO DIS Sevnica, 15. 3. 2019 (Foto: A. Rupar)

Delovno predsedstvo na občnem zboru v Sevnici, 15. 3. 2019 (Foto: A. Rupar)

Občni zbor KO DIS Dobova. (Foto: Franc Šavrič)

Občni zbor KO DIS Ljubljana Šiška, 28. 3. 2019 (Foto: Janez Aljančič)

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Letni zbor KO DIS Ljubljana Šiška 2019

Občni zbor članov DIS v Sevnici

Občni zbor članov OO DIS Novo mesto

Občni zbor KO DIS v Dobovi

Članstvo KO DIS Sevnica se je 
15. marca 2019 zbralo na zboru 
članov. Udeležili so se ga tudi 

predsednik in predsednici KO DIS iz 
Boštanja, Krmelja in Šentjanža. Zbora 
se je udeležil tudi podpredsednik DIS 
Alojz Rupar.

Potrjena so bila poročila za preteklo ob
dobje in načrti za tekoče leto.

Na zboru je bila poudarjena obrav
navana problematika zelo ostarelega 
članstva, ki ga poleg starostnih tegob 
in bolehnosti spremlja tudi socialna sti
ska, zato je vzajemna pomoč preostalih 

članov vse bolj potrebna in zaenkrat 
dobro poteka.

Vodenje KO zahteva v tej situaciji do
datne napore in sposobnosti, praviloma 
ožje skupine, kar ob obolelosti posame
znega člana dobesedno ohromi vse na
daljnje delo.

Mlajšim in sposobnejšim članom je bilo 
na zboru izrečeno priporočilo, da brez 
odlašanja in odklanjanja razmislijo in 
sprejmejo vodenje KO v primeru potrebe.

     
Predsednik KO DIS Sevnica

Vincenc Zalezina

23. marca 2019 je predsednica OO DIS 
Novo mesto, v kateri so izgnanci iz 9 
občin, sklicala občni zbor. Obravna

vali so poročilo o delu, sprejeli finančni 
načrt in program dela za tekoče leto.

V tej organizaciji je 135 članov in Ve
stnik DIS jih ima kar 110, zato so o vsem 
dobro obveščeni.

Med sklepi je, da bodo delali naprej 
tako kot doslej in da bodo šli 7. junija na 
dan odprtih vrat v Rajhenburg, in sicer 
tako, da bo član, ki bo s seboj pripeljal 
še najmanj 3 člane, dobil povrnjene potne 

stroške. Ko je bilo poročilu omenjeno, 
da se delajo stopnice v zgornje prostore 
taborišča, je bila takoj pobuda, da je ve
čina prisotnih podarila zanje po 5 evrov 
prispevka.

Navzoči so prednaročili 25 izvodov 
nove knjige Ivice Žnidaršič »Kako smo 
dosegli odškodnine za prisilno delo«.

Bilo je rečeno, da upajo, da bodo temu 
sledile tudi druge krajevne in območne 
organizacije DIS.

Z. K.

Na sliki so udeleženci občnega 
zbora KO DIS Dobova, ki je bil 
10. marca 2019 v gostišču Cetin 

pri Dobovi, ko je bil namesto pokojnega 
predsednika Bogovič Branka izvoljen Ivo 
Veble, dosedanji podpredsednik!

Omenjena KO ima kljub izgubi mnogih 
članov v letu 2018 še vedno 253 članov. 
Lahko se zahvalimo »podmladku«, to je  
58 pristopnim članom in delu 15 poverje
nikov za posamezne vasi in za sodelovanje 
z občino Brežice, KS Dobova, sorodnimi 
društvi, društvom upokojencev, ZB za 
vrednote NOB, kulturnim društvom KD 

Franc Bogovič in OŠ Jožeta Toporišča iz 
Dobove!

Vestnik dobiva samo 95 članov!
Glavna naloga letos poleg obiska gra

da Rajhenburga ob dnevu izgnancev 7. 
junija in izleta na Sevniški grad bo tudi 
ugotovitev stanja naših zlasti onemoglih 
in finančno revnih starejših članov kot os
nova za septembrsko sejo na vodstvu DIS.

Seveda ostane še vedno borba za prido
bitev povrnitve škode za premoženje.

Za KO DIS Dobova
predsednik Ivo Veble

V četrtek, 28. marca 2018, smo se 
člani DIS, KO DIS Ljubljana Ši
ška, ki vključuje tudi področje 

Medvod, Vodic in Rašice, zbrali v dvorani 
»Ljudski dom« v LjubljaniŠentvid na 27. 
rednem zboru. Kot smo že vajeni, je bila 
udeležba članov zelo visoka.

Uvodoma je za dobro razpoloženje pos
krbel ženski pevski zbor »Svoboda Brod 
 Vižmarje«, v katerem pojejo tudi štiri 
naše članice.

Predsednik KO DIS Drago Hribšek 
je v poročilu poudaril, da vlada še ni od 
Nemčije zahtevala povračila vojne škode, 
kar bi bila osnova za povračilo odškodni
ne nam, ki smo utrpeli škodo. V Držav
nem zboru RS je bil naš zakon zavrnjen 
na osnovi stališč vseh poslanskih skupin. 
Mi izgnanci smatramo to stališče za čisto 
sprenevedanje, saj smo neštetokrat zahte
vali, da se odškodnina za poplačilo vojne 
škode zahteva od agresorjev, ki so škodo 
povzročili. Vendar v dosedanjih vladah ni 
bilo herojev, ki bi si to upali zahtevati od 
velike Nemčije.

Naša članica Joža Aljančič je ponov
no dodala trpko resnico, da v času, ko 

z denacionalizacijo bremenimo davkopla
čevalce, ko vračamo premoženje v naravi 
ali denarju, velik del posameznikom, tuj
cem, ni pa denarja za poplačilo vojne ško
de slovenskim izgnancem in beguncem.

Podpirali bomo vse aktivnosti Društva 
izgnancev Slovenije za dosego naših ci
ljev. V ta namen se bomo tudi množič
no udeležili letošnjega srečanja na gra
du Rajhenburg v Brestanici ob dnevu 
izgnancev.

Predsednik se je zahvalil članom od
bora za prizadevno delo, predsednici 
Društva civilnih invalidov vojn Sloveni
je Angelci Zadnikar za pomoč pri izved
bi srečanja v Mostecu, posebno pa se je s 
šopkom v roki zahvalil predsednici DIS, 
prof. Ivici Žnidaršič za njeno neumorno 
delo in skrb za ohranjevanje spomina 
na izgnanstvo, ohranjevanje pridoblje
nih pravic izgnancev ter trud, da bi bila 
izgnancem priznana vsaj simbolična 
gmotna odškodnina.

     
Predsednik KO DIS Ljubljana Šiška

Drago Hribšek

Občni zbor KO DIS Jesenice

27. februarja 2019 so se zbrali člani 
DIS na Jesenicah.

Zbor je sklicala dolgoletna pred
sednica KO DIS Jesenice Slava Biček, ki 
zaradi bolezni ni več predsednica KO DIS.

Na zboru je bil imenovan nov odbor, in 
sicer za predsednico je bila izvoljena Olga 
Krapež, za tajnika Alojz Hlebanja, za bla
gajnika Janez Vister in za člane odbora 
Majda Gričar in Vika Novak.

Bivša predsednica KO DIS Slava Biček 
je prejela odličje DIS z nazivom »Zaslužna 
članica DIS«, Božena Konkolič in Andrej 
Gričar pa sta prejela zahvali DIS.

Na zboru KO DIS so sprejeli poročilo o 
delu in sprejeli program za tekoče leto in 
dali nekaj predlogov za Izvršni odbor DIS.

     
Olga Krapež

predsednica KO DIS Jesenice
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Občni zbor KO DIS Kapele, 29. 3. 2018

Območna organizacija DIS Gornja Radgona 29. 3. 2019 (Foto: M. Skledar)

Obvestilo
V 130. številki Vestnika DIS smo objavili informacijo, da bomo naredili zopet 
izlet v kraje izgnanstva in obisk pokopališč, če bo dovolj prijav.

Rok za prijavo je bil 15. 1. 2019. Prijav za izlet je prišlo samo 7.

Zato letos izleta v kraje izgnanstva ne bo.
        

Zdenka Kaplan
  predsednica Komisije za stike s kraji izgnanstva

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Občni zbor KO DIS Kapele

Občni zbor KO DIS Gornja Radgona

Letna konferenca KO DIS Leskovec

Občni zbor KO DIS Polšnik
Delovno predsedstvo občnega zbora KO DIS Leskovec, 30. marca 2019  

(Foto: Anton Hruševar)

Občni zbor KO DIS Polšnik

V nedeljo, 17. marca 2019, smo se čla
ni KO DIS Polšnik zbrali v gostilni 
Juvan Polšnik na letnem občnem 

zboru. Udeležence je sprejel in pozdravil 
delovni predsednik Janez Dolanc. 

Prisotnih je bilo 43 članov.
Zbora se je udeležil tudi podpredsednik 

DIS Alojz Rupar in podpredsednica Ob
čine Litija Lijana Lovše ter predstavniki 
sosednjih KO DIS.

Poročilo o delovanju KO DIS kakor 
tudi finančno stanje je za leto 2018 preb
rala tajnica, ki je hkrati tudi blagajničar
ka, Amalija Razpotnik.
Program dela za leto 2019:
• Izvedba občnega zbora KO DIS.
• Udeležujemo se vseh prireditev DIS, 

kjer se ohranjajo zgodovinska izročila.
• Praznovanje krajevnega praznika KS 

Polšnik in KO DIS Polšnik.

• Obiščemo bolne in nepokretne člane 
naše organizacije. Veseli so našega obi
ska, da niso utonili v pozabo.

• Sodelujemo na občnih zborih sosednjih 
KO DIS. Naš skupni cilj je težko priča
kovan zakon o vojni škodi za izgubljeno 
premoženje. Za ves trud se zahvaljuje
mo predsednici prof. Ivici Žnidaršič in 
mag. Francu Žnidaršiču, ki si prizade
vata za nas izgnance, begunce in druge 
žrtve vojnega nasilja.
Udeležence zbora je pozdravil podpred

sednik DIS Alojz Rupar in dejal, da si 
bo DIS še naprej prizadeval za zakon o 
povračilu premoženjske škode.

Lijana Lovše, podpredsednica Občine Li
tija, je v razpravi obljubila, da bodo finanč
no pomagali krajevni organizaciji DIS.

     
Amalija Razpotnik

Občni zbor članov KO DIS Kape
le je bil v petek, 29. marca 2019, 
v gostilni Erban, v kraju Župele

vec. V uvodu je najprej potekal kulturni 
program učenk in učencev Podružnične 
šole Kapele, katerim so izgnanci z vese
ljem prisluhnili. V nadaljevanju je pred
sednik KO Ivan Urek podal poročilo o 
delu v letu 2018 in zbrane seznanil tudi 
z zaključnim računom skupščine DIS in 
njenih organov za leto 2018. Finančno 

poročilo KO je podala Monika Ferjanč. 
Sledila je še točka o planiranih aktivnos
tih za letošnje leto in beseda predstavni
kov sosednjih odborov iz Artič, Globoko 
 Pišec, Brežic, Dobove in Bizeljskega. 
Nato smo se zadržala ob prijaznem kle
petu in obujanju spominov na izgnan
stvo pozno v popoldan. 

 
Ivan Urek

Na občnem zboru KO DIS v Gor
nji Radgoni so pregledali delo in 
finančno poslovanje ter sprejeli 

program dela in aktivnosti za leto 2019.
Pozdravil sem jih v imenu DIS in 

predsednice, prof. Ivice Žnidaršič, jih 
povabil na dan izgnancev 7. junija v 
Brestanico, opozoril na prizadevanja 
DIS za izterjavo vojne škode od Nem
čije in neumorno delo predsednice za 
ohranjanje zgodovinskega spomina. Ob 
koncu sem jih prosil, da se v čim večjem 

številu naročijo na knjigo »Kako smo 
dosegli odškodnine za prisilno delo« in 
na Vestnik DIS.

Predsednik Jožef Rotar se je zavzel 
za pomladitev vrst in pozval člane, naj 
vključijo v svoje vrste še svojce,  ki si 
bodo prizadevali za ohranitev zgodo
vinskega spomina in povračilo vojne 
škode od Nemčije. 

     
Milan Skledar

V soboto, 30. marca 2019, smo se 
člani KO DIS Leskovec zbrali na 
letni konferenci v novih prostorih 

KS Leskovec.
Za uvod so poskrbeli šolarji iz OŠ Le

skovec, ki so pod vodstvom Klavdije Mirt 
ubrano zapeli dve pesmi, tretjo pa smo 
kar vsi skupaj. Zelo prisrčno!

Zbora sta se udeležila tudi predse
dnik KS Peter Račič in predstavnik KO 
DIS Krško Alojz Levičar. V veliko za
dovoljstvo nam je bilo, da je prišla pred
sednica DIS Ivica Žnidaršič, ki nam je 
povedala o prizadevanjih za dosežene 

pravice izgnancev in odprtih vprašanjih 
odškodnine za gmotno škodo.

Iz poročil je razvidno, da delamo dob
ro. Vsem, ki nam pomagajo pri realizaciji 
programa, se prisrčno zahvaljujemo. Še 
naprej bomo pripravljali tradicionalna 
srečanja. Na dan izgnancev 7. junija 2019 
bo osrednja prireditev DIS pri zbirnem 
taborišču v Brestanici.

G. Rozi Lavrinšek smo podelili zahvalo 
za dolgoletno vodenje blagajne, Ivici Žni
daršič pa knjigo o Leskovcu. 
     

Anica Žičkar

Občni zbori KO DIS so bili tudi:
• Dole pri Litiji, 27. 1. 2019;
• Ljubljana Vič – Rudnik, 9. 3. 2019;
• Brežice, 15. 3. 2019;
• Krmelj, 23. 3. 2019;
• Trbovlje, 27. 3. 2019;
• Krško, 28. 3. 2019;
• Cerknica–Logatec, 6. 4. 2019
• Škofja Loka, 6. 4. 2019
• Žalec, 6. 4. 2019
• Šentjanž, 7. 4. 2019
• Brestanica, 11. 4. 2019
• Trebnje, 13.4. 2019
• Kamnik, 13. 4. 2019
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. Spomini . Spomini . Jubileji . Jubileji
Ne da se pozabiti 100. rojstni dan Marije Kraiger

Italijanski bunkerji ob žici  
italijanske okupacijske meje

V zgodnjih jutranjih urah 17. juli
ja 1942 so vas Hrušico obkolili 
oboroženi nemški vojaki, iz hiš 

pa so policaji gestapovci grobo izga
njali ljudi na dvorišče. Tako tudi nas iz 
vile na koncu vasi. Ko so bili vsi ljud
je zbrani, sta gestapovca Druschke in 
Linke po seznamu klicala člane druži
ne Mareš, Grzetič in Brnetič. Takoj so 
nas ločili od drugih stanovalcev. Nis
mo smeli več stopiti v hišo. Tako so nas 
praznih rok odgnali mimo karavanške
ga predora skozi vas v salon pri Pajer
ju, kjer so imeli štab. Tja so prignali 
še družine Ravnik, Palčič, Purkart, 
Uman, Lipovšček, Zima in druge, sku
paj nas je bilo 34 družin.

Tam so nas prerivali, popisovali, dol
go je trajalo.

Pozno popoldne so z ostrimi ukazi 
ločili moške od družin, nato pa vsake 
posebej napotili v avtobuse. Moške so 
odpeljali v begunske zapore, žene z ot
roki pa v St. Vid, kjer so jih zaprli v 
škofove zavode. Strpali so nas po 100 
v razred, na tleh je bilo posuto malo 
slame. Od negotovosti smo drgetali, 
ponoči pa smo se prezebli na golih tleh 
stiskali k mami.

Nekateri so tisti dan zadnjikrat videli 
očete in brate, saj so 27. julija na Be
lem polju ustrelili 45 talcev. Družine 
ustreljenih so prve odpeljali na vlak in 
transport poslali v bližino Starenberga.

Ostali smo čakali lačni, ustrahovani 
in preštevani. Ko so pred vrata posta
vili kotel s hrano, nismo smeli v vrsto, 
ker nismo imeli loncev. Omenjene tri 
družine smo prejele le kos kruha in pili 
vodo pri umivalniku.

Iz šentviških zaporov so v avgustu 
naložili nas Hrušičane in Gorjance v 
tovorne vagone, pridružili so se nam 
očetje, pripeljani iz Begunj. Več dni 
smo se vozili in neko megleno, mokro 
jutro pristali v Gunzenhausu. Policaji  
so nas zastražene gnali v koncentra
cijska taborišča v bližini. Razporedili 
in natrpali so nas v tesne prostore s 
pogradi v dveh nadstropjih.

Pričakal nas je »lagerfirar«, ki se je 
resnično pisal Teufel, nadiral nas je in 
poniževal, slišati je bilo besede »Arbe
it« in »Firer«.

Kar hitro so nas poslali na delo. 
Mama je delala v Metalfabrik Hering, 
pozneje v šivalnici za vojaške šotorke. 
Očeta so poslali v Nürnberg v kovinar
ske delavnice in na kopanje ruševin, 
kjer ga je enkrat zasulo, a so ga rešili. 
12letni bratec Marjan je težačil v Bra
ueraju. Hudo je bilo, ker so mene pos
lali daleč v Neustadt na delo v podjetje 
in gospodinjstvo. Od mraza in mrzle 
vode sem dobila rane na rokah, zelo je 
bolelo, preden se nisem utrdila.

5letni bratec Miloš se je sam potikal 
po dvorišču, kleti, se malo igral in skri
val pod pogradi in tam večkrat zaspal.

Takrat so očetu izročili dekret 
»Bescheid« o zaplembi vsega premože
nja.

Po določenem redu sem smela obi
skati družino v koncentracijskem tabo
rišču. Našla sem Miloša, ki je bil sam. 
Hotel mi je nekaj pokazati. Zrinila sva 
se skozi ograjo, na travniku se je us
tavil. Pred luknjico v robu je nastavil 
skorjico kruha in klical: »Muki! Muki!« 
Prikazala se je mala siva miška in se 
lotila skorjice.

Bratcu Milošu je ostal v lepem spo
minu učitelj Janko Ogris, starejši koro
ški Slovenec iz Pliberka. Iz izgnanske
ga taborišča Hesselberg so ga poslali v 
Gunzenhausen, da bi otroke učil nem
ščino, kadar je bilo le mogoče, je učil 
slovenščino, najmlajše pa pisanje in 
računanje.

Osvobodili so nas Američani. Po 
treh letih smo se vrnili domov z rev
no prtljago. Zaplenjeno premoženje je 
izginilo, ostali smo brez vsega, revni 
kakor cerkvene miši. Dodelili so nam 
prazno stanovanje.

     
  Ada Mareš por. Preželj

Tip malega italijanskega bunkerja 
ob žici italijanske meje. Ta bun
ker, ki sem ga tu narisal, je moral 

graditi moj oče leta 1942, stal pa je pred 
»kostanjeviškim samostanom« (od 50. 
let dalje »kostanjeviški grad«) izven sta
rega obzidja pred mostičkom orehoviške 
ceste. Dokler je trajala gradnja, sem 
vsak dan na tej poti v šolo nesel očetu 
jesti (malo krompirja »na kropu«). Ker 
sem moral vsako popoldne mimo tega 
bunkerja v šolo, mi je italijanski grani
čar odpiral oz. zapiral s španskim jez
decem zaprto mejo. Zadaj za obzidjem 
še vedno stoji stari samostanski mlin. 

Malo dlje za starimi, velikimi poslopji 
sta stala vzdolž potoka še dva takšna 
bunkerja. V mraku so iz tega bunkerja 
začeli streljati, prenehali so šele ob zori. 
Italijani so imeli tudi po požaru samo
stana jeseni 1942 v njem še naprej svojo 
postojanko.

Ob italijanski meji skozi gozd v Za
borštu so postavili tudi nekaj velikih 
enonadstropnih bunkerjev, ki se jih tudi 
dobro spominjam. Takoj po propadu 
Italije septembra 1943 so partizani vse 
bunkerje požgali.

W. Jurečič

Ob 97. rojstnem dnevu Amalije Umek

Častitljivih 95 let Nežke Štefanec

V nedeljo, 13. januarja 2019, je naša 
najstarejša članica Amalija Umek iz 

Vrhka praznovala 97. rojstni dan. 
Gospa Malči izhaja iz Dobrniča. Kot 

trgovka se je zaposlila v Celju, kjer so 
jo Nemci septembra 1941 izgnali v 
zbirno taborišče Rajhenburg in nato v 
Slavonsko Požego. Od tam ji je uspelo 
pobegniti. Po skrivnih poteh je po treh 
dneh preko Slavonskega Broda, Zagreba 
in Karlovca pripotovala do Trebnjega. 
Peš se je napotila do doma v Dobrniču, 
kjer je ob dveh ponoči na 20. rojstni dan 
objela domače.

Amalija Umek 97-letnica

Nežka Štefanec – 95 let

Živi na domu v Vrhku in skrbi sama 
zase. Pogosto jo obišče sin Vidko in hčerki 
z družinama. Zdravje ji dobro služi. Veliko 
ji pomeni druženje s prijateljicami, poho
di, izleti. Je vedra in polna optimizma.

Gospa Malči se je ob svojem prazniku 
na srečanje s člani KO DIS v gostišče Bar
bara v Krmelju pripeljala s svojim avtom. 
V prijetnem druženju ob kavi smo obuja
li spomine, slavljenki pa zaželeli mnogo 
trdnega zdravja.

Ana Hočevar
KO DIS Krmelj-Tržišče

Marija Kraiger, rojena Čič, 
je v četrtek, 26. februarja 

2019, praznovala svoj 100. roj
stni dan.  Jubilej je dočakala v 
Domu starejših na Fari, kjer 
živi zadnjih 12 let. Med drugo 
svetovno vojno je bila Čičeva 
družina, v kateri je bilo 6 ot
rok, izgnana v Varvarin v Srbi
jo. Marija in njena sestra Loj
zka, ki sta bili najstarejši, sta 
odšli v Beograd, kjer sta delali 
kot gospodinjski pomočnici. 
Mlajši otroci so s staršema 
ostali v Varvarinu. Po vojni 
so se vrnili v Slovenijo, v do
mači Guštanj, današnje Rav
ne na Koroškem. V povojnem 
času je Marija spoznala moža 
Hinka in si z njim ustvarila 
družino. Njen mož je delal v 
železarni, Marija pa je skrbno 
in predano skrbela za dom in živela za svoji hčerki. Obe vračata ljubezen z obiski, nego 
in skrbnostjo za mamino zdravje. Ob praznikih jo obiščemo tudi člani KO DIS Ravne 
na Koroškem. Ponosni smo, da je najstarejša članica KO DIS. Ob tem posebnem in 
častitljivem jubileju ji iskreno čestitamo in želimo dobrega zdravja.

Janez Dokl
Predsednik OO DIS Mežiške doline 

  Marija Kraiger – 100-letnica

Nežka Štefanec je 14. januarja 2019 
praznovala 95 let in je najstarejša 

članica KO DIS Kočevje. 
S 17 leti je bila izgnana s svojega doma 

v Nemčijo. Po vrnitvi domov si je v Ko
čevju ustvarila družino.

Sedaj Nežka živi v Domu starejših ob
čanov v Kočevju. Srečna je, da je še kar 
pri zdravju in moči.

14. januarja 2019 smo jo iz KO DIS Ko
čevje obiskali v domu in ji s šopkom rož in 
stiskom rok zaželeli še veliko lepih in sreč
nih trenutkov in obljubo, da jo bomo še 
obiskovali. Fotografija pa bo za spomin.

                                                               
Predsednica KO DIS Kočevje

Veronika Kljun
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Marija Močnik – 90-letnica

Prvega decembra 2018 je Marija Moč
nik praznovala svoj visoki jubilej – 90. 

let. Ob visokem jubileju smo jo obiskali 
na njenem domu. Gospa Marija je še ved
no živahna z iskrečim se spominom na 
svoje dolgo, mnogokrat zelo težko življe
nje Leta 1941 je bila s starši pregnana v 
Nemčijo, kjer je kot otrok morala delati 
kot odrasli. Ko se je leta 1991 ustanovilo 
DIS, je sodelovala in bila v pomoč Ivici 
Žnidaršič. Marija Močnik je bila prva taj
nica KO DIS Ljubljana Bežigrad, ki je bil 
ustanovljen 21. oktobra 1992.

Še danes je zelo aktivna v odboru, saj 
se redno udeležuje mesečnih sestankov 
Za vse njeno delo, vztrajnost in sodelova
nje smo ji zelo hvaležni, saj nam je svetel 
zgled, kako se da aktivno živeti tudi v po
znih letih. Upamo, da bo z nami še dolga 
leta tako čila.

Jožica Sirec Slavljenjka Marija Močnik

. Jubileji . Jubileji . Jubileji . Jubileji

Umrli člani Društva izgnancev Slovenije 

Jubilej Radovan Josipa – 90-letnik

Ob 95. rojstnem dnevu Danice Vintar

Danica Vintar – 95 let

Zadnjega januarja 2018 je članica KO 
DIS praznovala 95. rojstni dan. Obis

kali smo jo v Domu upokojencev Sevnica, 
kjer živi zadnji čas.

Gospa Danica izhaja iz Ljutomera. Kot 
18letna je odšla za varuško in služkinjo k 
neki družini v Zagreb. Po vrnitvi v Ljuto
mer, ki so ga že zasedli Nemci, je novem
bra 1941 morala na prisilno delo v Avstri
jo. Tam je delala kot negovalka in kasneje 
kot bolniška sestra v bolnici. Na ta čas 
ima neprijetne spomine. Po koncu vojne 
se je več dni vračala v domovino. Kma
lu se je poročila z možem, ki je kot vojni 
ujetnik bival v Avstriji. Rodila sta se jima 
sinova Mirko in Dušan. Živeli so v domu 
na Spodnjih Vodalah. Rada se je družila s 
prijatelji in člani DIS na izletih. Veliko ji 
pomeni glasba, ples. S svojim konjičkom – 
harmoniko in petjem razveseljuje sebe in 
prijatelje. Gospa Danica je polna energije 
in izžareva veselje do življenja. V svojem 
novem domu se veseli srečanj z ljudmi, 
ki jih ima rada, ob tem obuja spomine na 
svoje življenje. Ob obisku smo ji zaželeli 

14. novembra 2018 je praznoval 90. roj
stni dan naš izgnanec Radovan Josip 

Sipe. Rodil se je v Petišovcih leta 1928. 
Kot mlad fant je bil s starši izgnan v ta
borišče Šȁrvȁr na Madžarsko, kjer je bil 
od 1942 do 1945. Najlepša mladostna leta 
je preživel v taborišču, kjer je moral tudi 
prisilno delati.

Po vojni se je s starši vrnil domov, kjer 
so našli izropano domačijo brez oken in 
vrat. Prva naloga je bila obnova hiše, da 

se je dalo živeti v njej. Po prihodu domov 
se je vključil v mladinsko delovno akcijo 
za obnovitev popolnoma uničene in izro
pane vasi. Leta so minevala, prišel je čas, 
ko si je Josip ustvaril svoj dom ter dru
žino, kjer še danes živi s svojo hčerko in 
vnukom, ki lepo skrbita zanj.

Ob koncu obiska smo mu zaželeli še na 
mnoga leta, da bi ga spremljalo zdravje.

Alojz Voščun

vse najboljše, veliko zdravja in prijetno po
čutje v novem okolju.                                                                                                                            

A. Hočevar
KO DIS Krmelj-Tržišče 

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

KO DIS Bizeljsko
Marija Kajs 27.10.1927 16.08.2018
Marija Kelher 15.07.1926 10.01.2019
Martin Najger 03.10.1928 12.12.2018

KO DIS Boštanj
Terezija Felicijan 26.09.1919 22.03.2019
Alojz Kovač 04.03.1940 26.12.2018
Pavla Strehar 01.01.1924 02.03.2019
Stane Vidmar 12.10.1942 20.03.2019

KO DIS Brežice
Vilma Baškovič 20.02.1933 03.03.2019
Štefka Benkovič 05.12.1931      02.2019
Marija Bobnar 16.08.1926      02.2019
Frančiška Cizelj 16.08.1925 09.03.2019
Ana Habinc 20.07.1944 31.01.2019
Martin Kržan 25.11.1930      12.2018
Anica Podpečan 18.07.1932 06.03.2019
Ivan Urek 01.01.1931 11.03.2019

KO DIS Bučka
Jožef Kotar 03.11.1943 03.03.2019
Jožef Pungeršič 10.10.1932 02.01.2019

KO DIS Celje
Anton Gerl 01.11.1940 02.11.2018
Viljem Šelekar 10.01.1935 20.10.2018

KO DIS Cerklje ob Krki
Terezija Bukovec 09.07.1939 07.10.2018
Jože Butkovec 08.03.1928 03.02.2018
Ana Dušak 01.01.1926 08.08.2018
Avgust Gramc 03.01.1943 12.07.2018
Jožefa Preskar 09.03.1939      09.2018
Viktor Račič 29.02.1929 17.09.2018
Marija Vegel 18.11.1935 29.07.2018
Antonija Velič 06.07.1926 01.07.2018

KO DIS Dobova
Marija Benkoč  20.10.1937 25.12.2018
Vinko Blažinč  29.12.1922 22.01.2019

Vinko Brinovec 18.01.1944 04.12.2018
Marija Cirnski  06.12.1934 08.03.2019
Marija Jurkas  30.04.1943  17.02.2019
Ana Pangerčič  23.07.1935  21.02.2019
Rozalija Šeler  15.08.1925 17.12.2018
Ivan Vogrinc 01.08.1940 13.12.2018

KO DIS Globoko – Pišece
Anka Bratanič 25.11.1924 26.09.2018
Franc Cizl            1942 23.01.2018
Marija Črnelč            1938 20.10.2018
Marija Kostevc            1934 08.03.2018
Marija Ogorevc 22.09.1931 17.02.2018
Fanika Petančič 07.02.1941 30.08.2018
Ljudmila Plevnik         / 18.04.2018
Franc Pšeničnik 17.11.1931 06.02.2018
Ivan Pšeničnik 30.06.1934 17.09.2018
Franc Vogrinc 03.10.1937 09.08.2018

KO DIS Gornja Radgona
Hermina Cipot 01.11.1929 22.01.2019
Marija Flandija 19.12.1926 22.02.2019
Jože Golob 05.03.1936 20.12.2018
Ivan Močnik 01.06.1933 09.12.2018
Marija Novak 26.11.1929 11.12.2018
Franc Stajnko 30.03.1932 21.02.2019

KO DIS Jesenice
Marija Batista 29.04.1930 28.12.2018
Angela Kokanovič 04.09.1930 11.01.2019
Stanislava Vister 06.05.1926 25.12.2018

KO DIS Kamnik
Angela Dolinšek 02.01.1931 23.10.2018
Julijana Gobec 17.01.1936 06.06.2018
Ljudmila Hribar 13.09.1937 15.01.2018
Janez Stražar 11.10.1935 05.09.2018
Marija Vider 06.11.1930 11.03.2018
Dominik Žagar 11.08.1931 14.07.2018
Ivana Žagar 26.08.1938 16.06.2018

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

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

Prispevek za Vestnik za 5 številk v letu 2019 ostane enak, to je 6 EUR.

Podporni član DIS lahko postane vsak prebivalec Slovenije, ki prispeva za 
DIS na leto 30 EUR, od tega dobi KO DIS 25 EUR, 5 EUR pa se odvede 
na DIS.

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

       Izvršni odbor DIS
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KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

IZVRŠNI ODBOR DIS

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

Podpredsednika:
Martin Podlesnik, Ljubljana
Alojz Rupar, Boštanj

Člani:
Žiga Blaj, Trbovlje
Teodor Colnar, Ankaran
Majda Cvetanovski, Maribor
Maksimilijan Ferek, Ljubljana
Sabina Godnič, Komen
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slovenske Konjice
Rok Kržan, Bizeljsko
mag. Gregor Kaplan, Trebnje
Ivan Kunej, Kozje
Ana Pirc, Leskovec
Albin Pražnikar, Izlake
Stanislava Račič, Ljubljana
Milan Skledar, Ljubljana
Marjan Špegelj, Muta
Rudi Zadnik, Škofja Loka
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR

SVET DIS

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

dr. Janko Prunk, Ljubljana, predsednik
mag. Franc Žnidaršič, Trebnje
dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Hilda Marc, Ljubljana
ing. Vladimir Rostohar, Krško

ČASTNO RAZSODIŠČE

Jože Križančič, Ptuj, predsednik
Emilija Držanič, Brežice
Terezija Repovž, Šentjanž
Alojz Voščun, Petišovci
Jože Kveder, Domžale

interno glasilo DIS

Za društvo:
Ivica Žnidaršič

Odgovorni urednik:
Jože Križančič

Lektorica:
Brina Devetak
 
Tisk:
Tiskarna Skušek

Naslov:
Društvo izgnancev Slovenije
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6
telefon: 01 434 48 80
            051 383 232 
telefaks: 01 434 48 80

email: drustvoizgnancev@siol.net
http://www.drustvo-izgnancev.si

Poslovni račun DIS:
SI56 0222 2001 0570 920
Nova Ljubljanska banka

VESTNIK

KO DIS Radeče
Frančiška Hartman 31.03.1923 19.02.2019
Angela Medved 13.05.1936 27.11.2018
Pavla Močilar 27.02.1937 05.12.2018
Ana Žabota 27.06.1936 05.12.2018

KO DIS Radovljica
Terezija Bohinc 24.08.1924 27.05.2018

KO DIS Raka
Anton Gabrič 04.06.1935 24.08.2018
Kristina Jordan 23.01.1927 07.12.2018
Marija Kerin 09.12.1926 17.07.2018
Martin Kotar 02.09.1934 2018
Alojz Mlakar 21.05.1935 17.09.2018
Stanko Naglič 14.05.1938 25.04.2018
Jakob Opalk            1923 23.11.2018
Franc Poček 25.09.1930 2018
Jožefa Povhe 10.02.1928 23.11.2018
Jožefa Tomažin 12.03.1933 13.07.2018
Slavka Vidovič 01.12.1926 08.08.2018

KO DIS Ruše
Terezija Cilla 25.11.1943 26.12.2018
Stanko Frank 29.04.1920 05.12.2018
Danica Križnik 04.01.1933 07.11.2018
Ivan Pečlin 13.05.1940      12.2018

KO DIS Sevnica
Terezija Cilla 25.11.1943 16.12.2018
Danica Križnik 14.01.1933 07.11.2018
Vincenc Podpadec 17.10.1939 11.02.2019

KO DIS Slovenska Bistrica
Barbara Črešnar 04.12.1940 15.08.2018
Marjan Farazin 29.03.1932      10.2018
Mirko Gregorič 05.02.1930      10.2018

KO DIS Šentjurij pod Kumom
Jože Vodišek 14.07.1937 02.01.2019

KO DIS Trbovlje
Ivan Blatnik 04.12.1930      07.2018
Magdalena Bučevec 08.06.1941 10.05.2018
Olga Lado Forte 23.09.1929 10.01.2018
Justina Gomboc 29.09.1934 2018
Alojzija Gracar 22.05.1925 28.02.2019
Marija Gumzej 09.09.1936      05.2018
Anton Hribar 04.12.1935      04.2017
Ljudmila Klobučar 07.01.1934         12.2017
Leopold Knez 05.02.1936 05.01.2019
Joža Krajšek 11.12.1927 23.06.2018
Anton Ličar 08.01.1926 2017
Neža Majcen 02.01.1930      01.2017
Franc Medved 11.10.1928  06.02.2017
Rozalija Pavlič 24.07.1926 2017
Marija Podlesnik 26.08.1929 26.12.2018
Martin Račič 24.09.1922       03.2018
Frančiška Sluga 08.02.1933      10.2016
Marija Škrabar 26.03.1932      07.2017
Tilka Tomaž 11.02.1941            
21.02.2018
Franc Vene 02.02.1942      05.2017
Andrej Volčajnk 04.02.1928      04.2017
Marija Žibert 09.01.1937      10.2016

KO DIS Trebnje
Marija Škerjanec 29.11.1927 08.12.2018

KO DIS Tržič
Zora Konič 01.01.1922 26.12.2018

KO DIS Zagreb
Stanislav Kerin 09.01.1924 04.01.2019

KO DIS Zagorje
Jožefa Bajda 16.04.1936 31.12.2018
Vida Logar 24.05.1928 27.01.2019
Stanislav Brinjevec 18.11.1933 20.02.2019

KO DIS Žalec
Kristina Jezernik 09.12.1942 15.03.2018
Marija Ožir 02.07.1927 20.11.2018
Cvetka Remše 10.07.1931 20.06.2018
Emerik Valenčak        / 27.08.2018
Franc Valenčak        / 27.10.2018
Marija Završnik 20.03.1919 23.08.2018
Sava Zupanc 28.10.1921 16.09.2018

KO DIS Kapele
Marija Pšeničnik 13.02.1929 23.02.2019
Marija Urek 29.07.1935 06.01.2019

KO DIS Kočevje
Stane Zemljak 06.01.1937 13.03.2019

KO DIS Komen
Štefan Ostrouška 26.12.1927 01.07.2018
Anica Rudnik 26.07.1930 01.02.2019

KO DIS Krmelj – Tržišče
Ivanka Božič 20.10.1929 20.12.2018
Silva Dobnik 17.11.1935 06.05.2018
Marija Hočevar 24.10.1924 06.02.2019

KO DIS Krško
Franc Bernardič 31.03.1933 13.01.2019
Vinko Bučar 1944 27.01.2019
Frančiška Češnovar            1942 28.12.2018
Franc Kozinc 07.07.1937 27.01.2019
Jožefa Polšak 22.11.1931 25.12.2018
Marija Slabšek  04.04.1944 25.01.2019
Anton Šiško 07.03.1935 12.12.2018

KO DIS Lenart v Slovenskih goricah
Frančiška Fujs 06.03.1931 15.12.2018
Viktorija Lorbek 27.07.1927 14.02.2019

KO DIS Leskovec
Ivan Drnač 05.02.1939 12.01.2019
Henrik Kljun 25.08.1930 14.03.2019
Anica Miler 18.06.1935 15.12.2018
Vinko Mlakar 08.08.1933 16.10.2018
Anton Murn 01.01.1930 17.11.2018
Elizabeta Pacek 06.11.1938 27.10.2018
Stanko Pevec 24.09.1929 26.12.2018
Alojz Plankar 01.08.1943 21.12.2018
Marija Račič 08.06.1938 21.11.2018
Alojz Resnik 08.06.1938 26.02.2019
Danica Rozman 07.02.1926 06.10.2018
Antonija Svetec 04.01.1926 26.01.2019
Marija Urbanč 01.05.1927 02.01.2019
Sonja Vahčič 31.01.1931 02.04.2018

KO DIS Litija
Vinko Urbanč 06.01.1928 26.12.2018

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Jožefa Rudež 26.08.1928 13.02.2019
Marija Sita 06.09.1933 09.02.2019
Janko Slabe 17.06.1927 10.01.2019
Jože Šoln 21.02.1928 10.09.2018

KO DIS Ljubljana Center
Majda Kurent 11.09.1924      05.2018
Pavla Matjašec            1925      10.2018

KO DIS Ljubljana Moste – Polje
Ivanka Bura 01.05.1935 03.11.2018
Marija Šinkovec 03.12.1931 21.12.2018

KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik
Marija Černoga 16.01.1939 22.02.2019
Vilma Kunst 28.08.1944 13.02.2019

KO DIS Maribor Pobrežje Tezno
Marija Ekerl 20.02.1936       11.2018
Marija Jurkovič 04.12.1927 05.04.2018
Marija Piavec 20.01.1941 21.10.2018
Bernarda Rus 19.03.1935  06.10.2018
 
KO DIS Mežiške doline
Marija Zamernik 17.03.1937 11.06.2018

OO DIS Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,  
Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Franc Ajtnik 22.03.1943 17.01.2019

KO DIS Mozirje
Cilka Ilovšek 21.11.1931      11.2018
Ludvig Pavlovič 26.02.1935      08.2018
Marija Voler 25.03.1928      07.2018

KO DIS Novo mesto
Ivanka Kolbezen 22.12.1927 15.08.2018
Franc Novak 23.03.1933 01.02.2019

KO DIS Podbočje
Amalija Jurečič 13.04.1930 01.03.2018
Jože Kraševec 31.12.1923 19.09.2018
Marija Lajkovič 24.08.1936 10.11.2018
Anton Žarn 24.02.1931 03.07.2018


