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MEDNARODNA KONFERENCA IZGNANCEV IN BEGUNCEV  
ŽRTEV FAŠIZMA IN NACIZMA V LETIH 1920–1945

V letu 2020 bo minilo 75 let od konca  
druge svetovne vojne, ko smo se Slovenci vrnili iz  
prisilnega izgnanstva. Če fašizem in nacizem ne bi 

bila poražena, bi ostali sužnji na tujem.

Konferenca Mednarodnega odbora je bila 20. in 21. septembra 2019 v Sloveniji v 
dvorani Mestne občine Ljubljana in udeležence je pozdravil tudi župan Ljubljane 

Zoran Janković (Foto: M. Skledar)

Delovno predsedstvo na konferenci Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945: 
mag. Gregor Kaplan, prof. Ivica Žnidaršič in Markiian Demidov, v Ljubljani, 20. in 21. september 2019 (Foto: M. Skledar)

Del govora Ivice Žnidaršič ob 10-letnem delovanju Mednarodnega odbora 
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945

Septembra je minilo 80 let, odkar je 
Hitler napadel Poljsko, 81 let pa že 
od zasedbe Sudetov in dela Češke. 

Zbrani smo kot žive priče druge sve-
tovne vojne, v kateri je v Evropi umrlo 55 
milijonov ljudi, med njimi so bili tudi naši 
starši in sorodniki. 

Uničenega je bilo veliko premoženja. 
Trpljenje, ponižanje in žalost pa so pus-
tili za seboj veliko hudih posledic, ki jih 
izgnanci, prisilni delavci in begunci čuti-
mo še danes. 

Čas je zacelil rane, ni pa mogel izbrisati 
spomina, zato smo ogorčeni, da se obnav-
ljajo pojavi fašizma in nacizma in divja-
jo vojne, ki ogrožajo na milijone ljudi, 
povzročajo begunce in razseljene osebe. 

Druži nas skupna usoda, smo društvo 
in organizacija, ki delujemo na poseben, 
plemenit način, smo ljudje neke dobe, ki 
nas je zaznamovala in utrjevala v zaveda-
nju, kako pomembno je življenje, kako 
pomembna je solidarnost in mirno sožitje 
med ljudmi in narodi. 

Zato opozarjamo vlade, naj prepreču-
jejo vojne, ki jih sprožajo zaradi prodaje 
orožja in oskrbe z gorivom. 

Letos mineva 10 let, odkar smo na 
prvem evropskem kongresu izgnancev in 
beguncev žrtev fašizma in nacizma 6. juni-
ja 2009 v Ljubljani sprejeli pobudo, da se 
ustanovi Mednarodni odbor izgnancev 
in beguncev žrtev fašizma in nacizma 

v letih 1920–1945. Letnico 1920 smo na-
vedli zato, ker se je tega leta začelo faši-
stično nasilje nad Slovenci v Italiji, saj je 
fašizem iz Italije že med obema vojnama 
pregnal 100.000 Slovencev. 

Pomemben podatek je, koliko žrtev fa-
šizma in nacizma povezujemo organizaci-
je, ki smo vključene v Mednarodni odbor. 
Leta 2014 smo ugotovili, da se je število z 
vključitvijo Belorusije in Estonije poveča-
lo na 850.000 žrtev fašizma in nacizma. 
Na sestanku leta 2017 smo ugotovili, da 
povezujemo še okrog 600.000 članov.  

Do leta 2009 so bili v Evropi samo 
odbori koncentracijskih taboriščnikov, 
medtem ko izgnanci, begunci in prisilni 
delavci kot množične žrtve fašizma in na-
cizma nismo imeli nobene koordinacije 
in povezave. 

To me je zelo motilo in sem slovenske-
mu ministru za evropske zadeve in sloven-
skemu predsedniku Vlade RS že leta 1999 
predlagala, da bi ustanovili Mednarodni 
odbor. Kar veliko časa sem izgubila, da 
sem iskala podatke o obstoju organizacij 
in društev, ki vključujejo žrtve fašizma in 
nacizma po Evropi. 

Ker je bilo veliko izgnanih Francozov 
iz Lotariangije, Alzacije in Lorene, sem 
se obrnila najprej na francosko zunanje 
ministrstvo leta 2002 in francosko velepo-
slaništvo v Ljubljani, da bi dobili naslove 
njihovih društev. 

Usoda Čehov je bila tudi podobna izgo-
nu Slovencem, veliko so jih izgnali že leta 
1938 po sprejetju münchenskega sporazu-
ma Angležev in Francozov s Hitlerjem o 
zasedbi Sudetov in Češke. 

Zato smo na tradicionalno zborovanje 
izgnancev iz Slovenije v letih 1941–1945, 
ki smo ga organizirali 2007, povabili  

Vsem predsednikom in 
predsednicam, odborom 

krajevnih in območnih 
organizacij DIS, članstvu in 

prijateljem DIS  
voščim zadovoljne božične 

praznike, v novem letu 2020 
pa želim uspešno, srečno, vse 

dobro, predvsem pa zdravo.
Pozabimo na trpljenje in 

žalost, glejmo v prihodnost  
z optimizmom in naj  

se v vaš dom naselita  
toplina in mir!

Ivica Žnidaršič, prof.
 predsednica DIS
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radi bolezni ne moreta več sodelovati v 
Mednarodnem odboru. Opravičila se je 
tudi predsednica ruskega društva zara-
di nenadne poškodbe.  
Ob zaključku sestanka sem poudarila:

-  Ob 10. obletnici delovanja Mednarod-
nega odbora lahko ugotovim, da ste se 
vsi, razen Hrvaške, dogovorov držali in 
uspešno pomagali, da smo vsako leto, 
razen 2018, organizirali sestanek.  

-  Velik uspeh je, da imamo o teh sestankih 
kar 8 knjig. 

-  Ker ste na te sestanke prinašali s seboj 
tudi gradiva in slikovni material o stra-
hotah druge svetovne vojne, smo lahko 
na gradu Rajhenburg v Brestanici pri 
Krškem januarja 2016 odprli razstavo o 
nasilju nad slovanskimi narodi: Poljaki, 
Čehi, Slovaki, Rusi, Belorusi, Ukrajin-
ci, Srbi, Hrvati in Slovenci v Avstriji in 
Italiji. S tem je nastal zametek Evrop-
skega muzeja žrtev fašizma in nacizma, 
ki bi ga kazalo še razširiti. O tem muze-
ju smo izdelali tudi prospekt v sloven-
skem in angleškem jezik o nasilju nad 
slovanskimi narodi. 
Žal Muzeja slovenskih izgnancev, ki so 

si ga leta 2009 in 2011 ogledali člani Med-
narodnega odbora na gradu Rajhenburg 
ni več, ker ga Muzej novejše zgodovine 

20-letnem delovanju Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945 pa sem govorila o 
tem, kako težko smo dosegli status, da 
smo žrtve vojne in zakonske opredelitve 
osebnih odškodnin.  

 Na prireditvi so govorili tudi Jiři Pro-
kop iz Češke, Józef Sowa iz Poljske, 
dr. Juraj Drotár iz Slovaške, Galina Ti-
honovna Bychkova iz Rusije, Markian 
Demidov iz Ukrajine in nemški župan 
Rudolstadta Jörg Reichl. 

• Leta 2012 je bil sestanek 14. in 15. sep-
tembra v Ukrajini, v Kijevu. 

• Leta 2013 je bil 6. septembra sestanek 
v Rusiji, v Moskvi, ker Poljska sestanka 
ni organizirala. 

 Na sestanek v Moskvo so prišli vsi člani 
odbora, razen Hrvaške in Poljske. 

• Leta 2014 je sestanek organizirala Slo-
vaška v Bratislavi. 

• Leta 2015 je bil sestanek na Češkem, v 
Pragi. 

• Leta 2016 smo imeli 21. in 22. oktobra 
sestanek v Srbiji, v Beogradu. 

• Ker Hrvaška 2017 ni organizirala sestan-
ka, smo ga imeli leta  2017 v Avstriji, na 
Koroškem, v Ludmannsdorfu (Belišovs) 
pri Celovcu. Letos pa je v Ljubljani.

 Vesela sem, da ste se ga udeležili. Žal 
danes ni dveh podpredsednikov, ker za-

češkega predsednika Jiřija Prokopa in 
smo se dogovorili za podpis sporazuma in 
deklaracije DIS in češkega društva Krog 
državljanov ČR izgnanih leta 1938 z ob-
mejnih ozemelj. Ta sporazum in deklaraci-
jo smo podpisali na konferenci v Pragi 17. 
novembra 2007. 

Do 2008 sem zbrala naslove 12 evrop-
skih društev žrtev fašizma in nacizma, 
zato smo lahko v Ljubljani organizirali 
prvi evropski kongres izgnancev in begun-
cev žrtev fašizma, 6. junija 2009.

Pokroviteljstvo kongresa, na katerem 
je sodelovalo več kot 4000 udeležencev, 
je prevzel tedanji predsednik RS dr. Da-
nilo Türk, ki je imel tudi uvodni pozdrav-
ni govor. 

Vse povabljene delegacije so vnaprej 
poslale referate o fašističnem in nacistič-
nem nasilju za ta kongres, tako da smo 
jih že pred kongresom natisnili v 2 knji-
gah: v angleškem in slovenskem jeziku. 
Knjige so brezplačno prejeli vsi udeležen-
ci kongresa. 

Na kongresu so bile delegacije iz nas-
lednjih držav: Češke, Slovaške, Poljske, 
Rusije, Francije, Nemčije, Italije, Avstrije, 
Srbije, Ukrajine, Hrvaške, Bosne in Her-
cegovine in Slovenije. 

Na kongresu so bili sprejeti vsi predlogi 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945. 
Sprejet je bil sklep o ustanovitvi Mednaro-
dnega odbora izgnancev in beguncev žrtev 
fašizma in nacizma v letih 1920–1945. Pos-
lali smo pismo vsem predsednikom evrop-
skih držav in pismo predsednikom zavezni-
ških držav v drugi svetovni vojni: Ameriki, 
Rusiji in Angliji, da vojna škoda, ki jo je 
povzročila Nemčija, ni bila poravnana.

Predsednikom zavezniških držav smo 
tudi napisali, naj poskrbijo, da bodo žrtve 
fašizma in nacizma prejele primerne od-
škodnine in gmotno škodo. 

Po kongresu 6. junija 2009 je bil v se-
stanek delegacij iz evropskih držav. Do-
govorili smo se, da v enem letu vsi pošljejo 
imena in naslove dveh delegatov za sestav 
Mednarodnega odbora. 

Udeleženci prvega kongresa iz evrop-
skih držav so si ogledali Muzej izgnancev 
na gradu Rajhenburg in podprli predlog, 
da se ta muzej razširi še s podatki o nasil-
ju nad slovanskimi narodi.

Ker so se Mednarodne organizacije 
držale dogovora, smo lahko že eno leto 
po kongresu sklicali v Ljubljani, 4. junija 
2010, mednarodno konferenco o skrbi za 
izgnance in prisilne delavce žrtve fašizma 
in nacizma in organizirali sestanek Med-
narodnega odbora. 

Tedaj so prišle v Ljubljano delegacije iz 
Češke, Slovaške, Poljske, Ukrajine, Rusije, 
Avstrije, Srbije, Hrvaške in Slovenije. 

Z vabilom za mednarodno konferenco 
2010 sem zaprosila, naj udeleženci pripra-
vijo referate o tem, kakšne pravice so v po-
sameznih državah dosegli, ker so leto prej 
na kongresu 2009 predstavili predvsem 
nasilje med drugo svetovno vojno. Tudi 
te podatke o uveljavljenih pravicah smo 

objavili v posebni knjigi, v kateri so obja-
vljena tudi pravila za delovanje tega Med-
narodnega odbora v angleškem, češkem, 
slovaškem, poljskem in slovenskem jeziku.  

Tedaj leta 2010 smo sprejeli pravila za 
delovanje odbora in imenski seznam čla-
nov in vodstvo odbora. Dogovorili smo 
se, da bodo sestanki odbora vsako leto v 
drugi državi članici. 

Iz te mednarodne konference 4. junija 
2010 v Ljubljani smo poslali pismo pred-
sedniku Evropskega sveta Hermanu Van 
Rompuy, da morajo v Evropski uniji, Svetu 
Evrope in v nemškem kuratoriju Spomin, 
odgovornost in prihodnost več storiti za 
ostarele žrtve fašizma in nacizma. Pozva-
li smo ga, naj več storijo proti nastajanju 
novih oblik fašizma in nacizma. 

Poslano je bilo tudi pismo generalnemu 
sekretarju Organizacije združenih naro-
dov Ban Ki-Moonu. V pismu smo opozo-
rili, da se sklepi o poravnavi vojne škode, 
ki so jih sprejeli tudi v Organizaciji zdru-
ženih narodov leta 1946, ne uresničujejo. 

Sestanki Mednarodnega odbora 
so doslej bili: 
• Leta 2011 v Sloveniji ob 70. obletnici iz-

gona Slovencev in 20. obletnici delovanja 
DIS so bili povabljeni v Slovenijo tudi vsi 
podpredsedniki in člani Mednarodnega 
odbora.  

 Na prireditvi je imel slavnostni govor 
predsednik RS dr. Danilo Türk, ob 

Udeležence konference sta pozdravila tudi mag. Franc Žnidaršič, častni član 
DIS, in dr. Milan Brglez, evropski poslanec. 

Prisotni člani Mednarodnega odbora na sestanku v Ljubljani. V prvi vrsti novi predsednik odbora mag. Gregor Kaplan iz  
Slovenije in podpredsednikov Markiian Demidov iz Ukrajine,  dr. Juraj Drotár iz Slovaške in častna predsednica  

Mednarodnega odbora Ivica Žnidaršič

Na Mednarodni konferenci so bili povabljeni tudi nekateri Slovenci, med njimi 
tudi dr. Janko Prunk, Albin Pražnikar, Zdenka Kaplan, Biserka Meden, 

Marjan Špegelj, Stanislava Račič, Anka Tominšek, Simona Pirnat, Zdenka 
Simčič, Vladimir Pegan, Marija Kuhar, Žiga Mikolič, Milan Skledar, 

Rudi Zadnik, Teodor Colnar, Jožef Vajdič, Jožica Stezinar, Alojz Kramar, 
Maksimilijan Ferek, Anja Žabkar in še nekateri.
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Mag. Gregor Kaplan je bil na konferenci mednarodnega odbora 21. 9. 2019 izvoljen za 
predsednika Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v 

letih 1920–1945 (Foto: Milan Skledar)

Udeleženci sestanka so si Ljubljano ogledali z vlakcem “Urban”. (Foto: M. Skledar)

Delovno predsedstvo Skupščine DIS 26. 10.2019 v sestavi Rafko Arnšek, delegat iz  
KO DIS Dolenja vas, Majda Cvetanovski, delegatka iz KO DIS Maribor Tabor, in  

Anja Baznik, delegatka iz KO DIS Leskovec pri Krškem. (Foto: M. Skledar)

Slovenije po obnovi gradu ni postavil na-
zaj. Tam je sedaj drugačna razstava o iz-
gonu Slovencev. 

V Evropi se malo ve tudi o izgonu Slo-
vencev, zato je pomembno, da je Društvo 
izgnancev Slovenije organiziralo kar po 
mesec dni trajajočo razstavo o izgonu Slo-
vencev v Avstriji, v Pragi na Češkem, v 
Banski Bistrici na Slovaškem, v Beogradu 
v Srbiji in v več krajih po Sloveniji. 

Pomembno je, da preko Mednarodnega 
odbora ohranjamo zavest, da je bil največ-
ja grožnja človeštvu v 20. stoletju nemški 
in italijanski fašizem in nacizem, in da se-
danji voditelji sveta premalo naredijo za 
preprečevanje vojn, ki sprožajo nove mili-
jone beguncev in razseljenih oseb. 

S kongresa in vseh sestankov Mednaro-
dnega odbora smo pisali predsednikom 
evropskih držav, vodstvu Evropske unije in 
generalnemu sekretarju Organizacije zdru-
ženih narodov in da smo kot žive priče o 
nasilju fašizma in nacizma ogorčeni, da 
fašizem in nacizem zopet dvigujeta glavi. 

Domicil Mednarodnega odbora je v 
Sloveniji pri Društvu izgnancev Slovenije 
1941–1945. 

V informacijskem centru DIS se hranijo 
tudi gradiva o prvem evropskem kongre-
su izgnancev in beguncev in gradiva vseh 
sestankov in omenjene knjige. 

Vsem, ki ste v teh 10 letih aktivno sode-
lovali, se lepo zahvaljujem.

Kljub jezikovnim razlikam smo uspeli 
ohranjati dobro razumevanje in uspešno 
koordinacijo vsaj dela evropskih društev 
in organizacij, ki vključujejo žrtve fašiz-
ma in nacizma. 

Posebej želim povedati, da mi je bil v 
Sloveniji pri delu Mednarodnega odbora 
v vseh desetih letih v neprecenljivo pomoč 
mag. Gregor Kaplan. 

Stroške za delo tega odbora je v letih 2010 
in 2011 prispevala tudi Evropska unija.

Del stroškov pošte, telefonov in nekaj 
prevodov ter tisk knjig pa je krilo Društvo 
izgnancev Slovenije 1941–1945, za kar so 
se Društvu izgnancev Slovenije na sestan-
ku zahvalili.

Vsa vsebinska dejavnost za Mednarodni 
odbor pa se je vseh 10 let opravljala brez-
plačno.

Sestav Mednarodnega odbora 
Na konferenci v Ljubljani 21. septembra 

so bili v Mednarodni odbor izvoljeni nas-
lednji člani: 
1.  Slovenija:    
 prof. Ivica Žnidaršič
 mag. Gregor Kaplan
2. Češka:
 Blanka Černá
 Milan Rejthar
3. Slovaška
 dr. Juraj Drotár
 Ing. Pavol Sečkár
4. Poljska
 Włodzimerz Orsztynowicz
 Wieslaw Kubik
5. Avstrija
 Gregor Krištof
 Igor Kraut
6. Rusija 
 Inna Pavlovna Harlamova
 Oleg Harmalov
7. Ukrajina 
 Markiian Demidov
 Valentina Budzunska
8. Belorusija
 Lych Nina Antonovna
9. Srbija    

Milinko Čekić
 Slavko Milanović 
10. Hrvaška  
 ing. Mladen Veličković
 Andrija Karafilipović
11. Bosna in Hercegovina
  Vera Papež Adamič
12. Estonija
 Kulik Longina Borislavovna

Za predsednika Mednarodnega odbo-
ra je bil izvoljen mag. Gregor Kaplan, za 
podpredsednike pa: dr. Juraj Drotár iz Slo-
vaške, Markiian Demidov iz Ukrajine in 
Inna Pavlovna Harlamova iz Rusije.

SKUPŠČINA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945

V soboto, 26. oktobra 2019, je bila v 
Ljubljani Skupščina Društva izgnan-
cev Slovenije 1941 ̶ 1945, ki jo je 

sklicala predsednica DIS Ivica Žnidaršič.
Poleg delegatov 83 krajevnih in območ-

nih organizacij DIS so bili na Skupščino 
DIS povabljeni člani Izvršnega odbora, 
Nadzornega odbora, Častnega razsodišča 
in Sveta DIS ter mag. Franc Žnidaršič, ča-
stni član DIS.

Predsednica DIS je vse lepo pozdravila 
in med drugim dejala:

»Vsem želim uspešno delo, prijetno po-
čutje, domačnost in izražam veselje, da 
imamo izgnanci in begunci kljub letom 
še toliko moči, da delujemo in ohranjamo 
aktivne spomine na nasilje, ki sta ga po-
čela fašizem in nacizem in da skrbimo za 
ohranjanje doseženih pravic.«

Povedala je, da je od prejšnje Skupšči-
ne DIS do danes umrlo 471 članov DIS 
po podatkih, ki smo jih dobili za objavo v 
Vestniku DIS. Med njimi je tudi dolgoletni 
podpredsednik DIS (1997–2009) in predse-
dnik častnega razsodišča Jože Križančič.

Hudo nam je za vsakega, ki je umrl, še 
huje pa je, če umre sodelavec in prijatelj. 
Imamo občutek, kot da umre del nas.

Predlagala je trenutek tišine spominu 
nanje in na vse umrle žrtve fašizma in 
nacizma.

Preden je predsednica predlagala dnev-
ni red Skupščine DIS, je podelila spomin-
sko in zahvalno listino dipl. ing. Vladimir-
ju Rostoharju, podpornemu čla nu DIS, 
za njegov velik prispevek za obnovo zbir-
nega taborišča za izgon Slovencev v Bre-
stanici. Gospod Rostohar je vse načrte  

za izdelavo streh, zidov, tal in stropov na-
redil brezplačno. 
Predlagani dnevni red Skupščine DIS:
1 Otvoritev in pozdrav
2 Sprejem dnevnega reda
3 Izvolitev delovnega predsedstva Skup-

ščine DIS, zapisnikarja in overovate-
ljev zapisnika

4 Sprejem poslovnika za delo Skupščine 
DIS

5 Poročilo o delu DIS za obdobje od ju-
nija 2018 do junija 2019

6 Razprava o poročilu
7 Sprejem programa dela DIS za leto 

2020
8 Spremembe in dopolnitve predloga za-

kona o gmotni škodi
9 Sprejem sklepov Skupščine DIS
10 Razno

Za Skupščino DIS so se opravičili iz KO 
DIS: Lendava – Petišovci, Murska Sobota, 
Cerklje ob Krki, Ljutomer, Krška vas, Po-
lje ob Sotli, Srednja Dobrava, Šentjur pri 
Celju, Tržič, Radovljica, Lenart, Ravne na 
Koroškem, Studenec in Domžale.

Za vodenje Skupščine DIS je predsedni-
ca DIS predlagala delovno predsedstvo v 
sestavi:
Majda Cvetanovska, delegatka iz KO DIS 
Maribor – Tabor
Rafko Arnšek, delegat iz KO DIS Dolenja 
vas pri Krškem in
Ana Baznik, delegatka iz KO DIS Leskovec.

Za zapisničarko je bila predlagana Stani-
slava Račič, za overovatelje pa: 
Pavel Velušček, delegat KO DIS Vrhnika, in
Anton Naroglav, delegat KO DIS Ljubljana 
Vič Rudnik.

Skupščino je vodila Majda Cvetanovski, 
delegatka iz KO DIS Maribor –Tabor.

Skladno z 9. členom poslovnika smo 
izvolili še verifikacijsko komisijo in komi-
sijo za sklepe. 

Za verifikacijsko komisijo so bili ime-
novani:
Jože Vajdič, delegat KO DIS Brestanica,
Danijela Gorščak, delegatka KO DIS Tol-
min, in
Marjeta Pešec, delegatka KO DIS  Zagorje.

Za komisijo za sklepe pa so bili imeno-
vani:
Terezija Repovž, delegatka KO DIS Šen-
tjanž,
Ivan Veble, delegat KO DIS Dobova,
Greta Vavpotič, delegatka KO DIS Ptuj,
Hedvika Sevšek, delegatka KO DIS Dol 
Pri Litiji, in
Drago Hribšek, delegat KO DIS Ljublja-
na Šiška.

Poročilo o delu od junija 2018 do junija 
2019 in o programu dela za leto 2020 so 
delegati z vabilom dobili obširno pismeno 
gradivo, nato pa je uvodne informacija k 
tema točkama dala še predsednica DIS 
prof. Ivica Žnidaršič.

V razpravi so sodelovali:
  Albin Pražnikar, predsednik finančne 

komisije,
 mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS,
 mag. Gregor Kaplan, predsednik Komi-

sije za mednarodno dejavnost, 
 Francka Primožič, računovodkinja 

DIS, 
 Zdenka Kaplan, predsednica Komisije 

za stike s kraji izgnanstva, 
 Marjan Špegelj, predsednik Komisije 

za odškodnine,
 Rudi Zadnik, član IO DIS, 
 Janez Smole, delegat iz Cerknice,
 Slavko Kramar, delegat KO DIS  

Zagreb,
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Zahvalna listina DIS za pripravljanje načrtov za obnovo zbirnega taborišča za izgon 
Slovencev v Brestanici je bila podeljena ing. Rostoharju na Skupščini DIS  

26. oktobra 2019. (Foto: M. Skledar)

 Terezija Repovž, delegatka iz Šentjurja,
 Silva Marjetič, delegatka iz Bučke,
 Marija Zajc, delegatka iz Litije in
 Marjeta Pešec, delegatka iz Zagorja.

Na seji Skupščine DIS je bila velika 
večina predstavnikov krajevnih in obmo-
čnih organizacij DIS, bili pa so tudi vsi 
člani Izvršnega odbora DIS, razen enega.

Terezija Repovž, delegatka KO DIS 
Šentjanž, je obrazložila sklepe Skupščine 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.

Marijan Špegelj in mag. Franc Žnidaršič 
sta obrazložila na Skupščini DIS spre-
membe in dopolnitve predloga zakona o 
gmotni škodi, nastali med drugo svetovno 
vojno, in povedala, da je bila na seji IO 
DIS sprejeta nova varianta zakona.

Udeleženci Skupščine DIS 26. oktobra 2019. V prvi vrsti: Albin Pražnikar,  
mag. Franc Žnidaršič, mag. Vladimir Rostohar, Ivica Žnidaršič, Marijan Špegelj, 

Martin Podlesnik, Teodor Colnar in Veronika Kljun (Foto: M. Skledar)

Na 10 straneh ste prejeli pismeno 
poročilo o delu DIS za obdobje 
junij 2018–junij 2019 in na 14 

straneh poročilo o 10 letnem delu medna-
rodnega odbora. V Vestnikih DIS je zelo 
veliko popisanega o delu DIS in krajevnih 
organizacij DIS.

Žal, Vestnika DIS nimajo vsi člani DIS, 
ker bi v krajevnih in območnih organi-
zacijah imeli manj težav z aktivnostjo 
članov DIS in vključevanjem potomcev 
izgnancev in beguncev v članstvo DIS.

Vestnikov DIS nima niti polovica čla-
nov DIS v naslednjih KO DIS: Branik, 
Brežice, Dobova, Hrastnik, Komen, Le-
skovec, Litija, Maribor Tezno, Radovljica 
in Škofja Loka. 

Če bi člani DIS imeli Vestnik DIS, se ne 
bi dogodilo to, kar se je ob dnevu izgnan-
cev, da je bila s strani članov DIS tako 
slaba udeležba, čeprav smo pravočasno 
na prvi strani Vestnika sporočili, da smo 
v Brestanico povabili predsednika Vlade 
RS, da bi ohranili naše že težko dosežene 
pravice, da bi nam vrnili pravico do kli-
matskega zdravljenja in še simbolično od-
škodnino za izgubljeno premoženje med 
drugo svetovno vojno. 

Ta vprašanja zelo zanimajo člane DIS, 
vendar o prireditvi 7. junija pri hlevih 
niso bili obveščeni s strani krajevnih in 
območnih organizacij, niti polovica KO 
in OO DIS ni organizirala skupnega pre-
voza v Brestanico, niti poslala odgovora, 
da ne bo nihče prišel, da bi prireditev pra-
vočasno preklicali.

Zelo smo se trudili, da smo osebno klica-
li za udeležbo ukradene otroke, civilne in 
vojne invalide, gimnazije in prijatelje, da 
smo napolnili dvorišče na dan izgnancev.

Pričakovali smo, da bodo vsi člani DIS, 
ki še hodijo, prišli množično iz KO iz 
Brežic, Krškega, Sevnice, Zagorja, Tr-
bovelj, Radeč, Litije, Zasavja, Posavja, 
Obsotelja, ki še nikoli niso organizirali 
in financirali nobenega območnega zbo-
rovanja, tako kot to naredijo organizacije 
DIS na Gorenjskem, Mariborskem in v 
Mostecu v Ljubljani.

Čeprav ste dobili za odgovor kuverto z 
znamko, kaj boste naredili za udeležbo, 

O mednarodni konferenci Mednarodne-
ga odbora, izgnancev in beguncev žrtev fa-
šizma in nacizma v letih 1920–1945, ki je 
bila 20. in 21. septembra 2019 v Ljubljani, 
je govoril mag. Gregor Kaplan, ki je na tej 
konferenci postal tudi predsednik odbora, 
predsednica DIS pa častna predsednica.

Na koncu Skupščine DIS se je predsedni-
ca Ivica Žnidaršič zahvalila vsem navzočim 
za prihod na Skupščino DIS, delovnemu 
predsedstvu Skupščine DIS, uvodničarjem, 
poročevalcem in razpravljavcem. 

Posebej se je zahvalila tistim, ki so po-
magali organizirati sestanek Skupščine 
DIS, Zdenki Kaplan, Martinu Podlesniku, 
Stanislavi Račič, Maksimiljanu Feriku in 
Milanu Skledarju, ki je celotno sejo Skup-
ščine DIS posnel na filmski trak.

Nekaj iz govora Ivice Žnidaršič na Skupščini DIS

Poročilo o delu Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in 
njegovih organov v času od junija 2018 do junija 2019

7. junija v Brestanici, smo v roku dobili 
samo 5 sporočil iz KO DIS. Napisali bi 
lahko vsaj to, da ne bo nikogar, ali pa pri-
javili vsaj sebe in nekaj članov odbora.

Pričakovala sem, da nam bodo pri za-
gotavljanju udeležbe pomagali člani Izvr-
šnega odbora DIS. 

Pričakujem, da vam člani IO DIS na 
področjih, kjer ste jih izvolili, pomagajo 
pri organizacijskih zadevah.

Velika stvar je, da večina krajevnih in 
območnih organizacij kljub starosti članov 
in vodstev še vedno delujejo, organizirajo 
občne zbore, zberejo članarino in prispe-
vek za Vestnik, predvsem pa organizirajo 
veliko izletov, piknikov in oblik druženja.

To, da izhaja Vestnik DIS, je velika, 
pomembna stvar. Pa tudi to, da še vedno 
opravljamo vsa strokovna in upravna dela 
za DIS brezplačno. To je v veliko korist 
članov DIS in velik prihranek za krajevne 
in območne organizacije DIS.

Nekatere KO DIS pa se tako obnašajo, 
kot da je tu na DIS nek štab, ki vse to dela 
za DIS. Nikogar ni, ki bi ga zanimala ope-
rativa DIS in da bi se pripravljal na prev-
zem odgovornih funkcij v DIS.

Že lani na Skupščini DIS sem rekla, da 
morate najti nekoga, ki bo kaj delal tu.

Slične težave imate z dobivanjem pomo-
či tudi predsedniki KO DIS in OO DIS.

Lani na Skupščini DIS sem vam pos-
redovala pregled starosti predsednikov 
in predsednic DIS. 39 jih je starih od 80 
do 89 let, ostali so mlajši, samo 7 pred-
sednikov je potomcev, rojenih po letu 
1948. Zato naj bi vam bolj pomagali čla-
ni IO DIS.

Tudi krajevnih organizacijah DIS si lah-
ko občasno naročite za pomoč študente 
na študentskih servisih, saj jih za tipkanje 
in tehnično pomoč lahko dobite že za pla-
čilo 5,50 evrov bruto.

Z veseljem vam povem, da smo za delo 
v komisijah IO DIS pridobili 5 visoko 
šolanih potomcev izgnancev, in sicer po-
tomci izgnancev: mag. Pegan Vladimirja, 
dr. Biserko Meden, dr. Roka Lampeta, ki 
dela knjigo o genocidu nad Slovenci v dru-
gi svetovni vojni, mag. Ljuba Dolenca in 
Žigo Mikoliča.

Dva sta se javila tudi za delo v Mariboru.
Letošnjega maja smo skupaj z Zdenko 

Kaplan naredili napor, da je izšla knjiga 
o tem, »Kako smo dosegli odškodnine za 
prisilno delo«. Hvala vsem KO DIS in OO 
DIS, ki ste naročili knjigo, in s tem poce-
nili prispevek zanjo.

To je ena najbolj dokumentiranih knjig 
o našem delu in odškodninah, ki jih je pri-
jelo po nemškem zakonu 10.910 izgnan-
cev v znesku 30.600.000,60 evrov, po av-
strijskem pa v skupnem znesku 5.562.382 
evrov za 2395 izgnancev.

Kar 21 KO in OO DIS si ni priskrbelo 
niti ene. Se pa moram zahvaliti KO DIS 
Domžale, ko so o knjigi pisali v lokalnem 
glasilu, in KO DIS Kranj, ko so organizi-
rali promocijo knjige, in eni članici DIS, 
ki me je poklicala in rekla, čeprav sem 
pred leti sodelovala pri DIS, pa sem šele 
iz te knjige razbrala, kaj se je dogajalo in 
kako veličastno ste premagovali težave, 
nasprotovanja in ogromno dosegli, da je 
toliko izgnancev dobilo odškodnine.

Vesela bom, če bo kdo prebral knjigo in 
jo boste predstavili članstvu, ki je pozabi-
lo, kaj so dobili in koliko napora je bilo v 
to vloženo.

Naj ob tem spomnim še na druge knjige 
in brošure, ki sem jih napisala za člane 
DIS in vodstva krajevnih in območnih or-
ganizacij DIS.

Na občnih zborih je treba o teh knjigah 
govoriti in predstaviti vsebino, ne pa samo 
razstavljati, čeprav ponekod še tega ne na-
redite!

Delegati so prejeli tudi pismen predlog 
programa dela za leto 2020.

Pred mesecem dni sem vas prosila, da 
pošljete dopolnila k programu, pa ste pos-
lali podatke o prireditvah samo iz Bučke, 
Trbovelj in Šentjanža, zato druge območ-
ne prireditve niso vpisane v program.

Rabili bi tudi program dela DIS za leto 
2021, zato predlagam, da pooblastite  

Izvršni odbor DIS, da zaradi razpisov za 
finančna sredstva po potrebi naredi pro-
gram dela za leto 2021.

V letu 2020 bo 75-letnica zmage nad fa-
šizmom in nacizmom in vrnitve iz izgnan-
stva in begunstva.

Žal osrednje prireditve ob tem jubileju 
verjetno ne bomo organizirali, da se ne bi 
ponovilo, kar smo doživljali letos ob 7. ju-
niju – dnevu izgnancev.

Zato bi kazalo vsebinsko dobro pripraviti 
območna zborovanja in pripraviti ustrezne 
zahtevke. Na dosedanjih območnih posve-
tih je bilo tega premalo, ker se za govornike 
pridobiva osebnosti, ki ne vedo, kaj še želi-
jo člani DIS, in ne poznajo zahtev in sta-
lišč DIS. Zato se je treba za govornike na 
območnih zborovanjih dogovarjati v DIS.

Tudi letos ni bilo s teh območnih posve-
tov sporočil vladi RS in DZ, v Brestanico 
pa člani DIS tudi niso prišli.

V letu 2020 bo glavna skrb, da ohrani-
mo dosežene pravice, da nam ne bo tre-
ba plačevati za dopolnilno zdravstveno 
varstvo in da bi nam s posebnim zakonom 
vrnili pravico do klimatskega zdravljenja.

Seveda bomo naredili tudi napore, da 
bi bil sprejet spremenjen in dopolnjen za-
kon, da bi dobili še živi izgnanci in begun-
ci, ki smo bili s celimi družinami izgnani, 
vsaj simbolično odškodnino za gmotno 
škodo.

O tem boste danes sprejemali sklepe. 
Seveda ne bo nobene druge obravnave 
zakona o gmotni škodi, ker je nov sestav 
parlamenta in se bo šlo vse od začetka.

Moje stališče je, da bi moral zakon dati 
v obravnavo v DZ vlada RS, če hočemo, 
da bo zakon sprejet.

Seveda pa je veliko odvisno, kdaj bo ta 
zakon sprejet, tudi od našega časa in naše-
ga odnosa in vsaj malo vaše pomoči – pri 
delu na DIS.

Pripomb na pismeno poročilo in pro-
gram dela za leto 2020 doslej ni bilo.

V minulem obdobju, za katerega da-
jemo poročilo, so delovali vsi orga-
ni Skupščine Društva izgnancev 

Slovenije 1941–1945.
Na Skupščini DIS 29. 9. 2018 smo 

obravnavali vsebinsko poročilo o delu 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 
za obdobje junij 2017 – junij 2018. Spre-
jeli program dela za leto 2019 in pregled 
dobitnikov Vestnika DIS ter sprejeli izja-
vo za javnost.

Na Skupščini DIS 14. 3. 2019 smo 
obravnavali zaključni račun DIS za leto 
2018 z obširno obrazložitvijo in skrbni 
porabi sredstev in brezplačnega dela v ko-
rist članstva in DIS.

Sestajal se je Izvršni odbor DIS, Nad-
zorni odbor DIS, Kolegij DIS in nekatere 
komisije. Redno je izhajal Vestnik DIS, 
preko katerega je članstvo DIS lahko dob-
ro seznanjeno z vsemi dejavnostmi DIS, 

objavljajo pa svojo dejavnost tudi skoraj 
vse krajevne organizacije DIS. 

To, da imamo še vedno svoje glasilo Ve-
stnik DIS, je dobra in velika stvar. Žal, 
da ga ne prejemajo vsi člani in svojci DIS. 
Nekatera vodstva KO DIS premalo ob-
veščajo članstvo DIS o pomenu društve-
nega glasila. 

Izdali smo pomembno knjigo “Kako 
smo dosegli odškodnine za prisilno delo 
v Nemčiji in Avstriji med drugo svetovno 
vojno”, žal, kar polovica KO DIS si ni os-
krbela niti ene knjige.

Dan slovenskih izgnancev  
7. junij  

Ob dnevu slovenskih izgnancev smo 
imeli v Brestanici, pri zbirnem taborišču 
za izgon Slovencev, veliko prireditev DIS, 
na kateri smo obrazložili naše dosedanje 
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delo in prizadevanja za ohranitev že do-
seženih pravic, vrnitev nekaterih in zah-
tevo o sprejetju zakona o vrnitvi vsaj dela 
gmotne vojne škode, nastale zaradi druge 
svetovne vojne.

Slavnostni govornik na prireditvi DIS 7. 
junija ob dnevu slovenskih izgnancev je bil 
gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade 
Republike Slovenije. Udeležence sta na-
govorila tudi dr. Milan Brglez, poslanec 
Evropske unije, in Carles Biederman, 
dolgoletni direktor arhivov vojnih žrtev 
v Bad Arolsenu v Nemčiji. Kulturni pro-
gram so izvajali Pihalni orkester Krško, 
Zagorski oktet, Anja Žabkar, sopranistka, 
Marko Železnik, tenorist, in Adolf Mo-
škon, harmonikar. Prireditev sta vodila 
Matej Ulčar in Silvana Knok. Na prire-
ditvi so sodelovali tudi praporščaki krajev-
nih in območnih organizacij DIS. 

Del udeležbe na prireditvi je zagoto-
vilo le okrog 45 krajevnih organizacij 
DIS. Zato smo na prireditev povabili tudi 
člane društva ukradenih otrok, civilne 
invalide, vojaške vojne invalide, koncen-
tracijske taboriščnike in njihove svojce in 
dijake srednjih šol. Vsi udeleženci so na 
prireditvi lahko sedeli in dobili malico, 
kavo in vodo. Udeleženci so si lahko ogle-
dali nove velike stopnice v zgornje prostore 
taborišča in nova vrata v konjušnico, od 
koder so speljane nove stopnice. V gradu 
pa so lahko pogledali razstavo o izgonu 
Slovencev in razstavo DIS o fašističnem 
in nacističnem nasilju nad slovanskimi na-
rodi – zametek Evropskega muzeja žrtev 
fašizma in nacizma. 

Tiskovno konferenco DIS smo imeli 3. 
6. 2019 in v časopisu Delo je bil objavljen 
dolg intervju z Ivico Žnidaršič. O prire-
ditvi DIS 7. 6. 2019 pa je bilo zelo veliko 
člankov v časopisih, radiu in televiziji. 

Srečanje izgnancev  
gorenjskega območja v Tržiču

Gorenjske krajevne organizacije DIS 
(Bled, Bohinj, Jesenice, Radovljica, 
Kranj, Srednja Dobrava, Škofja Loka in 
Tržič) so 25. 5. 2019 organizirale srečanje 
gorenjskih izgnancev. Prireditev pripravi 
vsako leto druga krajevna organizacija na 
Gorenjskem. Letošnje leto je bila na vrsti 
krajevna organizacija Tržič, katere pred-
sednik je Alojz Žabkar. 

Krajevna organizacija DIS Tržič vklju-
čuje izgnance, prisilne delavce in druge 
žrtve vojnega nasilja, ki so živeli in delali 
na področju tržiške občine. 

Prireditve se je udeležil dr. Janko Prunk 
iz Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 
in ostali gostje. Občina Tržič je bila po-
kroviteljica prireditve, ki je potekal v Kul-
turnem centru Tržič. 

Kot govornik je bil bibliotekar Nejc Per-
ko, ki je povedal, kako se je kot lokalni vo-
dič taborišča na Ljubelju srečal s skupino 
otrok iz Vrbe na Koroškem.

Na prireditvi je bilo podeljenih tudi ne-
kaj priznanj za uspešno delo v krajevni or-
ganizaciji DIS, posebno priznanje kot za-
služna članica Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 pa je prejela Martina Godnjov. 

Prireditve se je udeležilo okrog 200 
izgnancev in njihovih svojcev iz gorenj-
skih KO DIS. 

Območno srečanje  
slovenskih izgnancev v Mariboru

Na dan pred dnevom slovenskih izgnan-
cev 6. junija 2019 je bilo pri meljski voja-
šnici zborovanje izgnancev mariborskega 
območja.  

Slavnostna govornica je bila Majda 
Cvetanovski, predsednica KO DIS Mari-
bor Tabor. Govorila je o tragediji izgona 
in o čakanju na odškodnine za gmotno 
škodo. Na prireditvi so imeli bogat kul-
turni program. 

Območna prireditev na Bučki

V soboto, 29. junija 2019, je bil na Buč-
ki že 15. pohod ob nemško-italijanski 

okupacijski meji 1941–1945, ko sta slo-
vensko zemljo razkosali in si jo prisvojili 
agresorski državi Italija in Nemčija. Pre-
bivalce iz nemške strani so nasilno odpe-
ljali v Rajhenburg v grajske štale in hleve, 
nato pa jih s tovornimi vagoni odpeljali v 
taborišča po Nemčiji. 

Pohod se je pričel na Telčah ob 8. uri. 
Prireditev pa ob 11. uri v kulturnem 
domu, na katero so bili povabljeni pred-
sedniki KO DIS in dolenjski izgnanci, 
člani DIS. Na prireditvi je predsednica 
KO DIS Bučka Silva Marjetič pozdravi-
la vse prisotne, jim zaželela dobrodošli-
co in prijetno druženje. Posebno dobro-
došlico je zaželela dr. Milanu Brglezu, 
evropskemu poslancu, županu Občine 
Škocjan Jožetu Kaplerju, častnemu čla-
nu DIS mag. Francu Žnidaršiču, predse-
dnikom KO DIS iz različnih krajev Slo-
venije, ter podpornemu članu DIS ing. 
Vladimirju Rostoharju. 

Slavnostni govornik je bil dr. Milan 
Brglez, ki je v svojem govoru povedal, da 
je prav, da se ohranja spomin na tragedijo 
v spomin in opomin mladim, da se kaj ta-
kega ne bi ponovilo. 

Predsednica KO DIS Bučka se je zahva-
lila domačim društvom, ki že vsa leta po-
magajo pri soorganizaciji in izpeljavi do-
godka. Bučka živi v slogi z roko v roki in 
je lahko v zgled drugim krajem v Sloveniji. 

Prireditev v Trbovljah

V parku pred Občino Trbovlje, pri spo-
meniku izgnancev, je KO DIS Trbovlje 
organiziral tradicionalno spominsko sre-
čanje v soboto, 15. 6. 2019. 

Srečanja se je udeležil tudi član izvr-
šnega odbora DIS, Albin Pražnikar, ter 
nekaj potomcev izgnancev in drugi obča-
ni Trbovelj. 

V uvodnem govoru je predsednik KO 
DIS, Iztok Tolar, pozdravil navzoče in 
opisal težave, ki jih še po oseminsedem-
desetih letih ni bilo mogoče rešiti. 

Pevci moškega pevskega zbora Zarja so 
zapeli štiri pesmi. Iztok Tolar je prebral 
pesem Marije Juričko »Besede, napisane v 
izgnanstvu«, Irena Vozelj pa spomine Iva-
na Učakarja »Bilo je, upam, da nikoli več«. 

Po uradnem delu je sledilo druženje z 
obujanjem spominov.  

Nova knjiga 

Konec maja 2019 je izšla nova knjiga 
Ivice Žnidaršič o tem, kako smo za slo-
venske izgnance dosegli odškodnine za 
prisilno delo v Nemčiji in Avstriji med 
drugo svetovno vojno, čeprav nismo bili 
vključeni v nemški, ne avstrijski zakon. V 
knjigi so o tem pomembni in dragoceni 
podatki, koliko smo pretrpeli za dosego 
odškodnin za prisilno delo. 

Dodatni panoji za 600 umrlih 
Slovencev v izgnanstvu 

Komisija za stike s kraji izgnanstva, ki 
jo vodi Zdenka Kaplan, je uspela zbrati še 
imena 600 Slovencev umrlih v izgnanstvu.

Izdelani so bili panoji še s temi imeni 
in razstavljeni so v spodnjih prostorih v 
zbirnem taborišču za izgon Slovencev v 
Brestanici. 

Po potrebi bomo ponatisnili tudi brošuro 
z umrlimi izgnanci v izgnanstvu, če bodo 
KO DIS poslale še imena umrlih, ki niso 
objavljena v brošuri.

Sestanek Komisije za  
mednarodno dejavnost pri IO DIS 

in Komisije za organizacijsko 
dejavnost 

Predsednik Komisije za mednarodno de-
javnost pri IO DIS mag. Gregor Kaplan je 
sklical sejo komisije 19. 7. 2019 v prosto-
rih DIS. 

Na dnevnem redu so obravnavali vse-
bino sestanka Mednarodnega odbora 
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in na-
cizma v letih 1920 do 1945, ki je bil letos v 

Sloveniji, v Ljubljani, 20. in 21. septembra 
2019. 

DIS je za pomoč pri izvedbi tega 
sestanka zaprosila župana Mestne obči-
ne Ljubljana Zorana Jankovića, ki je dal 
dvorano na Mestni občini, financiral del 
prevodov in dal kosilo za vse udeležence. 

Pri tehnični izvedbi sestanka pa je so-
delovala Mednarodna komisija pri DIS. 
Na sestanek mednarodnega odbora so 
bili povabljeni: Čehi, Slovaki, Ukrajin-
ci, Belorusi, Rusi, Avstrijci, Srbi, Hrvati, 
Grki, Poljaki in Estonci. 

Letos je 10. obletnica dela odbora, zato 
so bili na sestanek 21. septembra 2019 po-
vabljeni tudi nekateri gostje iz Slovenije. 

Mednarodna komisija se je sestala tudi 
12. 9. 2019 in udeleženci so razpravljali 
o zadnjih pripravah na sestanek medna-
rodnega odbora in seznanili prevajalce z 
načinom prevajanja in spremljanja med-
narodnih udeležencev. 

Komisija za organizacijsko dejavnost 
pri IO DIS, ki jo vodi Hilda Marc, se je 
sestala 4. 4. 2019, na kateri smo pregle-
dali vse priprave za prireditev ob dnevu 
izgnancev in se dogovorili, kako bodo 
sodelovali in pomagali krajevnim orga-
nizacijam DIS pri zagotovitvi udeležbe 
in o organizacijskih pripravah DIS na ta 
pomembni dogodek. 

Nato smo 6. 5. 2019 sklicali še kolegij 
DIS o teh pripravah, vendar se tudi udele-
ženci dogovora niso držali sklepov ali kaj 
pomagali. 

Žal so bile s pripravami prireditve 7. 
junija v Brestanici velike težave, ker več 
kot petdeset krajevnih organizacij sploh 
ni sporočilo, ali bodo organizirali prihod 
članstva na prireditev. 

Veliko dni smo izgubili s klicanjem za 
udeležbo, da smo dosegli primerno ude-
ležbo. Žal tudi niso sodelovali pri pola-
ganju venca k spomeniku, ni bilo zastav 
na odru, številnim gostom niso bile po-
deljene knjige o tem, kako smo dosegli 
odškodnine za prisilno delo za slovenske 
izgnance in zloženka o obnovi zbirnega 
taborišča.

Sodelovanje DIS  
s pomembnimi osebnostmi    

V letu 2019 smo imeli več razgovorov 
s pomembnimi osebnostmi in jih nekaj 
navajamo.

Obisk varuhinje za človekove pravice na 
sedežu DIS

V torek, 22. januarja 2019, je prišla na 
razgovor k predsednici DIS varuhinja za 
človekove pravice Vlasta Nussdorfer. 

Na razgovoru so sodelovali dr. Jan-
ko Prunk, predsednik Sveta DIS, Hilda 
Marc, predsednica organizacijske komi-
sije, Zdenka Kaplan, predsednica Komi-
sije za stike s kraji izgnanstva, in Milan 
Skledar, član informativne komisije pri 
IO DIS. 

Varuhinja je v letnem poročilu Varuha 
človekovih pravic Republike Slovenije za 
leto 2018, ki je bilo poslano Vladi RS in 
Državnemu zboru RS, med drugim zapisa-
la: »Ni torej dvoma, da še vedno obstaja 
vsaj del slovenske družbe, ki se ne čuti 
samo prizadetega v posledici dogodkov iz 
druge svetovne vojne, ampak tudi prikraj-
šanega 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.« 

Obisk dr. Milana Brgleza 
Na pobudo predsednice DIS Ivice Žni-

daršič je prišel 3. aprila 2019 na razgo-
vor 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 ško-
di. Zakon je bil v prvi obravnavi sprejet, 

drugo obravnavo pa so stranke prepre-
čile. Dr. Brglez še vedno meni, da je 
treba zakonsko urediti vprašanja gmotne 
škode, ki je nastala med drugo svetovno 
vojno. Zato smo dr. Milana Brgleza na vo-
litvah za Evropski parlament, podprli.

Razgovor z dosedanjim evropskim  
poslancem dr. Igorjem Šoltesom 

Prvega februarja 2019 je dr. Igor Šoltes, 
slovenski poslanec Evropskega parlamen-
ta, prišel na razgovor na DIS Predsednica 
DIS prof. Ivica Žnidaršič je Šoltesa sezna-
nila z 10-letnim delovanjem Mednarodne-
ga odbora izgnancev in beguncev žrtev fa-
šizma in nacizma v letih 1920–1945 , ki se 
je letos 20. in 21. septembra zopet sestal 
v Ljubljani. 

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

Razgovor z Andrejem Grassellijem na DIS 
Po dolgem času je na povabilo pred-

sednice DIS prof. Ivice Žnidaršič 11. 3. 
2019 prišel na pogovor Andrej Grasselli, 
ki je med leti 1998–2005 sodeloval z DIS 
v imenu Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 

Predsednica DIS je Grassellija podrob-
no informirala o 10-letnem delovanju 
Mednarodnega odbora izgnancev in be-
guncev žrtev fašizma in nacizma v letih 
1920–1945. Gospod Grasselli je bil tudi 
informiran, da predsednica DIS zaklju-
čuje posebno knjigo o tem, kako smo slo-
venski izgnanci in prisilni delavci dosegli 
odškodnine za prisilno delo kljub naspro-
tovanju nekaterih v Sloveniji.

Razgovor z županom Občine Bohinj 
31. januarja 2019 je prišel na razgovor 

k predsednici DIS Ivici Žnidaršič župan 
Občine Bohinj Jože Sodja. Na razgovoru 
sta se pogovarjala o pomoči KO DIS Bo-
hinj, ker je predsednik star že več kot 90 
let in ne more dobiti nekoga, ki bi prevzel 
organizacijo v Bohinju. Župan občine je 
obljubil podporo pri organizacijski de-
javnosti KO DIS Bohinj. To bi lahko bil 
zgled tudi za druge KO DIS, kako zapro-
siti za pomoč župane občin. 

Na posvetu pri predsedniku RS  
Borutu Pahorju

Predsednik RS Borut Pahor je 2. aprila 
2019 povabil množico dijakinj in dijakov 
na pogovor o strahotah druge svetovne 
vojne.

Pogovor je bil v veliki dvorani predse-
dniške palače. 

Na pogovor pri predsedniku RS je bila 
povabljena tudi predsednica DIS, in je 
govorila o izgonu Slovencev in izgnan-
skih taboriščih, ki jih je Hitler ustanovil 
za izgnane Slovence. Pohvalila je pred-
sednika in poudarila velik pomen, da se 
mlade ljudi informira o trpljenju, ki so ga 
Slovencem povzročili fašisti in nacisti. O 
tem je 2. aprila ob 17. uri poročala tudi 
Televizija Slovenija. 

Sodelovanje na kongresu ZL-DSD
26. januarja 2019 je dosedanji predse-

dnik 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 žrtev 
vojnega nasilja – potomce izgnancev za 
poslance DZ. 

Ker so stranke v Državnem zboru RS 
marca 2018 preprečile drugo obravnavo 
zakona o gmotni škodi, smo imeli pravico 
predlagati za DZ potomce izgnancev, ven-
dar žal niso bili izvoljeni. 

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

Za novega predsednika stranke, ki se 
sedaj imenuje Delavska stranka, pa je bil 
izvoljen Aleš Hoge. 
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-  Povprečna starost članov DIS je 80 let. 
Zato bomo v letu 2020 namenili poseb-
no pozornost nalogam, s katerimi bi 
olajšali življenje članom DIS v odroč-
nih krajih, kjer v bližini ni socialnih, 
patronažnih in drugih služb. 

-  V poletnih mesecih bomo poskušali, da bi 

v sodelovanju s krajevnimi in območnimi 
organizacijami organizirali s študenti 
zdravstvenih, socialnih in tehničnih šol 
manjše delovne akcije za pomoč starej-
šim in osamelim članom (priprava kur-
jave, košnje okoli hiše, obiranje sadja, 
pospravljanje po hišah, itd.)

-  Organizirali bomo seminar za potom-
ce izgnancev in beguncev za pomoč 
krajevnim in območnim organizacijam 
pri organiziranju pomoči na domu in 
zunaj doma.

-  Ponovno se bomo zavzeli, da se vrne 
pravica do klimatskega zdravljenja in 
podprli predlog zakona o dolgotrajni 
oskrbi starejših. 

-  Spodbujali bomo predavanja in učne 
delavnice o ohranjanju zdravja in o ne-
katerih boleznih starostnikov.

Stroški socialno zdravstvene dejavnosti 
bodo 9.000,00 evrov.

1.c) Ohranjanje  
         zgodovinskega izročila 
-  Tudi v letu 2020 bomo zbirali predmete 

iz izgona in jih shranjevali v zbirnem ta-
borišču za izgon Slovencev v Brestanici. 

Tudi pri predlogu programa dela DIS 
za leto 2020 je treba upoštevati, da 
je povprečna starost članov DIS in 

vodstva krajevnih in območnih organiza-
cij DIS več kot 80 let. Zato ne bo več mo-
goče uresničevati tako obsežnih program-
skih nalog, kot smo bili navajeni. 

1.a) Organizacijska dejavnost  
        društva
-  Izvršni odbor DIS bo tudi v letu 2020 

usklajeval nekatere programe krajevnih 
in območnih organizacij DIS in poma-
gal predsednikom in odborom KO DIS, 
ki bodo zaradi starosti potrebovali po-
moč pri organizacijskih, finančnih in 
drugih dejavnostih. 

 Udeleževali se bomo občnih zborov 
krajevnih in območnih organizacij, če 
bodo predsedniki KO DIS usklajevali 
datume sestankov s predstavniki DIS 
in članstvu DIS neposredno dajali in-
formacije o vseh vprašanjih.

- Spodbujali bomo državne organe, naj 
začno pogajanja z Nemčijo o plačilu 
vsaj dela vojne škode in naj pri tem upo-
rabijo strokovne argumente in gradiva, 
ki smo jih pripravili v DIS.

-  Na vseh organih vlade in državnega 
zbora bomo spremljali obravnavo pre-
dloga zakona o gmotni škodi. 

-  Ponovno bomo zahtevali, da se premo-
ženje, ki so ga leta 1945 v Sloveniji za-
pustili Avstrijci na račun vojne škode, 
usmeri v sklad za poplačilo tudi gmotne 
vojne škode slovenskim izgnancem in 
beguncem. 

-  Po potrebi bomo v letu 2020 organizirali 
seminar za predsednike, tajnike in odbo-
re krajevnih organizacij DIS po obmo-
čjih o prizadevanjih za ohranitev doseže-
nih pravic in zakonu o gmotni škodi. 

-  Še vedno bo veliko dela z urejanjem po-
membne dokumentacije in gradiv DIS, 
s katerimi smo dosegli status in odško-
dnine ter branili dosežene pravice.

 
 Za organizacijsko dejavnost bomo pora-

bili 30.580,00 evrov.

1.b) Socialni in  
        zdravstveni programi
-  Še vedno deluje 82 krajevnih in ob-

močnih organizacij DIS, v katerih 
je včlanjenih okrog 7500 izgnancev, 
prisilnih delavcev, beguncev in nekaj 
potomcev.

PROGRAM DELA DIS ZA LETO 2020Pohodi ob okupacijski meji

Od Murnc do Telč je bil 27. 4. 2019 že 
17. pohod ob italijansko-nemški okupacij-
ski meji. Zbirno mesto je bilo v Murncah 
nad Šentjanžem ob 8. uri, zaključek pa na 
Telčah ob 15. uri.

Pohod ob okupacijski meji od Telč do 
Bučke je bil 29. junija 2019, o čemer smo 
že poročali. 

Občni zbori KO DIS in  
zdravstvena in socialna predavanja

Udeleževali smo se občnih zborov kra-
jevnih in območnih organizacij DIS, na 
katerih smo člane DIS neposredno infor-
mirali o dejavnosti DIS in večji skrbi za 
osamele in invalidne ter bolne izgnance 
in begunce zlasti v krajih, kjer ni organi-
ziranih drugih dejavnikov pomoči.

Kljub starosti članov DIS so bili sestan-
ki članov DIS in v večini tudi predavanje 
o skrbi za zdravje v naslednjih krajih dob-
ro obiskani:   

Spodnja Dobrava 22. 12. 2018, Radeče 
8. 12. 2018, Globoko Pišece 26. 1. 2019, 
Dole pri Litiji 27. 1., Jesenice 27. 2., Tržič 
1. 3., Hrastnik 7. 3., Ljubljana Vič – Ru-
dnik 9. 3., Dobova 10. 3., Brežice 15. 3., 
Sevnica 15. 3., Polšnik 17. 3., Koper 21. 3., 
Krmelj 23. 3., Litija 23. 3., Novo mesto 23. 
3., Trbovlje 27. 3., Krško 28. 3., Ljublja-
na-Šiška 28. 3., Gornja Radgona 29. 3., 
Kapele 29. 3., Leskovec 30. 3.,  Podkum 
31. 3., Artiče 6. 4., Cerknica–Logatec 6. 
4., Škofja Loka 6. 4., Žalec 6. 4., Šentjanž 
7. 4., Brestanica 11. 4., Trebnje 13. 4., Ka-
mnik 13. 4., Slovenska Bistrica 13. 4., Slo-
venske Konjice 18. 4., Tržič 18. 4., Kranj 
26. 4., Muta 10. 5., Zagreb 11. 5., Trbovlje 
15. 5., Celje 15. 5., Cerklje ob Krki 25. 5., 
Čatež ob Savi 1. 6., Brestanica 16. 6., Len-
dava 21. 6., Petišovci Pence 21. 6. 2019. 

Povečali smo varstvo največjega 
zbirnega taborišča za izgon 

 Slovencev v Brestanici 

Zbirno taborišče za izgon 63.000 Slo-
vencev v celoti obnavlja in zanj skrbi DIS. 
Za to taborišče smo sedaj povečali skrb 
in varovanje.

Za notranjo ureditev bo tudi bolj skrbel 
Svet DIS, ki je bil na Skupščini DIS ime-
novan v ta namen. Svet sestavljajo: dr. 
Janko Prunk, mag. Franc Žnidaršič, ing. 
Vladimir Rostohar, Hilda Marc in dr. Mi-
lan Jazbec.

Člani sveta DIS so se sestali 24. 5. 2019 
in bili seznanjeni, da bo za varovanje 
taborišča skrbel Boštjan Belinc, ki sta-
nuje blizu taborišča in bo taborišče tudi 
redno zračil, da se gradiva in drugi pred-
meti, ki jih imamo v taborišču, ne bodo 
kvarili. Gospod Belinc je že montiral v 
taborišču varnostne senzorje. 

Nove stopnice in vrata v zgornje 
prostore v zbirnem taborišču za 

izgon Slovencev v Brestanici 

DIS je v letu 2019 dal izdelati železno 
konstrukcijo za lesene hrastove stopnice v 
zgornje prostore zbirnega taborišča za iz-
gon Slovencev v Brestanici in so že bile 
montirane konec maja 2019. 

Narejena so bila tudi nova vrata za ko-
njušnico, od koder so speljane nove sto-
pnice v zgornje prostore. 

Načrte za stopnice in vrata je naredil 
ing. Vladimir Rostohar in organiziral tudi 
izvajanje del. Soglasje glede te obnove je 
DIS zaprosil Zavod za varstvo kulturne 
dediščine območne enote Ljubljana in so-
glasje dobil. 

Podrobnosti o delu DIS lahko preberete 
v Vestnikih DIS v številkah 128, 129/130, 
131/132 in št. 133/134.

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

Poročilo je bilo obravnavano na seji  
Skupščine DIS 26. oktobra 2019.

Predvideni prihodki za dejavnost DIS v letu 2020

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve    44.070,00 EUR
 in enake možnosti RS 
2. Prispevki od članarine članov DIS   30.500,00 EUR
3. Prispevki članstva za Vestnik DIS   28.500,00 EUR
4. Prispevki za muzejsko dejavnost          500,00 EUR
5. Prispevki podpornih članov DIS        100,00 EUR
6. Prispevki za založništvo DIS        530,00 EUR
7. Prispevki za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za 
 izgon Slovencev v Brestanici      2.000,00 EUR
8. Drugi prihodki (obresti, dohodnina)         690,00 EUR
9. Presežek prihodkov nad odhodki po ZR za leto 2019               400,00 EUR
Skupaj predvideni prihodki                  107.290,00 EUR

-  Spodbujali bomo pisanje spominov in 
pričevanj ter objavljali spomine na iz-
gnanstvo in begunstvo. 

- Obeleževali bomo dan slovenskih 
izgnancev, 7. junij, in sodelovali na ob-
močnih prireditvah ob tem dnevu, ki so 
namenjene spominjanju na trpljenje v 
izgonu in nasilju, ki sta nam ga povzro-
čila fašizem in nacizem. 

-  7. junija 2020 bo zopet dan odprtih vrat 
v taborišču v Brestanici. Na ogled tabo-
rišča bi povabili tudi učence in dijake 
bližnjih osnovnih in srednjih šol.

-  V letu 2020 bo 75 letnica zmage nad 
fašizmom in nacizmom ter vrnitve iz iz-
gnanstva, kar bi bilo in dobro obeležiti.  

-  Sodelovali bomo pri pohodih, ki jih 
organizirajo krajevne in območne or-
ganizacije DIS ob nemško-italijanski 
in okupacijski meji NDH ter spodbujali 
udeležbo mladih na teh prireditvah. 

-  Pohod ob italijansko-nemški okupacij-
ski meji od Murenc do Telč bo 25. 4. 
2020, pohod od Telč do Bučke pa bo 
4.7. 2020 in 3.7.2021.

-  Območna prireditev izgnancev KO DIS 
Gorenjske bo v Žireh 23. 5. 2020, na 
območju Maribora pa 6. junija 2020 pri 
Meljski kasarni. 

-  Območna prireditev, ki jo organizira 
KO DIS Trbovlje, bo 30.5.2020.

- Predlagali bomo fakultetam in višjim 
šolam, da izbirajo za vsebine seminar-
skih, diplomskih in magistrskih nalog 
tudi teme o izgonu Slovencev in geno-
cidni okupaciji Slovenije. 

-  Dogovarjali se bomo s krajevnimi or-
ganizacijami za postavljanje razstave o 
izgonu Slovencev v šolah. Razstava je 
premična in zelo enostavna za postavi-
tev v vsak malo večji prostor. 

Za ohranjanje zgodovinskega izročila 
bomo porabili 15.000,00 evrov.

2. Mednarodna dejavnost DIS
-  Sodelovali bomo pri sklicu Konference 

o povračilu gmotne škode na sedežu 
Evropske unije v Bruslju skupaj z Med-
narodnim odborom izgnancev in be-
guncev žrtev fašizma in nacizma v letih 
1921–1945. 

-  Ker ima mednarodni odbor domicil pri 
DIS, bomo imeli pismene kontakte s 
člani tega odbora in sodelovali na enem 
sestanku, ki bo določen za leto 2020.

-  V letu 2020 bomo sodelovali z župani 
nemških mest Neresheim, Templin in 
Apolda, kjer še niso urejeni grobovi umr-
lih Slovencev v nemškem izgnanstvu.

- Organizirali bomo udeležbo na otvorit-
vah obeležij na grobovih v Nemčiji.

 Stroški mednarodne dejavnosti bodo 
12.610,00 evrov.

3. Informativna, publicistična in 
založniška dejavnost 

-  Nadaljevali bomo z izdajanjem društve-
nega glasila Vestnik DIS, ki bo predvi-
doma izšel v 5 številkah. 

Del udeležencev na Skupščini DIS 26. oktobra 2019 (Foto: M. Skledar)

V razpravi sta na Skupščini DIS aktivno sodelovala v razpravi tudi Albin Pražnikar pred-
sednik finančne komisije, in mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS. (Foto: M. Skledar)
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-  Skrbeli bomo, da bi Vestnik DIS dobiva-

li vsi člani DIS, ker bodo tako najbolje 
informirani o delu v DIS.

-  Izdali in založili bomo zbornik gradiva, s 
katerim smo uveljavljali ohranjali pravice.

-  Izdali bomo zloženko o mednarodni 
dejavnosti DIS in skrbi za grobove slo-
venskih izgnancev v Nemčiji. 

-  Tiskali bomo plakate, odličja DIS in iz-
kaznice za člane DIS.

-  Po potrebi bomo ponatisnili nekatere 
brošure DIS.

Stroški informativne, publicistične in 
založniške dejavnosti bodo 37.100,00 
evrov.

4. Vzdrževanje in notranje  
urejanje taborišča za izgon 
Slovencev v Brestanici 

-  Pridobivali bomo sponzorje za ureditev 
še enega prostora v zgornjih prostorih 
taborišča (Celjska Škofija in občine).

-  Pred taboriščem bomo postavili tablo 
z opisom taborišča in podatki o izgonu 
Slovencev.

-  Skrbeli bomo za dobro vzdrževanje ta-
borišča in okolice ter še urejali  notra-
nje prostore.

 
Stroški za vzdrževanje in obnovo tabori-
šča bodo 3.000,00 evrov.

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Ivica Žnidaršič, prof.

Višina članarine DIS in  
prispevka za Vestnik za leto 2020

Članarina DIS za leto 2020 ostane enaka, to je 10 EUR, od tega ostane za delo 
krajevnih in območnih organizacij DIS 5 eur, za dejavnost pa dobi DIS 5 EUR.

Prispevek za Vestnik za 5 številk v letu 2020 ostane enak, to je 6 EUR.

Krajevne in območne organizacije DIS lahko zbirajo od članstva DIS za 
svojo dejavnost še dodatne prispevke (za brošure, praporščaka, udeležbo 
na prireditvah in izlete).

Za praporščaka, ki nosi prapor za umrlim članom DIS, se plača 15 evrov 
in potne stroške, če je pogreb izven kraja praporščaka.

Podporni član DIS lahko postane vsak prebivalec, ki podpira dejavnost DIS in 
obsoja fašizem in nacizem in ki prispeva za DIS na leto 30 EUR, od tega dobi 
KO DIS 25 EUR, 5 EUR pa se odvede na DIS.

Izvršni odbor DIS

Kaj vsebuje sedanji novi predlog zakona o  
povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne,  

ki so ga sprejeli delegati Skupščine DIS  
na seji 26. 10. 2019

- Zavezanec za poplačilo vojne škode je Republika Slovenija.
- Upravičenci do vojne premoženjske škode so:
 živi slovenski izgnanci in begunci, ki so bili izgnani skupaj                                                                     

z vsemi člani družine.
- Višina povračila za gmotno škodo naj bi bila enaka za vse izgnance in be

gunce 6000 evrov.
- O povračilu premoženjske vojne škode odločajo upravne enote. Zato 

upravičenec, ko bo zakon sprejet, vloži zahtevo pri upravni enoti na obraz
cu, ki bo objavljen v 30 dneh po uveljavitvi zakona, o čemer bomo člane 
DIS obvestili tudi preko Vestnika DIS.  

- Oškodovanec mora v obrazec vpisati osebne podatke. 
- Listina, ki mora biti priložena, je zaenkrat samo: odločba upravne enote o 

statusu žrtve vojnega nasilja zaradi izgona in begunstva cele družine. 
- Upravna enota mora odločbo izdati najkasneje v 90 dneh od dneva prijave. 
- Upravna enota pravnomočno odločbo pošlje Slovenskem državnem 

holdingu (SDH), ki izvrši izplačilo, ko dobi podatke od upravne enote 
(osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča, številko tran
sakcijskega računa in ime banke, davčno številko)

- Društva lahko upravnim enotam pomagajo.
- Odškodnina se upravičenem izplača v denarju. 

Iz DIS bomo o zakonu in uveljavljanju odškodnin seznanjali krajevne in 
Območne organizacije, kako naj pomagajo članstvu DIS pri vlaganju zah
tevkov za odškodnine za prisilno delo. 

Kako bodo potekale razprave o tem zakonu, pa bomo poročali tudi v 
Vestniku DIS, zato naj si ga oskrbijo vsi člani DIS!

Sklepi Skupščine DIS z dne 26. 10. 2019

1. Delegati so sprejeli poročilo o delu DIS od junija 2018 do junija 2019.
2. Delegati so sprejeli program dela Skupščine za leto 2020 in pooblastili Izvrš

ni odbor DIS, da skladno s predlogi pripravi tudi plan dela za leto 2021 in ga 
pošlje Ministrstvu za delo ob razpisu za sredstva za leto 2021.

3. V krajevnih in območnih organizacijah morajo povečati število dobitnikov 
Vestnika DIS oziroma morajo biti naročniki glasila vsi člani, da bo lahko ostal 
prispevek za Vestnik enak za leto 2020.

4. O višini članarine za leto 2020 je predlog pripravil IO DIS in je bil sprejet, da 
ostane enaka kot doslej, s to spremembo, da dobi od članarine KO DIS in 
območne organizacije DIS 5 evrov, DIS pa 5 evrov, ker imajo KO DIS mož
nost, da zberejo od članov DIS še dodatna sredstva in donacije. 

5. Delegati vztrajajo, da se ponovno da pobuda vladi RS, da izterja vojno škodo 
od Nemčije in da se v letu 2020 sprejme zakon o odškodnini za gmotno 
škodo. Delegati potrjujejo novo vsebino predloga tega zakona.

6. Delegati menijo, da bi se moralo več potomcev izgnancev in beguncev vklju
čiti v DIS.

7. Glede financiranja KO DIS je bilo sprejeto priporočilo, da vse KO DIS vložijo 
zahtevke za denarno pomoč na občine, saj DIS deluje v javnem interesu.

8. Komisije pri IO DIS za organizacijsko dejavnost, statut in finančna komisija 
naj čim prej pripravijo gradivo za pridobivanje podpornih članov DIS in tiskajo 
zloženko o tem.

9. V vseh KO DIS je treba narediti več za informiranje članov DIS o izgonu Slo
vencev, prizadevanjih, da smo dosegli osebne odškodnine, in prizadevan
ju za ohranitev le teh. O tem imajo krajevne in območne organizacije DIS 
oskrbna voljo brošure in gradiva DIS.

10. Zahtevamo ponovno vrnitev klimatskega zdravljenja.
11. Ob dnevu izgnancev naj se po Sloveniji organizirajo območne prireditve in 

sodelovanje z lokalnimi časopisi in RTV. 
12. Na občnih zborih KO DIS in OO DIS naj predsedniki obravnavajo tudi vsebi

no Vestnikov DIS v zadnjem letu in vsebino brošur DIS.

  Vsem članom Izvršnega odbora  
Društva izgnancev Slovenije 1941-1945,  

predsednici NO, predsedniku Sveta DIS in častnemu članu DIS.

ŽALNA SEJA IO DIS

Sklicujem žalno sejo Izvršnega odbora DIS za umrlim  
Jožetom Križančičem, dolgoletnim podpredsednikom DIS in  

redsednikom Častnega razsodišča, ki bo

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 9. uri,

v Ljubljani, Einspielerjeva 6, v Vl. nadstropju, soba št. 602

REDNA SEJA IO DIS
Dnevni red:
1.  Pregled sklepov prejšnje seje
2.  Priprave na Skupščino DIS
   poročilo o delu za obdobje junij 2018 – junij 2019
  program dela DIS za leto 2020 in 2021
  dopolnitve predloga zakona o gmotni škodi
3. Finančne zadeve
4. Razne informacije in tekoče zadeve
5. Ogled prostorov in gradiv DIS, v sobah 58 in 64, v l. nadstropju
6. Razno

Morebitno nujno zadržanost sporočite najkasneje do 15. oktobra do 12. ure na 
telefon 051 38 32 32 ali 01 434 48 80.  

S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 

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

Seja Komisije za odškodnine

Dne 7. oktobra 2019 se je sestala Komisija za odškodnine pri IO DIS, ki 
jo vodi Marjan Špegelj. Na seji so sprejeli predlog dopolnitev in sprememb k 
predlogu zakona o gmotni škodi, o katerih bodo odločali delegati krajevnih in 
območnih organizacij DIS na Skupščini DIS 26. oktobra 2019.

Sestanek Komisije za mednarodno dejavnost DIS

Komisija za mednarodno dejavnost DIS pri Izvršnem odboru DIS, ki jo vodi 
mag. Gregor Kaplan, se je sestala v četrtek, 12. september 2019.

Na dnevnem redu so imeli glavno točko:
• zadnje priprave o pomoči pri izvedbi konference Mednarodnega od  

bora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945, 
ki je bila v Ljubljani, 20. in 21. septembra 2019.

Dogovorili so se, kako bodo pomagali pri izvedbi konference in pričakali 
udeležence na vlakih in letališčih.

Predvideni izdatki po postavkah programa DIS v letu 2020

1. a. Organizacijska dejavnost  30.580,00 EUR
   b. Socialni in zdravstveni programi    9.000,00 EUR
   c. Ohranjanje zgodovinskega izročila  15.000,00 EUR
2. Mednarodna dejavnost DIS   12.610,00 EUR
3. Izdajanje Vestnika DIS, publicistična
 in založniška dejavnost   37.100,00 EUR
4. Vzdrževanje in obnova notranjosti zbirnega 
 taborišča – hlevov pri gradu Rajhenburg v Brestanici    3.000,00 EUR
Skupaj izdatki za leto 2020 107.290,00 EUR

Ta program je bil sprejet na  Skupščini DIS 26. 10. 2019.
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Kakor vsako leto smo se sestali na 
rednem letnem občnem zboru. 
Občni zbor je potekal 28. sep-

tembra 2019 v hotelu VETER v Rušah. 
Udeležila se je velika večina članov. 
Poleg članov so bili prisotni: poslanec 

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

KO DIS Kočevje v Rajhenburgu

Občni zbor OO DIS Ruše, Selnica ob Dravi in  
Lovrenc na Pohorju

Srečanje članov KO DIS Dole pri Litiji 6. 10. 2019

Slovesnost ob vseslovenskem srečanju  
internirank in internirancev 

Proslava ob prazniku vrnitve Primorske  
k matični domovini

Odkritje spomenika slovenskim izgnancem v 
 Lazarevcu v Srbiji

Obnovljeni spomenik slovenskim 
izgnancem je bil narejen 17. oktobra 2019 

v srbskem mestu Lazarevac. Občni zbor Dole pri Litiji 6. 10. 2019 (Foto: Stane Kmetič)

Osrednja prireditev DIS v Brestanici (7. 6. 2019). Ogledali smo si tudi grad in  
razstavo DIS na sevniškem gradu.

Udeleženci občnega zbora KO DIS Ruše

Srečko Dobljekar, dolgoletni predsed-
nik KO DIS Ruše je 1. septembra 2019 

praznoval 90 let. Na sliki levo je s predsed-
nikom KO DIS Ruše Pavlom Fabrici.

Dne 17. oktobra 2019 so v srbskem 
mestu Lazarevac odkrili obnov-
ljen spomenik Slovencem, ki so 

bili v letih 1941–1945 nasilno pregnani v 
Srbijo – v mesto Lazarevac. 

Ta spomenik, ki so ga sedaj obnovili, so 
postavili leta 1975.

Ker je Občina Trbovlje pobratena s tem 
mestom, se je otvoritve obnovljenega spo-
menika udeležila podžupanja Občine Tr-
bovlje, v imenu DIS pa Iztok Tolar, ki je 
predstavnikom Občine Lazarevac in Ob-
čine Trbovlje na otvoritvi obnovljenega 
spomenika podelil zahvalno listino DIS 
za postavitev in obnovo tega spomenika.

Predsednik OO Marijan Špat je 22. 
septembra 2019 v Portorožu orga-
niziral spominsko slovesnost pod 

naslovom »Ne vrag, le sosed bo mejak!«
Pokrovitelj prireditve je bil Borut Pahor. 

Kulturni program so izvajali: Orkester  

slovenske vojske, Tržaški partizanski zbor, 
Pevski zbor OŠ Koper in TV Medvode s 
projekcijami in drugi posamezniki.

Prireditve so se udeležili tudi delegacije 
mednarodnega odbora iz Poljske, Ukraji-
ne in Avstrije in predsednica DIS.

V Občini Ajdovščina je bila 14. sep-
tembra 2019 ob 15. uri organizira-
na prireditev ob prazniku vrnitve 

Primorske k matični domovini.
Slavnostni govornik je bil predsednik 

vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.

Na prireditev je bila povabljena tudi 
predsednica Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 Ivica Žnidaršič, ki se je prire-
ditve udeležila.

Celotno slovesnost je prenašala tudi Te-
levizija Slovenija.

Letošnjega tradicionalnega jesenske-
ga srečanja članov KO DIS Dole 
pri Litiji se je udeležilo 21 članov, 

nekaj svojcev in spremljevalcev. Pozdravi-
la nas je podžupanja Občine Litija Lijana 
Lovše. Zapeli so nam pevci pod vodstvom 
godca Jožeta Ajdiška. Spomnili smo se le-
tos preminulih članov; med njimi je žal 
tudi zelo aktiven član odbora, godec in 
vodja pevske skupine Izgnanci, Mirko 

Vresk. Pregledali smo spisek članov (tre-
nutno 71, od tega 15 svojcev) in pripravili 
seznam onemoglih in bolnih, ki jih obiš-
čemo v decembru. Predsednica KO je 
predstavila zadnjo knjigo DIS z naslovom 
Kako smo dosegli odškodnine za prisilno 
delo. Po dobrem kosilu smo se še družili, 
spominjali in prepevali.

Stane Kmetič

Tudi letos smo se člani in članice 
KO DIS Kočevje 7. junija udeležili 
spominske prireditve v Brestanici. 

Udeležilo se nas je 30 članov. Na priredi-
tvi je bil poleg Ivice Žnidaršič, predsedni-
ce DIS, tudi slavnostni govornik Marjan 
Šarec, predsednik vlade RS. Prireditev 
so popestrili tudi praporščaki s prapori. 

Z zanimanjem smo spremljali nagovo-
re, kakor tudi ostali program nam je bil 
všeč. Največ je bilo izpostavljeno trplje-
nje naših izgnancev v času druge svetov-
ne vojne v tuje kraje. Vrnili smo se pa na 
vse porušeno imetje. Nemčija pa še ni 
poravnala dolga o uničenju naših domov. 
Marjan Šarec se je v govoru dotaknil 

vseh grozot in poudaril, da se kaj takega 
ne sme več ponoviti.

Po končani prireditvi smo se malo 
družili z drugimi izgnanci, izmenjali 
misli o grozotah in vsem nam je bila ista 
misel: »NIKOLI VEČ«. Izgnancev nas je 
vsako leto manj zaradi starosti, bolezni 
in čas je že, da se poravna tudi gmotna 
škoda. Iz Brestanice smo se odpeljali v 
Sevnico. Z zanimanjem smo si ogledali 
grad in predstavo iz davnine kakor tudi 
razstavo o izgnancih. V grajskem dvori-
šču v Sevnici je nastala tudi fotografija 
za spomin. 

Veronika Kljun

državnega zbora Jurij Lep, dipl. ing. le-
sarstva, Jolanda Žel, članica nadzornega 
odbora DIS, Jože Gašparič, predsednik 
ZB Ruše, s katerimi dobro sodelujemo. 

Zbora sta se tudi udeležila najstarejša 
članica gospa Danica Eigner, ki je letos 
praznovala svoj 97. rojstni dan, in naš 
ustanovitelj in dolgoletni predsednik 
Srečko Dobljekar, dipl. ing. gozdarstva, 
ki je letos 1. 9. 2019 praznoval 90. rojstni 
dan. Ob tem visokem jubileju smo mu čes-
titali in zaželeli še mnoga zdrava leta.

Kakor vsako leto so bila razna vpraša-
nja. Glavno vprašanje je glede povračila 
vojne škode, na katerega pa nismo mogli 
dobiti odgovora. Tudi predsednik vlade, 
ki je bil slavnostni govornik na proslavi 
DIS v Brestanici, ni nič odgovoril. 

Predsednik KO DIS Ruše se je zahvalil 
za finančno pomoč, ki jo dobivajo od treh 
občin.

Po uradnem delu smo nadaljevali tova-
riško druženje, obujali spomine na težke 
čase med drugo svetovno vojno. 

Predsednik OO DIS Ruše
 Pavel Fabrici dr. vet.ed.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Člani KO DIS Ptuj na izletu na Goričkem Poročilo občnega zbora KO DIS Studenec 

Udeleženci izleta pred grajskim portalom v Gradu

Nastop otrok na občnem zboru KO DIS Studenec (Foto: Žiga Mikolič)

Tudi letošnje leto je Krajevna orga-
nizacija DIS Ptuj organizirala iz-
let – tokrat na Goričko.

Na poti proti Goričkem smo se najprej 
ustavili v Petanjcih, v zelo lepo ureje-
nem in zanimivem vrtu »Vrtu spominov 
in tovarištva«. Sprejel nas je dr. Marjan 
Šifter, ki nas je tudi popeljal po vrtu. Po 
končanem ogledu pa so nas prijazno po-
gostili s pijačo.

Vrt je nastal kot simbolen spomin in 
opomin na grozote druge svetovne voj-
ne. Na to poslanstvo opozarja tudi moto 
vrta »Vsem mrtvim borcem proti fašiz-
mu in nacizmu v večen spomin, živim 
pa v stalen opomin«, povzeta po Kajuho-
vi pesmi – »Bosa pojdiva, dekle, osorej, 
bosa pojdiva prek zemlje trpeče… «.

Vrt je začel nastajati povsem spontano 
po drugi svetovni vojni, na posestvu dru-
žine Šiftar, ko je mati Vaneka Šiftarja v 
spomin na sinova, ki se nista vrnila iz 
vojne, ob vhodu v vrt posadila dve vrbi 
žalujki. Njeno delo je nadaljeval sin dr. 
Vanek. Danes je v vrtu zasajenih sko-
raj 500 različnih dreves in grmovnic 
iz različnih koncev sveta, posajeni so v 
spomin na trpljenje ljudi med drugo sve-
tovno vojno. V parku so tudi spominske 
plošče in umetniške skulpture iz lesa, 
kamna ali starega železa in orožja. Na 
pretresljivo spominsko izpoved pa opo-
zarjajo tudi spominski predmeti iz kra-
jev tragičnih dogodkov.

Leta 1968 je bil vrt razglašen za spo-
minski park, sredi 90. let pa je bil s po-
sebnim odlokom razglašen za kulturni 
spomenik. Od leta 2004 je vključen v 
mrežo botaničnih vrtov in arboretumov 
Slovenije. Z njim upravlja Ustanova dr. 
Šiftarjeva fundacija, ustanovljena leta 
1996.

Polni vtisov smo se odpeljali v Krajin-
ski park Goričko do vasi Grad, kjer smo 
si ogledali Doživljajski park Vulkanija in 
največji grad v Sloveniji.

Na območju vasi Grad je pred 3 milijoni 
let bruhal zadnji vulkan na Slovenskem. 
Njegov krater je imel premer približno  

1 km. V delu kraterja so leta 2013 zgra-
dili izobraževalno-motivacijski center 
Vulkanija. V njem predstavijo obiskoval-
cem delovanje vulkanov, s pomočjo 3D 
stereoskopske tehnike pa zgodovino ve-
solja od Velikega poka do izoblikovanja 
Osončja in Zemlje, s posebnim poudar-
kom, kaj se je dogajalo na ozemlju današ-
njega Goričkega. Pri tem jim je v veliko 
pomoč maskota krtek Oli. Obiskovalce 
med drugim popelje v globino Zemljine 
skorje – magmatsko ognjišče, od koder 
jih na površje popelje s svojim podzem-
nim vlakcem.

V geološkem muzeju, ki je v nekdanji 
Lednarjevi usnjarni, se obiskovalec sez-
nani z geologijo Goričkega. V muzeju se 
nahajajo Olivinova soba, geološka soba, 
Olijeva kuhinja, usnjarna in razstavni 
prostor. V geološki sobi so na ogled tudi 
fosili iz nekdanjega Panonskega morja in 
fosilni ostanki mastodontov, ki so živeli 
pred približno 5 milijoni let.

S turističnem vlakcem smo se popeljali 
na panoramsko vožnjo skozi vulkansko 
pokrajino Gradu. 

Nad naseljem Grad je na strmem 
griču iz bazaltnega tufa zgrajeno graj-
sko poslopje – nekoč Gornje lendavski 
grad. Njegovi začetki sežejo v 11. stole-
tje. Prvič se v pisanih virih omenja na 
začetku 13. stol. Kot središče posestva 
Lyndwa. Tekom stoletij so grad dograje-
vali, končno obliko pa je dobil v 16. stol. 
oziroma 18. stol. V drugi svetovni vojni 
ga je zasedla Rdeča armada in pozneje 
jugoslovanska vojska. Z obnovo gradu so 
pričeli leta 1995. Danes je v gradu sedež 
Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Grad ima nepravilno peterokotno ob-
liko in je največji grad na območju dana-
šnje Slovenije z večnivojskimi arkadni-
mi hodniki, kapelo in zvonikom. 

Za ta čudovit izlet se imamo zahvaliti 
pripravljalnemu odboru, predvsem pa 
predsednici društva Greti Vaupotič, ki 
je prevzela tudi vso organizacijo.

Marjana Tomanič Jevremov

Krajevna organizacija DIS Studenec 
je 13. septembra 2019 organizirala 
svoj letni občni zbor.

Za kulturni program so poskrbeli otro-
ci OŠ Studenec, ki nas vsako leto lepo raz-
veselijo. KO DIS Studenec šteje še 84 čla-
nov. Na zboru jih je bila dobra polovica. V 
lanskem letu nas je zapustilo 7 članov. Od 
povabljenih gostov so se zbora udeležili 
predsednica DIS Ivica Žnidaršič, predse-
dnik KO DIS Boštanj in podpredsednik 
DIS Lojze Rupar in predsednica KO DIS 
Šentjanž Rezika Repovž. 

Sledila so poročila. O delu društva v 
preteklem letu je podal poročilo predse-
dnik društva Peter Rupar, finančno stanje 
je prebrala Majda Gričar, član nadzorne-
ga odbora Ivan Vintar pa ni imel pripomb. 

V nadaljevanju smo se dogovorili o delu 
v naslednjem letu. Najprej bomo šli na 
izlet, nato pa opravili vse tekoče naloge 
kot vsako leto. To so novoletni obiski bol-
nih, ki so doma in živeči v domovih za 
ostarele, ter čestitke jubilantom, ki bodo 
dopolnili 90 let. 

Tudi ostali prisotni so ocenili, da KO 
DIS Studenec deluje dobro.

Hvala gostom za udeležbo in njihov pri-
spevek pri poteku občnega zbora.

Sledila je pogostitev in druženje v go-
stilni Janc na Studencu.

Predsednik KO DIS Studenec
Peter Rupar

Mariborske KO DIS so zborovale

Dne 13. 11. 2019 so mariborske 
KO DIS Maribor-Tabor, Rotovž 
Pesnica in Pobrežje-Tezno imele 

letno konferenco, ki so ji prisostvovali 
gostje: članica IO Zveze borcev za vred-
note NOB tovarišica Borica VIčar in 
član IO DIS in predsednik komisije za 
odškodnine pri IO DIS  Marjan Švegelj. 
V skupnem poročilu o delu je Majda Cve-
tanovski podrobno poročala o delu DIS 
in o sprejetih sklepih na skupščini DIS v 
oktobru mesecu, predvsem o višini člana-
rine DIS in prispevka za Vestnik za leto 
2020. Podrobneje je bil razložen predlog 

zakona o povračilu premoženjske škode 
iz druge svetovne vojne, ki ga je v razpra-
vi dopolnil in dodatno obrazložila Mar-
jan Špegelj in mag. Franc Žnidaršič, ča-
stni član DIS. Tudi v razpravi po poročilu 
in predlogu programa dela za leto 2020 je 
večina razpravljavcev razpravljala o tem 
zakonu. Vsi si želijo, da bi se vodstvo DIS 
še naprej zavzemalo za čim hitrejšo vloži-
tev in obravnavo tega predloga. 

Želeli pa bi si več sodelovanja okoliških 
KO DIS.

 
 Majda Cvetanovski

Obnovljena spominska plošča

Obnovljena spominska plošča v Celju

Izgnanci KO DIS v Celju smo leta 2007 
postavili spominsko ploščo na zgrad-
bo, ki stoji nasproti železniške postaje. 

V tej zgradbi so Nemci zbirali Slovence iz 
Celja in okolice za transport v izgnanstvo. 
To je bil Nemški kulturni dom, zgrajen 
leta 1908, kot odgovor na Slovenski naro-
dni dom, ki je bil zgrajen 2 leti prej. Sedaj 
imenujemo to zgradbo »Celjski dom« za 
različne kulturne prireditve.

Letos so celotno zgradbo prenovili in 
obnovili tudi napise na spominski plošči 
DIS, na kateri je podpisana tudi Mestna 
občina Celje.

Postavitev te spominske plošče na bivšo 
»Nemško hišo« ima velik simbolični in 
zgodovinski pomen. Med drugo svetovno 
vojno so Nemci izgnali iz Celja več kot 
1000 prebivalcev v internacijo na Hrva-
ško, v Srbijo in Nemčijo. Veliko izgnan-
cev je bilo priprtih v tej zgradbi, da so jih 
nato odpeljali v taborišča.

Franc Logar

Popravki

- V številki Vestnika DIS  št. 133/134 na strani 7 je podpis pod zgornjo sliko napa-
čen. Pravilno bi moralo pisati: »Udeleženci srečanja gorenjskih izgnancev v Tržiču«.

- V 133/134 številki Vestnika DIS na strani 12 so bile pri KO DIS Ptuj pomotoma 
vpisana imena živih članic DIS: Marinka Planten, Ana Prešeren, Marija Pušenjak 
in Bernarda Galun. 

-  V številki 133/134 je pri umrlih KO DIS Murska Sobota pravilno ime Ana Veberič 
in ne Verbič.

Vljudno prosimo vse, da podatke za člane DIS in podatke o umrlih za objavo v Ve-
stniku DIS ne pišejo na iste liste, ker te sezname ažurirajo na dveh naslovih izven 
sedeža DIS. Obvezno morajo biti imena natipkana.
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Krški izgnanci na jesenskem izletu

Izlet članov DIS v Libeliče

Prireditev na Bučki

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Krški izgnanci na jesenskem izletu 19. 9.2019 v kartuziji Žiče (Foto: Voglar Rudi)Člani KO DIS Globoko – Pišece na izletu v Beli Krajini

Člani DIS na izletu v Libeličah 

Prireditev na Bučki ob spominu na prvi napad na nemško postojanko  
v začetku novembra 1941 (Foto: Janko Škoporc)

Izlet KO DIS Globoko – Pišece

25. oktobra smo se izgnanci KO DIS 
Globoko – Pišece zbrali v Globokem 
pred spomenikom pokojnih borcev 

in izgnancev in se poklonili njihovemu 
spominu. Komemoracija je bila organizi-
rana v sklopu občinskega praznika in pra-
znika dneva mrtvih. Program z recitali so 
pripravili učitelji z učenci šole Globoko in 
iz ZB pod vodstvom predsednika Staneta 
Preskar in izgnanci. 

Nato smo šli na izlet. Zaradi vse težje 
gibljivih članov smo temu primerno prila-
godili izlet. Našemu izletu se je pridružilo 
nekaj članov KO DIS Artiče in Kapele.

Najprej smo se z udobnim avtobusom 
odpeljali v Mirno peč, kjer smo si ogledali 
muzej našega glasbenega velikana Lojze-
ta Slaka.

Po dobri uri ogleda muzeja smo se po-
dali v Belo Krajino, in sicer na Otok, kjer 
je postavljeno letalo v spomin na NOB. Ta 
del Bele Krajine je bil svobodno ozemlje, 
čeprav so bila letališča večkrat bombar-
dirana. Toda kljub temu je bilo uspešno 
prepeljano z letali veliko pomoči prebival-
stvu in partizanom, odpeljano pa mnogo 
rešenih pilotov, ranjencev ter otrok in 
žensk. Spominski eksponat letala s šte-
vilnimi opisi pa pošilja jasno sporočilo: 
zaupanje, hrabrost in požrtvovalnost so 
najsvetlejša točka naše zgodovine. 

Dan smo zaključili s kosilom v gostišču 
Badovinec v Jugorju.

Za KO DIS Globoko – Pišece
           Jože Bračun

Na lep jesenski dan nas je težko po-
grešljiva tajnica KO DIS Angelca 
Druškovič popeljala na izlet na 

Štajersko, da bi si med drugim ogledali 
predvsem spominsko obeležje na prizori-
šču enega najhujših vojnih zločinov, ki jih 
je na slovenskem ozemlju izvedel nemški 
okupator med drugo svetovno vojno. Gre 
za Frankolovo in tamkajšnjih 100 talcev, 
ki jih je okupator v Grabnu na Stranicah 
obesil na jablane ob cesti v povračilo po 
tem, ko je partizanska zasedba smrtno ra-
nila esesovca Dormeistra, ki se je slučajno 
peljal v koloni nemških tovornjakov. Vsi 
trije esesovci, odgovorni za ta krut zločin, 
so bili ob kapitulaciji Nemčije ujeti, obso-
jeni in pravično kaznovani. Temu dogod-
ku oz. frankolovskim žrtvam je posvečen 
muzej v bližini spomenikov, ki smo si ga 
tudi ogledali.

Iz novejše zgodovine, ki nas kar prepo-
gosto zasleduje, smo se odpeljali v mirno 
dolino na drugi strani Konjiške gore, kjer 
je po legendi mejni grof Otokar III. osno-
val samostan, v katerega so se v 12. sto-
letju naselili menihi iz velike kartuzije na 
Francoskem. Samostan je sčasoma postal 
evropski politični in kulturni center na 
naših tleh. V 14. stoletju se je že ponašal 
z bogato knjižnico, ki je štela preko 2000 
knjig. Po turškem opustošenju so v bližini 
glavnega samostana v 15. stoletju zgradili 
poslopje in v njem gostišče, ki pod imenom 
»Gostuž« deluje že 400 let in je ena najsta-
rejših ohranjenih gostiln v srednji Evropi. 

Je pa drug avstrijski cesar pripomogel, 
da smo dobili tako imenovano južno žele-
znico. Zgodovina izgradnje le-te in veliko 
eksponatov iz časov parnih lokomotiv je 
zbranih v »Muzeju južne železnice v Šen-
tjurju in tja smo se odpeljali iz samostana 
Žiče. Vodja muzeja nam je zelo doživeto 
podal zgodovino izgradnje južne železni-
ce in nam obudil spomin na čas, ko smo 
se tudi mi v mladosti vozili v tistih neu-
dobnih vagonih s trdimi sedeži. 

Muzej Ipavčeva hiša, ki je tudi v tem 
mestu, smo zato obiskali še z večjim vese-
ljem. Izvedeli smo, da sta dva brata zdrav-
nika prišla iz Bele krajine v Celje, od tam 
pa je Franc Ipavec leta 1805 prišel v Šen-
tjur in začel zdraviti očesne bolezni. Leta 
1815 se je poročil s Katarino, ki je bila iz-
jemno izobražena in glasbeno nadarjena. 
Kupil je hišo, v kateri je sedaj muzej, in v 
njej opravljal predvsem operacije sive mre-
ne. Sinovi Alojz, Benjamin in Gustav so 
bili tudi zdravniki in vsi zelo glasbeno na-
darjeni. Rodbina Ipavec je pustila globok 
pečat v glasbi 19. in v začetku 20. stoletja. 
Le kdo ne pozna znamenitih slovenskih 
pesmi »Slovenec sem« in »Domovini«? 

Po vseh teh ogledih smo si pri kosilu iz-
menjali vtise, malo poklepetali in se proti 
večeru odpeljali nazaj domov. Za povra-
tek smo izbrali pot mimo Planine, da smo 
videli končno obnovljeno cesto, ki Posav-
je precej približa Štajerski.

Voglar Rudi

Člani OO DIS Muta, Podvelka, Rad-
lje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in 
Vuzenica smo v oktobru 2019 obi-

skali lepo vasico Libeliče, ki leži na desni 
strani reke Drave, ko le-ta prečka državno 
mejo z Avstrijo.

Za ogled te naše obmejne vasice smo se 
odločili z določenim zgodovinskim name-
nom, saj so se leta 1920 prebivalci te vasi, 
ko je potekal koroški plebiscit – določitev 
meje med Kraljevino SHS in Republiko 
Avstrijo, odločili drugače, da hočejo žive-
ti v Kraljevini SHS. Takrat je namreč ta 
plebiscit veliki del ozemlja, kjer so živeli 
številni Koroški Slovenci, priključil Re-
publiki Avstriji. Prebivalci Libelič se niso 
strinjali s potekom meje, ki je bila določe-
na dva kilometra pod vasjo. Z uporom in 
premikanjem mejnih kamnov so Libeličani 
leta 1922 na razmejitveni konferenci v Ma-
riboru dosegli, da vas Libeliče priključijo 
Kraljevini SHS. To ozemeljsko zmago so 
dosegli, ker so bili domoljubi združeni, da 

Na Bučki je bila, 2. 11. 2019, prire-
ditev v spomin na prvi partizan-
ski napad na nemško postojanko 

na Bučki 1. novembra 1941, da bi prepre-
čili izgon prebivalcev.

ohranijo slovensko kulturo in besedo. V 
objektu, kjer je bilo prvotno župnišče, je se-
daj zgodovinsko-etnološki muzej. Tam smo 
v slikah in besedi doživeli ta boj Libeliča-
nov za določitev državne meje po njihovi 
meri. V naravi smo si tudi ogledali potek 
prvotno določene meje. Ogled te zanimive 
vasice smo zaključili z ogledom kostnice, 
kjer so v kletnem prostoru stare cerkve za 
steklenimi vitrinami zložene kosti umrlih. 
Ta kostnica je bila zgrajena v 12 stoletju 
in vanjo so vse do 18. stoletja še odlagali 
umrle iz širše okolice. V Sloveniji sta pro-
storsko ohranjeni še dve takšni kostnici, 
vendar v njih ni več ohranjenih kosti.

Ta naš izlet je bil načrtovan, saj smo se s 
tem domoljubnim bojem Libeličanov po-
istovetili  z našim domoljubnim bojem za 
vrnitev iz izgnanstva. Na poti tega ogleda 
nas je spremljal naš prapor – simbol vrnit-
ve iz izgnanstva. 

                                                                                                                               
    Marijan Špegelj

Slavnostni govornik je bil vodja po-
slanske skupine DS v Državnem zboru 
Matjaž Han. Prisoten je bil tudi žu-
pan Občine Radeče, Tomaž Režun in 
predsed nica DIS Ivica Žnidaršič.
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Občni zbor KO DIS Kranj

Srečanje članov DIS KO Veliki Trn 

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Župan Občine Kranj Matjaž Rakovec na razpravi KO DIS Kranj 16. 9. 2019

Razstava in predstavitev knjige o  
dosegi odškodnine za prisilno delo

Občni zbor KO DIS Kranj

Občni zbor KO DIS Veliki Trn, 30.11.2019.
(Foto: M. Skledar) Dne 25. septembra 2019 smo se poslovili od dolgoletnega  

podpredsednika DIS in predsednika častnega razsodišča DIS,  
Jožeta Križančiča.

V soboto, 16. novembra 2019, smo se poslovili od  
podpredsednika DIS Martina Podlesnika. 

KO DIS Kranj, ki ji predseduje Iz-
tok Škofic kot potomec izgnanke, 
je 16. 9. 2019 v avli Mestne občine 

Kranj pripravil zanimivo razstavo z naslo-
vom: Sledi vojne na poti miru 1941–1945. 

Sledila je predstavitev nove knjige prof. 
Ivice Žnidaršič, predsednice DIS. Knjiga 
nosi naslov: Kako smo dosegli odškodni-
ne za prisilno delo. 

Slavnostni govornik je bil župan Mestne 
občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je pou-
daril, da so tukaj zbrani ljudje tlakovali 
pot novim generacijam. 

Zahvalil se je društvu, ki deluje na ple-
menit način. »Tukaj ste zbrani ljudje neke 
dobe, ki vas je zaznamovala enaka usoda.« 

Poudaril je, da je pomembno, da se ohra-
njajo pravice ter vedno zmaga pravica.

Predsednik DIS KO Kranj pa je v govo-
ru poudaril, da so slovenski izgnanci pos-
tali zaradi upora proti okupatorjem, zato 
bili izgnani, izropani. 

V kulturnem programu so sodelovali 
učenci OŠ Simon Jenko in Trio Planika 
ter recitatorka Minka Markelj s svojo gan-
ljivo deklamacijo o izgnanstvu.

Izgnancem, beguncem in prisilnim de-
lavcem je spregovorila tudi poslanka DZ 
RS Mateja Udovč in v priložnostnem go-
voru dejala o odgovornosti »Za svet brez 
fašizmov, nacizma in brez nasilja«.

Na Martinov ponedeljek letošnje-
ga novembra so se zbrali na ob-
čnem zboru člani KO DIS Kranj 

in okolice. V starem kranjskem jedru v 
najstarejšem Gostišču Mayer je potekalo 
vsakoletno srečanje, ki je bilo namenjeno 
programski usmeritvi društva in hkrati 
izobraževanju o zdravju in kakovosti živ-
ljenja ter medsebojnemu druženju. Več 
kot 70 zbranim je predaval doc. dr. Ma-
tjaž Fležar s Klinike za pljučne bolezni 
in alergijo Golnik. Spregovoril je o razlo-
čevanju med prehladom in gripo in člane 
poučil o pravem ravnanju ob prvih zna-
kih bolezni. Nanizal je praktične pred-
loge, kako se obvarovati okužb ter pred-
vsem izpostavil pomen cepljenja. Kot je 
povedal predsednik KO Kranj Iztok Ško-
fic, se bodo v KO DIS tudi v naslednjem 
letu prizadevali za uspešno delovanje in 
ohranjanje zavedanja, kako pomembna 
je solidarnost in mirno sožitje, da se ne 
pozabi, kako dolg in težak boj je bil, da 
smo si izborili mesto pod svobodnim 
soncem. »Naša nenadomestljiva odgovor-
nost je, da zgodovinski spomin ohranimo 

za prihodnje rodove,« je še povedal. Prav 
tako je izgnancem in njihovim svojcem 
zaželel zdravja in dobrega počutja ter se 
zahvalil predsednici prof. Ivici Žnidaršič, 
ki si vseskozi prizadeva za pridobitev 
pravic in obstoj društva. Občnega zbora 
se je udeležil tudi Rudi Zadnik, predse-
dnik gorenjskih KO DIS, in povedal, da 
si bodo še naprej prizadevali pri zakonu 
o povračilu premoženjske škode in zbra-
ne seznanil z društvenimi aktivnostmi, 
poročilom skupščine DIS ter vtisi iz 
mednarodne konference Mednarodnega 
odbora izgnancev, ki je potekala v Lju-
bljani. Nadzorni odbor KO DIS Kranj 
je ugotovil, da so finance urejene in letni 
program uspešno izpeljan. Zahvalili so 
se županu Mestne občine Kranj Matjažu 
Rakovcu za zgledno sodelovanje v leto-
šnjem letu. Med cilje za prihodnje leto 
so si v KO Kranj zadali organizirati več 
posvetov in srečanj ter društveni izlet v 
Partizansko bolnico Franja. Prizadeva-
li pa si bodo tudi za vrnitev pisarniških 
prostorov, ki jih je društvo že imelo na 
Mestni občini Kranj.

Letnega občnega zbora, ki je potekal 
30. 11. 2019, sta se poleg članov KO 
DIS Veliki Trn in njihovih svojcev 

udeležila tudi predsednica DIS profeso-
rica Ivica Žnidaršič ter član Izvršnega 
odbora DIS Milan Skledar. Žnidaršičeva 
je predstavila prizadevanja glede vložitve 
predloga zakona o povračilu premoženj-
ske škode in odgovorila na vprašanja čla-
nov. V nadaljevanju je pojasnila, koliko 
truda in energije je bilo vložene za vse 
pravice izgnancev. Na zboru je bila pred-
stavljena tudi nova knjiga Ivice Žnidaršič 
z naslovom Kako smo dosegli odškodni-
ne za prisilno delo. 

Na letošnjem srečanju smo sklenili, da 
bomo dali več poudarka na obiske naših 
članov, predvsem ob slavljenju rojstni 
dni, ker se bomo tako tudi bolj povezali.  

Znova smo poudarili, da bi bila dobro-
došla tudi nova članstva in aktivno so-
delovanje svojcev, saj bi tako tudi KO 
lažje delovala in bi se lahko odvijalo več 
dejavnosti. Za pomoč v KO se je javila le 
potomka izgnanke, gospa Jelka Urh. Rav-
no tako smo se dogovorili, da bo prapor 
nosil gospod Andrej Lekše. Trenutno je 
v KO DIS Veliki Trn 40 članov, vendar 
smo kljub zavedanju, da se nekateri čla-
ni niso mogli udeležiti srečanja zaradi 
zdravstvenih razlogov, pričakovali večjo 
udeležbo. Ob koncu občnega zbora smo 
skupaj s člani, svojci in obema gostoma 
poklepetali ter sklenili, da se naslednje 
leto znova snidemo. 

   Bojana Lekše 
 predsednica KO DIS
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KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrtiIZVRŠNI ODBOR DIS

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

Podpredsednik:
Alojz Rupar, Boštanj

Člani:
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

Emilija Držanič, Brežice
Terezija Repovž, Šentjanž
Alojz Voščun, Petišovci

interno glasilo DIS

Za društvo:
Ivica Žnidaršič

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 Lenart v Slovenskih goricah  
Manica TOPLAK 04.12.1932 26.10.2019
  
KO DIS Leskovec pri Krškem  
Ivan BAJC 28.01.1935 26.07.2019
Dragica BOŽIČ 06.05.1922 27.08.2019
Ema JANC 04.03.1927 25.09.2019
Ana RESNIK 03.11.1939 02.07.2019
Marija ŠUSMAN 01.06.1930 18.09.2019
Milka URBANČIČ 20.09.1922 23.08.2019
  
KO DIS Ljubljana Bežigrad  
Jože KRAMŽAR 24.11.1936 12.08.2019
Ana LAPAJNE 06.04.1932 24.09.2019
Jožefa RUDEŽ 26.08.1928 13.02.2019
Marija SITA 06.09.1933 09.02.2019
Janko SLABE 17.06.1927 10.01.2019
Olga ŠKOF 01.01.1925 21.05.2019
Sabrijela ŠUBELJ 17.08.1924             2019
  
KO DIS Ljubljana Moste Polje  
Terezija BREZOVAR 21.9.1925 1.11.2019
Martin PODLESNIK 13.10.1942 9.10.2019
Jože POVHE 21.12.1937 2019
Sonja VOGLER 30.3.1929 2018
Karolina ZIDAR 27.2.1932 26.1.2019
Marija ZORMAN 5.4.1928 18.10.2019
  
KO DIS Ljubljana Šiška  
Peter ALJAŽ 15.02.1940 27.08.2019
Peter FURLAN 11.12.1929 13.11.2019
Anica HORŽEN 21.06.1936 13.11.2019
Stanislav JESIH 27.07.1938 22.11.2019
Janez KOSEC 30.05.1931 21.07.2019
Terezija MATKO 21.09.1927 30.11.2019
  
KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica  
Sonja JURCA 10.05.1932 02.09.2019
Marija PAK 10.03.1926 06.06.2019
Zofija SUBAN 01.11.1928 29.01.2019
Franc ŠKERGET 14.01.1936 2018
  
KO DIS Maribor - Tabor  
Zoran KOREN 04.03.1929 01.10.2019
Ludvik SLAVIČ 10.10.1932 20.07.2019
  
OO DIS Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Ribnica na Pohorju 
Jože ŠPEGELJ 01.12.1940 18.08.2019
  
KO DIS Novo mesto  
Milena KAMBIČ-VUKOVIČ 04.04.1936        07.2019
Malči PLUT 11.11.1934 20.11.2019
  
KO DIS Podbočje  
Štefanija GLINŠEK 13.11.1926 25.11.2019
Alojzija TURK             1929 23.08.2019 
 
KO DIS Polje ob Sotli-Buče  
Karol KUNEJ 11.11.1941 15.07.2019
Franjo JAMBROVIČ 12.08.1932 01.11.2019
  
KO DIS Ptuj  
Jože KRIŽANČIČ 14.02.1926 20.09.2019
  
KO DIS Radeče  
Jakob BREČKO 12.11.1935 10.09.2019
Fanika GLAVAČ 05.11.1939 20.10.2019
Alojz KRAMŽAR 13.02.1926 13.06.2019
Hilda STRNAD 20.10.1923 08.06.2019
  
KO DIS Raka  
Stanislav GRABNAR 25.09.1927 16.09.2019
  
KO DIS Ruše  
Olga JAVŠNIK 05.06.1935      10.2019
Jože KOBAL 10.09.1934 02.11.2019
  
KO DIS Sevnica  
Pavla KOVAČ 08.08.1931 24.04.2019
Ivan RIBIČ 14.02.1947 01.10.2019
Stanislava VAJDIČ 27.04.1923 23.09.2019
Neža VARLEC 16.12.1931 20.08.2019
  
KO DIS Slovenj Gradec  
Franc KELHAR 26.07.1937 30.06.2019
  
KO DIS Šentjanž  
Pavla BEBAR 10.01.1921 28.08.2019
Franc GORENC 18.11.1932 10.02.2019
  
KO DIS Trbovlje  
Ivan TOLAR 10.05.1926 01.12.2019
  
KO DIS Trebnje  
Peter MEJAŠ 10.12.1937 04.08.2019
  
KO DIS Veliki Trn  
Jožefa JANC 13.09.1930 24.08.2019
  
KO DIS Zagorje ob Savi  
Ana ČEŠEK 20.04.1944 12.08.2019
Stanislav MARS 01.08.1923 18.11.2019
 
KO DIS Zagreb  
Veronika ŠTEFANČIČ 03.01.1931 20.08.2019

KO DIS Artiče  
Jože FRIDL 01.05.1935 04.08.2019
Antonija IVANŠEK 20.02.1938 02.10.2019
Alojz KOS 16.06.1935 27.10.2019
Ivan VOKALIČ 30.07.1942 05.08.2019
Franc ZORKO 25.03.1931 05.10.2019

KO DIS Bizeljsko  
Ana MARTINI 06.06.1933 18.09.2019
  
KO DIS Boštanj  
Terezija FELICIJAN 26.09.1919 22.04.2019
Anton KUKEC 20.12.1938 30.04.2019
Ljudmila LIPAR 28.09.1927 13.04.2019
Marija LIPOGLAVŠEK 25.03.1933 28.08.2019
Slavko PRAH 28.10.1937 10.09.2019
Pavl STREHAR 01.01.1924 02.03.2019
Stane VIDMAR 12.10.1942 20.03.2019
Marija ŽNIDARŠIČ 04.02.1933 18.11.2019
  
KO DIS Brežice  
Ivanka BARAGA 20.06.1925 20.04.2019
Miroslava KALIN 14.04.1925 05.04.2019
Ivan LIPEJ 27.10.1931 26.03.2019
Anica ŠTEFANIČ 08.05.1931 12.05.2019
Milka VRTAČNIK 18.05.1930       11.2019
  
KO DIS Bučka  
Franc ČEŠEK 21.09.1932 01.08.2019
  
KO DIS Celje  
Ivana OBERČKAL 22.12.1927 03.07.2019
  
KO DIS Cerklje ob Krki  
Janez ARH 01.08.1935       10.2018
Milka CERJAK 29.08.1932 19.05.2019
Ivana DORNIK 09.08.1925 14.06.2019
Vera ĐUKIĆ 05.01.1935             2019
Ivan GOLOB 20.04.1932       12.2017
Rozalija GRAMC 19.08.1921 12.06.2019
Frančiška HRIBAR 02.06.1924       11.2019
Angela JAZBEC 15.04.1929 13.08.2019
Ljudmila KRHIN 02.03.1939 23.02.2019
Pavla UNETIČ 03.01.1928 14.02.2019
Marija ZLOBKO 03.05.1934       02.2019
  
KO DIS Čatež ob Savi  
Frančiška BAŠKOVIČ 30.12.1930 01.10.2019
Frančiška BAŠKOVIČ 25.10.1929 01.12.2019
Cecilija TOMŠE 01.10.1926 09.05.2019
Antonija VOLK 26.10.1933 13.9.2019
  
KO DIS Dole pri Litiji   
Franc MARTINČIČ 27.08.1930 09.11.2019
Olga MEDVED 08.07.1934 10.09.2019
Mirko VRESK 12.06.1937 13.08.2019
Eva ZAVRL 08.02.1939 06.11.2019
  
KO DIS Globoko-Pišece  
Pepca ČAČINOVIĆ 06.10.1922 18.05.2019
Ivan HOTKO 20.02.1935 12.05.2019
Marija MATJAŠIČ 24.01.1937 29.11.2019
Janez MRAMOR 04.06.1939 28.08.2019
Miha OGOREVC 23.04.1937 30.08.2019
Jože SLOVENC             1922 28.05.2019
Marija STRGAR 28.07.1941       02.2019
  
KO DIS Hrastnik  
Jože KRAMŽAR      12.1921 07.04.2019
Friderik LAZAR 17.11.1926 22.10.2018
Blaž OBLAK 03.02.1927 29.05.2019
Marija OREŠNIK 22.01.1921 12.09.2019
Pavla SOVRE 17.05.1935 16.05.2019
Marija VENE 12.10.1939 30.06.2019
Alojz VERDAJ 05.11.1935 06.03.2019
  
KO DIS Jesenice na Gorenjskem  
Filip DOLAR 04.08.1933 10.9.2019
Francka KEJŽAR 22.01.1932 10.10.2018
  
KO DIS Kapele  
Anica NOVOSELC 31.05.1936 02.09.2019
Avgust ŠETINC 14.09.1929 01.11.2019
  
KO DIS Komen  
Stanko ŠIBELJ 25.09.1934 09.11.2019
Edvin ŽIGON 09.08.1949 10.11.2019
  
KO DIS Kozje  
Ivan BELINA 11.11.1931 30.09.2019
Emilija BEUC 09.09.1926 08.09.2019
Anton BOŽIČ 09.01.1938 12.06.2019
Voja KOCMAN 30.01.1929 19.05.2019
Ana ZMAJŠEK 25.03.1940 10.04.2019
  
KO DIS Krška vas  
Jožefa BAŠKOVIČ 1936 2019
Franc GRAMC 1937 2019
Jože PRAH 1929 2019
Mirko SMREKAR 1938 2019
Marija ŠKOFLJANC 1926 2019
Jože ŠTEFANIČ 1932 2018
Anton VODOPIVEC 1938 2018
  
KO DIS Krško  
Rozalija BIZJAK 26.08.1934 26.05.2019
Zoran DULAR 21.05.1931 07.09.2019
Ana KNEZ 1932 15.07.2019
Zdenka ŠTERK 18.09.1935 16.08.2019


