Še vedno je potrebna
posebna skrb za zdravje in upoštevanje
priporočil glede covida-19.

INTERNO GLASILO DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945

POŠTNINA PLAČANA V GOTOVINI
PRI POŠTI 1102 LJUBLJANA

LJUBLJANA, OKTOBER 2021 – št. 144

Evropski muzej žrtev fašizma in nacizma

D

ruštvo izgnancev Slovenije
1941–1945 je pripravilo to
razstavo kot zametek Evropskega muzeja o fašističnem in nacističnem nasilju nad slovanskimi in
drugimi narodi.
V tem delu razstave DIS je prikazano nasilje nad Rusi, Poljaki, Čehi,
Slovaki, Ukrajinci, Belorusi, Srbi, Hrvati in delno nad Slovenci v Avstriji
in Italiji.
Idejo za nastajajoči Evropski muzej žrtev fašizma in nacizma je dala
prof. Ivica Žnidaršič, ki je gradivo za
razstavo tudi zbrala.
Pri tem so ji pomagali nekateri člani Mednarodnega odbora izgnancev
in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945, in sicer Nikolaj Dorožinskiy iz Rusije, Józef Sowa
iz Poljske, ing. Jiry Prokop iz Češke,
dr. Juraj Drotar iz Slovaške, Markiian Demidov iz Ukrajine, Lych Nina
Antonovna iz Belorusije, Jože Partl iz
Avstrije, Vera Papež-Adamič iz Bosne
in Hercegovine, Milinko Čekič iz Srbije, Mladen Veličković iz Hrvaške in
Gregor Kaplan iz Slovenije.
Ta mednarodni odbor je bil ustanovljen na prvem evropskem kongresu
izgnancev in beguncev žrtev fašizma

Na razstavi je 20 panojev. Preko 80 publikacij pa je v vitrinah.

in nacizma, ki ga je organiziral DIS 6.
junija 2009 v Ljubljani.
Računalniško obdelavo je opravil
Robert Škrjanc. Panoje je izdelalo
podjetje Pegaz International. Pri izboru publikacij je sodeloval dr. Janko
Prunk. Prostor za razstavo je zagotovila Občina Krško. Prevode v angleški
jezik je opravilo podjetje Multilingual.
Dokumentacija o tej razstavi, veliko
zbranega gradiva, knjige in brošure o
nasilju nad slovanskimi narodi se nahajajo v Informacijskem centru DIS v
Ljubljani, Einspielerjeva 6.

udeleženci uspeli ogledati tudi razstavo Evropskega muzeja izgnancev in
beguncev, žrtev fašističnega in nacističnega nasilja med 2. svetovno vojno.
Kot vam je, spoštovani bralci Vestnika DIS, znano, se ta razstava nahaja prav v gradu Rajhenburg, ki jo
je odprl DIS 16. januarja 2016. Vsi
udeleženci posveta so z vabilom vna
prej prejeli tudi brošuro prof. Ivice

Žnidaršič z vsebino te razstave o nasilju nad slovanskimi narodi med 2.
svetovno vojno.
Številni obiskovalci razstave so se
z veseljem vpisali tudi v spominsko
knjigo DIS na gradu.
Na razstavi so 1. 10. 2021 dežurali
Jožef Vajdič, Anka Tominšek, Jožica Stezinar, Milan Skledar, Volčajnk
Marjan in Žiga Mikolič.

Dežurstvo na razstavi
DIS – Evropski muzej

V petek, 1. oktobra 2021, je bilo v Posavju, na gradu Rajhenburg v Brestanici
zelo živahno, saj je tam potekala konferenca pod naslovom: Pametne vasi za
zeleno, digitalno in odporno Evropo.
Od domačih udeležencev so se konference udeležili tudi nekateri poslanci
Evropskega parlamenta, kajti organizator oziroma pobudnik je bil evropski
poslanec Franc Bogovič, ki je tudi nekdanji dolgoletni župan občine Krško.
Kljub zelo vsebinsko izčrpnemu
programu, ki je trajal od 9. ure zjutraj do 17. ure popoldan, so si nekateri

Del udeležencev na ogledu razstave DIS o nasilju nad slovanskimi narodi
(foto: Milan Skledar)
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NOVICE IZ DEJAVNOSTI
DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945
Ob dnevu izgnancev in
30. obletnici delovanja DIS
V juniju 2021 je o 30-letnem delovanju DIS bilo veliko napisanega v
Vestniku DIS št. 143 in drugem tisku.
V časopisu Delo je bil 9. 6. 2021 objavljen dolg članek o izgnanstvu dr.
Janka Prunka.
V dnevniku 11. 6. 2021 je bil članek, ki ga je napisal poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez.
V časopisu Novice je 11. 6. 2021 izšla cela stran o tem, kako še vedno
čakamo odškodnine za gmotno škodo in intervju predsednice DIS Ivice
Žnidaršič.
V Primorski dnevnik je pisal član IO DIS Teodor Colnar, na Radiu Koper
pa je bila Tončka Senčar iz Pirana.
V Kočevskem vestniku je o izgnanstvu pisala Veronika Kljun, predsednica KO DIS Kočevje.
Bilo je poslano pismo vsem predsednikom in predsednicam krajevnih
in območnih organizacijam DIS in članom Izvršnega odbora DIS.
O dnevu izgnancev in 30-letnici delovanja DIS je predsednica DIS Ivica
Žnidaršič poslala informacije tridesetim različnim časopisom, radiem, televizijam in revijam.
Za vse člane DIS je izšla tudi brošura o izgonu Slovencev in uveljavljenih pravicah za izgnance in begunce DIS po slovenskih, nemškem in
avstrijskem zakonu.

P

redsednica DIS prof. Ivica
Žnidaršič je 18. junija 2021
pisala daljše pismo predsednici vlade Republike Nemčije Angeli Merkel s prošnjo za
finančno pomoč za slovenske
izgnance in begunce žrtve fašizma in nacizma. Napisala ji je, kaj
je Nemčija Slovencem in Sloveniji še dolžna in da naj odobri vsaj
simbolično vojno škodo.
Odgovor iz Berlina je prišel že
10. julija 2021. V odgovoru so ponovili, kaj vse so žrtvam nacizma
že priznali in da poznajo trpljenje,
ki so ga povzročili slovenskemu
narodu.

Zdenka Kaplan
članica IO DIS

Srečanje nekdanjih taboriščnic,
političnih zapornic, izgnank in ukradenih otrok

Pismo predsednici vlade
Republike Nemčije

V

Omenjali so odškodnine za
prisilno delo, pomoč kapitala in
Hiršev sklad, po katerem so zaporniki in žrtve koncentracijskih
taborišč dobile nekaj denarja.
DIS je zato v Berlin že poslal
protest in napisal, da je bila pomoč kapitala iz Slovenije vrnjena
in da po Hirševem skladu izgnanci niso dobili ničesar.
Sedaj zopet čakamo odgovor.
Žal, da slovenske vlade nikoli niso
resno zahtevale vojne odškodnine, da bi izgnancem in beguncem
poravnali vsaj simbolično vojno
odškodnino za izgubo premoženja in zaradi izgona.

Pismo predsedniku vlade
Republike Slovenije

začetku septembra 2021
je predsednica DIS pisala
daljše pismo predsedniku
vlade Republike Slovenije z vprašanjem, ali bo vlada RS sprejela
predlog zakona, ki smo ga naredili v Društvu izgnancev Slovenije
1941–1945 z obrazložitvijo členov
in simbolično odškodnino 6.000

evrov za slovenske izgnance in
begunce, ki so zaradi izgona vseh
članov družine izgubili vse premoženje.
V pismu je prosila, da se vlada
RS čim prej odloči glede tega zakona, sicer se bomo dogovarjali s
poslanci Državnega zbora RS.

Sestanek kolegija DIS

Srečanje nekdanjih internirank in taboriščnic v Portorožu 5. septembra 2021
(foto: Iztok Pipan)

P

od pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda
Boruta Pahorja, je bilo 5. septembra 2021 v Portorožu srečanje nekdanjih taboriščnic, političnih zapornic, izgnank in ukradenih otrok. Pri
organizaciji srečanja smo sodelovali
tudi člani KO DIS z obale.
Zbrane je najprej nagovoril predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück, Matjaž Špat. Tako kot vsako leto
je z veseljem pozdravil pričevalke, ki
jih je žal vsako leto manj, letos pa mnoge niso mogle priti tudi zaradi ukrepov
pri omejevanju širjenja covida-19.
»Prireditev pod naslovom Podobe
Portoroža poteka v čast našim materam, babicam, tetam, ženskam, ki
so del svoje mladosti preživele le kot
številke v taborišču, v bedi, pomanjkanju in hudem terorju. Delile so si
trpljenje, žalost in strah, predvsem pa
so bile sočutne druga do druge in zato
so preživele ter ohranile slovenstvo in
slovenski rod,« je med drugim poudaril gospod Špat v nagovoru.

Častni pokrovitelj srečanja predsed
nik RS Borut Pahor je po nagovoru
taboriščnemu odboru Ravensbrück
pri Zvezi borcev Slovenije in njegovemu predsedniku Matjažu Špatu vročil zahvalo za ohranjanje spomina na
zgodovinske izkušnje žrtev taborišč.
Slavnostna govornica, slovenska
senatorka v Rimu, Tatjana Rojc se je
poklonila nekdanjim internirancem,
tistim, ki so pristali v taborišču, ki je
prostor anti-življenja in anti-človečnosti, kjer življenje izgubi vrednost.
Na osrednji slovesnosti so povzeli
tudi preko filmskih posnetkov nekaj
sporočil slavnostnih govornikov in
ostalih gostov, in sicer prof. Ivice Žnidaršič, Janeza Žmavca, Janeza Deželaka, Dušana Štefančiča, Erike Fürst
in Sonje Cunder. Skupno jim je bilo
to, da so ponovili že večkrat izrečene
opomine, kako krhke so lahko naše
vrednote in spomini v času, ko se poskuša spreminjati zgodovino.
Teodor Colnar

Dne 6. septembra 2021 je bil sestanek kolegija Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 z naslednjim dnevnim redom:
1. Organizacija ogleda razstave DIS o nasilju nad slovanskimi narodi
na gradu Rajhenburg 1. oktobra 2021 za poslance Evropske unije
2. Dopis predsednikom in predsednicam KO DIS
3. Priprava dopisne seje IO DIS
4. Finančne zadeve
5. Priprava Vestnika DIS št. 144
6. Tekoče naloge
Na kolegiju so sodelovali prof. Ivica Žnidaršič, predsednica DIS, Albin
Pražnikar, podpredsednik DIS, Veronika Kljun, predsednica Nadzornega odbora, Francka Primožič, računovodkinja DIS, in Anka Tominšek, članica statutarne komisije DIS.
Predsednica DIS je seznanila navzoče, da je že dogovorjeno, da si bodo
nekateri poslanci Evropske unije 1. oktobra 2021 ogledali tudi razstavo
o nasilju nad slovanskimi narodi, ki jo je leta 2016 postavil DIS kot zametek Evropskega muzeja žrtev fašizma in nacizma med drugo svetovno vojno na gradu Rajhenburg.
Ta dan bo na gradu Rajhenburg poseben posvet v okviru Evropske
unije, na katerem bo okrog 200 udeležencev.
Na kolegiju DIS je bilo dogovorjeno, da se pošlje dopis o aktualnih
nalogah DIS in skliče dopisna seja Izvršnega odbora DIS s prošnjo, da
pomagajo urejati vsaj arhiv DIS.
Dogovor je bil, da bo Vestnik DIS izšel v začetku oktobra 2021 in da se
ponovno zaprosi člane organov DIS, da poskrbijo, da bi si vsi člani DIS
zagotovili Vestnik DIS.
Soglasen je bil tudi predlog, da ostane članarina za leto 2022 enaka
(10 evrov) in prispevek za Vestnik 6 evrov.
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. Iz dejavnosti KO DIS . Iz dejavnosti KO DIS .
KO DIS Globoko – Pišece

K

Izlet na Roglo in k spomeniku izgnancev
v Mariboru

Odbor KO DIS Globoko – Pišece, junij 2021

O DIS Globoko – Pišece je bilo
ustanovljeno v decembru leta
1992. Zanimanje za nastanek
društva je bilo takrat zelo veliko, saj je
članstvo v DIS prineslo veliko koristi. Kljub temu da od takrat mineva 29
let, je KO DIS v danih okoliščinah še
vedno aktivno. Seveda se je od takrat
zgodilo mnogo sprememb: mnogo jih
je zaradi zakonitosti narave odšlo, pa
tudi nekaj novih je prišlo.
Povezani smo tudi z drugimi krajevnimi organizacijami – seveda tudi
društvom DIS. Delujemo odgovorno,
kar je razvidno tudi iz poročil na letnih
zborih. Tukaj bi rad izpostavil vodilne
članice, ki vodijo KO DIS od samega
nastanka: predsednica Ljudmila Petan,
blagajničarka Ivanka Gerjevič in podpredsednica Mira Podgoršek. Vse tri so
devetdesetletnice in še vedno aktivne.

KO DIS Globoko Pišece skrbi za
dobre medsebojne odnose, obiske
onemoglih, prisotnost društvenega
prapora na zadnji poti članov in pobiranje članarine in prispevkov za
Vestnik DIS.
Letos zaradi aktualnih razmer rednega občnega zbora nismo mogli
izpeljati, kljub temu je predsednica
Milka sklicala sestanek operativnega
odbora, na katerem smo se seznanili z
aktualnimi zadevami in stanju članstva. Trenutno nas je s pridruženimi
člani 68 članov. Seveda čas dela svoje,
saj izgnancev mlajših od 80 let ni.
Ker je predsednica Milka Petan letos praznovala 90 let, smo se jih ob tej
priložnosti zahvalili za njeno skrb za
krajevno organizacijo in ji nazdravili
še na mnoga leta.

Č

Udeleženci zleta na Roglo, 6. 8. 2021

lani OO DIS 1941–1945 občin
Muta, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju in
Vuzenica smo si 6. avgusta 2021 ogledali znamenito turistično točko »Pohod med krošnjami Pohorje« na Rogli.
Na sprehodu po tej 1034 metrov
dolgi leseni poti na 37 m višine nad
zemljo in med drevesi smo občudovali veličino pohorskih gozdov in s
pogledi v daljavo prepoznavali bližnja in daljna gorovja, kraje in uživali
ob žvrgolenju ptic. To je bil balzam
za nas starejše. Imeli smo tudi srečo,

saj je bilo vreme lepo in s tem dobra vidljivost. Po končanem ogledu pa
smo se napotili še v Melje v Maribor,
kjer smo se pri spomeniku slovenskih
izgnancev z našim praporom poklonili spominu našim izgnancem. Izlet
smo zaključili v prijetnem gostišču,
kjer smo ob hrani in pijači obujali
naše spomine na čas prisilnega izgona in o današnjem premagovanju težav s koronavirusom.
Predsednik OO DIS
Marijan Špegelj

Pismo iz KO DIS Velenje

Iz Velike Doline ob dnevu izgnancev

Sestanek odbora članov KO DIS Velenje

V

Komemoracija ob dnevu izgnancev na Veliki Dolini (foto: S. Predanič)

počastitev dneva izgnancev
Slovenije, ki ga obeležujemo
vsako leto 7. junija, a ga žal zaradi že znanih razlogov ni bilo mogoče organizirati takrat, je v petek, 25.
junija, ko je naša mlada država Slovenija praznovala svoj 30. rojstni dan, v
središču Velike Doline ob spomeniku
izgnancem teh krajev, potekala komemorativna slovesnost v organizaciji Krajevne organizacije DIS Velika
Dolina. Za začetek je, kot se na tako
slovesen dan spodobi, Martin Šeberle
na trobento zaigral Zdravljico, nato
pa je zbrane nagovoril Miha Škrlec,
ki ni skrival veselja, da se še vedno te

slovesnosti udeleži kar nekaj prič teh
davnih za veliko družin teh krajev
tragičnih dni. V spomin na te dni so
gostje prisluhnili recitacijam pesmi,
ki jih je v izgnanstvu pisal domačin,
pokojni g. Jakob Virant. Irena Bogovčič je zbrane ob prebiranju njegovih
pesmi popeljala v dni polne trpljenja,
domotožja in hrepenenja po domači
grudi in rodnem kraju.
V spomin vsem izgnancem, ki se
niso vrnili na svoje domove, so na
spomenik člani Društva izgnancev
prižgali sveče in položili cvetje.
Irena Bogovčič

Spoštovana predsednica Ivica Žnidaršič
V Velenju smo 11. 6. 2021 proslavili dan izgnancev.
Zbralo se nas je 18 članov. Vsi zbrani so bili zelo veseli, da smo se sploh
dobili. Pripravila sem naslednji dnevni red:
1. Pozdrav
2. Pismo Ivice Žnidaršič
3. Delitev brošure
4. Malica
5. Fotografija
6. Zaključek
Razdelila sem 20 brošur. Dobili smo se ob 11.00 in zaključili ob 12.30.
Člani DIS so bili zelo veseli in se vam zahvaljujejo za vaše mukotrpno delo.
Želijo vam vse dobro in želijo, da se vaše poškodbe čim prej pozdravijo.
Upam, da ste dobro in vam to tudi iz vsega srca želim.
Lep pozdrav
Zdenka Terglav, predsednica KO DIS Velenje

4

VESTNIK št. 144

. Iz dejavnosti KO DIS . Iz dejavnosti KO DIS .
Občni zbor OO DIS 1941–1945 Občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju, Vuzenica za leti 2019/2020

Udeleženci občnega zbora 14. 6. 2021

V občini Radlje ob Dravi smo 14.
junija 2021 opravili občni zbor OO
DIS 1941–1945 OBČIN MUTA, PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU, VUZENICA
ZA LETI 2019 IN 2020.
Na zboru je bilo prisotnih 20 članov, kar predstavlja več kot petdeset
odstotkov vseh članov.
Od povabljenih gostov se je zbora
udeležil župan občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik, ki je bil tudi gostitelj občnega zbora.
Uvodoma je predsednik OO DIS, g.
Marijan Špegelj, zaželel vsem prisotnim dobrodošlico in izrekel pohvalo
za številčno udeležbo kljub visoki starosti in obolelosti. Zahvalna beseda
je bila dana tudi za odlično držo vseh
naših članov pri premagovanju covida-19, ker ste se držali vseh preventivnih vladnih ukrepov za premagovanje
te epidemije. Ta skrb naj bo prisotna
tudi v naprej.
V nadaljevanju je predsednik KO
DIS podal obširno poročilo o delu OO

R

DIS za leti 2019/2020 in prizadevanjih
DIS za reševanje naših problemov. Poudarjeno je bilo, da je delo v letu 2019
normalno potekalo, saj so bile opravljene vse zastavljene naloge, in sicer:
udeležba članov na srečanju izgnancev
mariborskega področja ob spomeniku
slovenskih izgnancev v Mariboru, na
prireditvi DIS v Brestanici in na lokalnih prireditvah, ki so se odvijale v občini Radlje ob Dravi, Podvelka in Vuzenica. Delovanje KO DIS v letu 2020
pa je zaradi epidemioloških razmer
covida-19 onemogočalo združevanje
in osebne stike. Vse prireditve so bile
preklicane.
Glede na visoko starost naših članov
in obolelost je po obstoječih podatkih
31. 12. 2020 včlanjenih še 54 članov,
od katerih ima 35 članov priznan status izgnanca. Ostali pa so podporni
družinski člani. Pohvalno je, da so
med temi člani tudi otroci izgnancev.
Poudarjeno je bilo, da so vsi člani plačali članarino in da je 35 naročnikov
na časopis Vestnik. Starejši člani nad

Dan, ko je gorela Rašica

ašica pri Ljubljani je bila prva
slovenska vas, ki je bila v času
druge svetovne vojne požgana.
Letos obeležujemo 80 let od tistega
usodnega dne, ki je tako tragično zaznamoval prebivalce te vasi.
Tudi vas Rašico pri Ljubljani je zasedel nemški okupator in tako kot drugod v Sloveniji je sledil organiziran
odpor proti tujim zavojevalcem.
Že v prvih mesecih vojne, poleti leta
1941, je bila nad vasjo Rašica ustanovljena Rašiška četa. Borci te čete so
delovali v neposredni bližini vasi. Iz
zasede so 18. septembra 1941 napadli
nemški avtomobil in v tej akciji je bilo
ubitih pet nemških vojakov.
Sledilo je maščevanje nemških okupatorjev. Da bi strli odpor ljudi, so

Nemci dva dni kasneje, 20. septembra
1941, vas obkolili, vaščane izgnali,
kasneje pa so vas še požgali. Prebivalci Rašice so morali v izgnanstvo na
Hrvaško in Bosno. To je bila usoda,
ki je v tistih tragičnih časih doletela
številne Slovence.
Partizanski odpor nad vasjo Rašico
ni zamrl. Borci Rašiške čete, ki so po
junaškem odporu preživeli napade
Nemcev, so se pridružili drugim partizanskim enotam.
Po vojni je bila vas Rašica obnovljena. Prebivalci Rašice, ki so se vrnili iz
izgnanstva, so nekaj časa živeli pri bližnjih sorodnikih in znancih ter z veliko volje obnavljali požgane domove.
Kasneje je bil na začetku vasi postavljen spomenik, posvečen spominu

85 let in oboleli so ob jubilejih in v
mesecu decembru ob božičnih in novoletnih praznikih tudi prejeli skromna darila. Po obstoječih možnostih
dvakrat do trikrat na leto navežemo
osebne stike s člani. Tudi članarino in
prispevek za Vestnik pobiramo osebno
na domu, kar člani zelo pozdravljajo.
Nekaj besed je bilo tudi povedanih o
sodelovanju DIS in prizadevanjih, ki
jih vlaga predsednica DIS, prof. Ivica
Žnidaršič, za uveljavljanje naših pravic in zahtevkov/vrnjena pravica do
zdraviliško klimatskega zdravljenja, o
novem predlogu zakona za poplačilo
gmotne škode in ob izpeljanih nalogah
DIS od ustanovitve 9. junija 1991, saj
praznujemo letos 30. obletnico ustanovitve DIS.
Podani sta bili še blagajniški poročili
za leti 2019/20 in poročili NO OO DIS
in predlog dela OO DIS za leto 2021.
Več denarja bi morale država in občine nameniti za zdravstveno pomoč
na domu, saj je treba te bolnike razgibavati, za kar bi potrebovali fizioterapevtsko pomoč na domu. Tudi ta
prispevek, ki ga plačuje bolnik, je različen po občinah. V občini Radlje ob
Dravi je najnižji in znaša 2,50 EUR na
uro, najvišji je v občini Podvelka, kjer
znaša od 7,72 EUR do 10,07 EUR na
uro. Precej vprašanj je bilo postavljenih glede zakona o poplačilu gmotne
škode za uničeno premoženje izgnancem med drugo svetovno vojno. Pojasnjeno je bilo, da na tem dela predsednica DIS, prof. Ivica Žnidaršič, ki
pojasnjuje, da si prizadevajo, da bi bil
sprejet nov predlog zakona o povrnitvi
vsaj simbolične vojne škode za izgubo
premoženja med drugo svetovno vojno. Člani na današnjem občnem zboru
ponovno zahtevajo, da z dopisom z današnjega občnega zbora zahtevamo, da
za to pristojni na državni ravni RS po
76 letih naših zahtevkov rešijo poplačilo gmotne škode. Dana je pohvala današnjega zbora predsednici DIS, prof.
Ivici Žnidaršič, za njeno požrtvovalno
delo za DIS, za izdane knjige in bogato
literaturo, ki bo zgodovinsko zaznamovala delo DIS. S tega zbora ji pošiljamo tople pozdrave in vse dobre želje
za njeno zdravje.

Na današnjem občnem zboru sta
bili tudi predstavljeni zadnji dve
knjigi, ki jih je napisala prof. Ivica
Žnidaršič, in sicer: O vračanju Slovencev iz izgnanstva pred 75. leti in
O izgonu Slovencev, organiziranosti
slovenskih izgnancev, prisilnih delavcev in beguncev ter prizadevanjih za
uveljavitev pravic do vojne škode. Prvo
knjigo so vsi izgnanci prejeli osebno ali
po pošti že v lanskem letu, drugo knjigo pa prisotni na današnjem zboru,
ostali pa bodo prejeli po pošti ali tudi
osebno. En izvod knjige smo tudi
podarili županom vseh petih občin
na našem področju in OŠ na našem
področju.
Sprejeti so bili med drugimi naslednji zaključki:
• Potrdijo se vsa poročila/predsednika, blagajničarke in NO DIS/ za leto
2019 in 2020 in program dela za leto
2021.
• Prosimo vse župane občin Muta,
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica
na Pohorju in Vuzenica, da preko
svojih služb in organov, sprejmejo našo pobudo, da se pri nudenju
zdravstvene pomoči na domu doda
tudi pomoč v obliki fizioterapije.
Veliko naših ostarelih bolnih članov
ima težave z gibanjem, zato potrebujejo fizioterapevta na domu, ker
na fizioterapijo niso sposobni priti.
Predlagamo, da se izpelje ta nadgradnja pomoči na domu tudi za obliko
fizioterapije.
• Prosimo, da si DIS prizadeva, da pride do sprejetja tega novega predloga
zakona o povrnitvi vsaj simbolične
vojne škode za izgubo premoženja
med drugo svetovno vojno.
• Si prizadevati za ureditev naše spominske vitrine izgnancev, ki je v Muzeju v občini Muta. Navezati stike z
županom občine Muta, da v svoji
moči preko ustreznih služb uredi zadevo okrog naše spominske vitrine
izgnancev, ki je bila poškodovana.
Vsem starejšim članom nad 85 let ter
bolnim smo in bomo podelili skromna
darila ob rojstnem dnevu.
Marijan Špegelj, preds. OO DIS

na požig Rašice s pomenljivim napisom, ki spominja na junaški odpor
slovenskega ljudstva.
Na Gasilskem domu sredi vasi je
Društvo izgnancev Slovenije postavilo obeležje v spomin na izgnane
vaščane.
Danes je vas Rašica nad Ljubljano prijazna, urejena slovenska vas,
pričujoča obeležja pa so spomin na
težke čase, ki se ne smejo nikoli več
ponoviti.
Osrednja prireditev na spomin požiga Rašice je bila 18. septembra 2021
v Športnem parku v Srednjih Gameljnah pod Rašico.
Stanka Račič
Plošča DIS na Rašici
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. Iz dejavnosti KO DIS . Iz dejavnosti KO DIS .
Dve obletnici izgnancev KO DIS Zagreb

Zahvale in čestitke iz KO DIS
ob 30. obletnici delovanja DIS
Društvu izgnancev Slovenije 1941-1945

Izrekamo vam iskrene čestitke ob 30. obletnici delovanja Društva izgnancev
Slovenije 1941-1945 in zahvalo za vaše požrtvovalno delo, ki ga opravljate z
zavzemanjem za uveljavitev pravic slovenskim izgnancem in beguncem in
z informiranjem javnosti o zgodovinskih dejstvih 2. svetovne vojne. Želimo
vam uspešno delo in se veselimo dobrega sodelovanja še naprej.

Č

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
predsednik
Janez Podržaj

Izgnanci KO DIS Zagreb na letnem občnem zboru (6. 7. 2021)

lani KO DIS Zagreb smo se
letos zbrali 6. julija v pivnici
Medvedgrad in proslavili
30. letnico ustanovitve Društva
izgnancev Slovenije. Kako hitro je
minilo trideset let, ko smo se izgnanci
prvič množično zbrali na gradu Rajhenburg, ki je bilo največje taborišče
za izgon Slovencev.
Tega dneva smo obenem održali letni zbor tudi 2021. Prebrali smo čestitko predsednice Ivice Žnidaršič in se ji
zahvalili za njeno delo in brošuro »O
izgonu Slovencev, organiziranosti slovenskih izgnancev, prisilnih delavcev
in beguncev ter prizadevanjih za uveljavitev pravice do vojne odškodnine«.
Bilo nas je manj kot po navadi (starost in bolezen covid-19). Zadovoljni

smo, ker so se vsi člani cepili, tako da
lažje preživimo stara leta. Nismo pa
zadovoljni, ker smo zaradi epidemije
preveč zaprti doma, manjka nam druženje, vsaj telefonske klice imamo, da
nismo preveč osamljeni.
Druga obletnica – 80. let od izgnanstva - nas je podala na obujanje spominov na grozote našega otroštva,
na dneve, ko so nas Nemci izgnali od
doma, in na dneve, ko so se neki člani
rodili v tujini. Otroštvo je ostalo nepozabno, namesto igrač smo gledali
puške, avione, bombe in nepregledne
kolone nemških vojakov, ustašev in
mnogih trupel nedolžnih ljudi. Ne,
tega ne bomo nikoli pozabili.

Čestitka KO DIS Krško
Spoštovana predsednica Ivica Žnidaršič!
Tudi naša KO DIS se pridružuje čestitkam ob dnevu izgnancev in 30. obletnici
ustanovitve DIS vsemu članstvu DIS, posebno pa Vam Ivica.
Svoje življenje ste povsem posvetili delu društva in se še vedno borite za uveljavitev naših pravic. Pri tem Vam želimo obilo uspeha.
Obžalujemo, da se Vam je zgodila nesreča. Želimo Vam čim prejšnje okrevanje.
S spoštovanjem in prisrčnimi pozdravi!
KO DIS Krško
Alojz Jelovšek

Alojz Kramar

Čestitka KO DIS Celje
Čestitka KO DIS Raka
Draga in spoštovana gospa Ivica!
Iskreno se Vam zahvaljujem za vse Vaše delo in skrbi za nas izgnance. Občudujem Vaše sposobnosti, v celi Sloveniji ni boljšega, da bi Vas nadomestil
in nam omogočil, da smo priznani žrtve vojnega nasilja. Tudi v Vaši družini
ste pretrpeli veliko gorja in nasilja in v naši družini tudi zato zelo spoštujem
Vaše delo.
Želim Vam veliko zdravja in vse dobro še na mnoga leta. Z glasovnico se
strinjam, vse delate odlično. Želim vam veliko uspehov na vseh področjih
Vašega življenja. Naj Vas spremlja božje varstvo in blagoslov. Moji spomini
pa naj ostanejo z Vami.
Lepe pozdrave in veliko zdravja Vam in vsem Vašim dragim: gospe Zdenki,
gospodu Francu in gospe Tiniki.
V trajnem spominu		
je veliko reči,			
vsaka naj želja			
z Vami živi.				

Naj sončno jutro
dan krasi,
hvala Bogu
za vse dni.
Prisrčne pozdrave
Anica Žabkar,
predsednica KO DIS Raka.
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. Spomini . Spomini . Spomini . Spomini .
Spominjanje je naše geslo. Ostati mora živo.
Pred 75 leti, 1. februarja 1946, je
bila v Celovcu ustanovljena Zveza
slovenskih izseljencev (ZSI), sedaj
Zveza slovenskih pregnancev (ZSP).
SPOMINJANJE je naše geslo. Ostati
mora živo. Je prava pot in edini način
ali sredstvo za dosego kolikor mogoče
objektivne obdelave doživetih grozot
pregnanstva med letoma 1942 in1945.
Priča časa Erika Freeman vidi spominjanje kot maščevanje nad Hitlerjem
in nacisti. Preživela ga je, pripoveduje
o svojem življenju po šolah in se veseli
vsake dokumentacije v obliki knjige, ki
je posvečena tematiki druge svetovne
vojne. Tudi pri nas so v zadnjih desetletjih izšle knjige, ki so posvečene tematiki druge svetovne vojne. Tudi pri
nas so v zadnjih desetletjih izšle knjige
na temo spominjanje. Slovensko prosvetno društvo »Trta« je leta 2015 izdalo
knjigo »Žrtve nasilja v Občini Žitara
vas«, Marija Prušnik je pisala dnevnik v
taborišču Frauenaurach »Dopade se mi
tukaj prav nič« ali knjiga Anice Wurm-Olip »Rojena na kraju smrti – in preživela«. Vsako leto je v Mohorjevem in
Koroškem koledarju posvečenih tematiki mnogo strani. Potrebne pa so vedno nove spodbude. »Nacizem namreč
ni politika, nacizem je rak! Je političen
rak, ki hitro raste, razjeda in uniči vse.«
Za mladino, potomce druge ali tretje
generacije, ki so bolj povezani, navajeni
delati in brati po pametnih telefonih,
smo uredili spletno stran ZSP@slo.st.
Raziskave zgodovinark in zgodovinarjev so napisane berljivo, prav literarno
in zelo napeto. Tudi mlade bodo besedila »potegnila« k branju. Vedno znova
se spomnim izjave Harryja Mulischa,
avtorja romana »Die Entdeckung des
Himmels«, ki je večkrat v pogovorih za
časopise in na televiziji rekel, da bodo o
grozotah, ki so bile narejene v letih od
1933 do 1945, govorili in razglabljali še
50.000(!!) letih.

7

Živimo v času, v katerem je delovanje zaradi korone omejeno.
Leta 2020 nismo mogli izvesti načrtovanega izleta. Vabili pa smo na
ogled razstave »Vermessung/meritev«
v Šentjakobu v Rožu. Navzoči smo bili
zelo pazljivi. Letos bomo povabili člane in vse interesente na ogled novega
spomenika v Pliberk. Ta je postavljen
v poklon vsem izgnanim Slovenkam
in Slovencem pliberške občine. Ogledali si bomo razstavo v Muzeju Wenerja Berga »doma/daheim«. Gospod
Valentin Kumer/Črčej pa nam bo
povedal zanimive zgodbe o hišah, ki
stojijo na pliberškem glavnem trgu, in
seveda o njenih prebivalcih.
ZSP načrtuje poseben projekt ob
80-letnici pregnanstva leta 2022.
Prosili smo umetnika Karla Vouka, da
nam izdela projekt za prireditev v Celovcu, ki bo v Domu glasbe. Karl Vouk
bo oblikoval koroški zemljevid v obliki
dvometrske table, na kateri bodo razvidne vasi in število pregnanih Slovencev
iz Avstrije. Tabla naj bo postavljena ob
spomeniku v Žrelcu, na kraju, kjer so
prisilili pregnanke in pregnance v vlake, ki so jih odpeljali v lagerje v Hitlerjev tretji raj. Nadalje bomo prosili pevca
Gabriela Lipuša za glasbeno kompozicijo po pesmih Fabjana Hafnerja »Prazni
peroni – Leere Bahnsteige«. Režiserja
Marjana Štikarja bomo prosili za dramsko delo, zgodovinarje in zgodovinarke
pa za znanstvene prispevke.
Treba bo prositi predvsem nemško
govoreče Korošice in Korošce, naj
berejo. Naj berejo svetovno literaturo
in poezijo, ki je bila o našem izgonu
napisana.

B

Kako sem preživela kot begunka

ilo je leta 1941, ko je v naše kraje prišel okupator. Začelo se
je govoriti, da bo Slovence ob
meji izselil. Tako je prišel za nas usodni dan v mesecu novembru 1941.
Oče je stal pred hišo, ko je zagledal
četo nemških vojakov, ki so se bližali vasi. Ukazal je mami: »Vzemi
otroka, bežimo!« Umaknili smo se
v gozd in nato čez mejo, ki takrat še
ni bila zastražena. Vseh devet članov
družine se je umaknilo na italijansko stran v vas Brezovo, Gabrovka
pri Litiji.
Bili smo brez strehe nad glavo, vendar se nas je usmilil kmet, ki nam
je nudil zatočišče dva dni tako, da
smo lahko prespali na tleh. In kam
sedaj? Naslednji sosed nam je ponudil skromno zidanico z eno sobico
v Moravški gori. Tam smo preživeli ves čas vojne. Da smo se pozimi
vsaj malo ogreli, smo otroci nabirali
v gozdu suhe veje, mama in oče pa
sta delala pri okoliških kmetih, da

sta zaslužila za skromen kruh za nas
otroke. Mnogokrat smo morali tudi
bežati, saj so se v neposredni bližini dogajala streljanja. V tistem času
sem izgubila brata in sestro, stara sta
bila 7 in 9 let. Smrtno sta se ponesrečila ob eksplozijah italijanskih min.
Zdravniške pomoči ni bilo. Od vsega
hudega je umrla tudi mlajša sestrica.
Prišel je čas konca vojne. Nismo
se imeli kam vrniti. Naša vas je bila
požgana, obnova našega doma je potekala počasi, saj ni bilo gradbenega
materiala. V lastni dom smo se vrnili šele jeseni leta 1946, ko smo uredili en skromen prostor. Med vojno
je bila požgana tudi naša šola, tako
smo otroci ostali brez ustrezne izobrazbe, brez poklica.
To so moji grenki spomini na otroška in mlada leta in tudi danes se
težko preživljam z nizko pokojnino.
Jožefa Nemanič, rojena Tekavec,
članica KO DIS Ljubljana Šiška.

. Jubilanti . Jubilanti .
Vida Križnik je praznovala 90 let

Gregor Krištof
predsednik
Zveza slovenskih pregnancev iz
Avstrije

80 let izgnanstva slovenskega naroda

. junija je minilo 80 let od izgnanstva slovenskega naroda. Leto
1941 je bilo zelo težko, saj je nemški nacizem s Hitlerjem na čelu hotel
iz Slovenije izgnati čim več ljudi. V taborišča v Nemčijo, Italijo, Madžarsko,
Hrvaško in Srbijo jih je bilo izgnanih
več kot 60.000. Med izgnanci je bil
tudi moja družina z Bizeljskega, ki je
štela devet članov. V taborišču je umrla moja teta, stara 24 let, saj so na njej
izvajali zdravniške poskuse. Na poti iz
izgnanstva leta 1945 je v Subotici umrl
tudi stari oče, ki je tam tudi pokopan.
Po prihodu domov je tako naša družina našla porušen in opustošen dom.
Kot tudi mnoge druge družine smo
se moralipo svoje znajti in preživeti te
težke čase.
Ob 30-letnici osamosvojitve naše
države Slovenije smo 9. junija obeležili
tudi 30 let našega Društva izgnancev
Slovenije. Društvo ima zdaj 85 krajevnih organizacij po vsej Sloveniji. Med
člani so še žive priče, ki so bile izgnane s svojih domov in so bile ob vrnitvi
ob vse svoje imetje. Torej, po 75 letih
vrnitve se društvo še vedno bori, da

bi bil sprejet zakon o poplačilu odškodnine za uničeno imetje med drugo
svetovno vojno, ki jo je zagrešil okupator. Zahvaliti pa se moramo naši
dolgoletni predsednici društva Ivici
Žnidaršič, da dobivamo po zakonih o
žrtvah vojnega nasilja mesečno rento
za prestano gorje in da imamo priznano dodatno zavarovanje. Veliko naših
članov pa je dobilo odškodnino za
prisilno delo v nemških tovarnah med
vojno. Ravno tako imamo priznano
pravico koristiti zdraviliške usluge.
V Kočevju imamo v krajevni organizaciji 37 članov in 11 svojcev
izgnancev. Vsi člani po Sloveniji imajo
že krepko čez 80 in 90 let. V društvu
bi želeli, da bi bil že končno sprejet zakon o povrnitvi vsaj simbolične vojne škode za izgubo premoženja med
drugo svetovno vojno.
Dragim našim članom čestitam za
30-letnico DIS in spremljanje trdega
dela in prizadevanja za dosego statusa
in pravic.
					
Veronika Kljun

Na sliki od leve: predsednik KS Boštanj, župan občine Sevnica, jubilantka
Vida Križnik, hčerka in predsednica RK Boštanj

V

ida Križnik je dopolnila 90 let. Kot
izgnanka je drugo svetovno vojno
preživela v Srbiji. V KO DIS Boštanj je
bila vsa leta aktivna. Vse izgnanske prireditve v naši KO in občinske prireditve

rada popestri s kulturnim prispevkom
svojih pesmi. Pred svojim jubilejem je izdala knjigo svojih pesmi, v katerih izraža
žalost in trpljenje izgnanstva.

Jubilantka Jožefa Železnik

J

ožefa Železnik je
praznovala 90 let. Izgnanska leta je preživela
v nemških taboriščih.
Vsa leta je aktivno sodelovala kot poverjenica in
članica Upravnega odbora KO Boštanj. Živi
s hčerkino družino in
si med seboj pomagajo.
Kljub visokemu jubileju
je dobrega zdravja in je
zadovoljna.
90-letnica Železnik Jožefa
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. Jubilanti . Jubilanti . Jubilanti . Jubilanti .
Mira Lipičar je praznovala 94 let

Martina Bratuša praznovala 90 let

Mira Lipičar je bila vesela obiska in čestitk.

O

biskali smo našo članico KO DIS
KO Koper, Izola, Piran in Ankaran in dolgoletno članico nadzornega
odbora izgnanko Miro Lipičar. Že
štiri leta preživlja spoštljivo starost v
Domu starejših občanov v Luciji pri
Portorožu. Zadovoljna je, kar tudi
dokazuje njen vitalni in urejen videz.
Nihče ji ne bi prisodil, da je februarja
letos dopolnila 94 let.
Mira Lipičar je bila vidno ganjena
in presenečena ne samo nad številnimi čestitkami, darili, temveč tudi
nad prejemom priznanja ob 75-letnici osvoboditve, ki gaje prejela s strani

Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije.
Skromna in ponosna, kot je Mira,
se je za vse prisrčno zahvalila, da je le
nismo pozabili. Vsa leta smo z njo v
telefonskem,pisnem in osebnem stiku. Obljubili smo ji, da bomo s takim
načinom sodelovanja nadaljevali. S
pesmijo in zdravico smo nazdravili in
zaželeli še na mnoga zdrava in zadovoljna leta.
KO DIS
Koper, Izola, Piran in Ankaran

Ivan Bogovič je praznoval 90 let

Na sliki dr. Franc Žnidaršič in sinovi Martin, Andrej in Matjaž.
Martina Bratuša

M

artina Bratuša, rojena Žnidaršič 28. avgusta 1931 na Bučki,
je bila 3. novembra 1941 izgnana
skupaj z družino v rajhenburške
hleve in od tam v nemška izgnanska
taborišča.

Iz taborišča se je vrnila julija 1945.
Veliko je amatersko delala pri kulturni skupnosti Bučka, igrala na raznih
vaških prireditvah.
Rodila je tri sinove. Pri 90 letih še
vedno skrbi zase.

91 let Antona Sedlarja

Č

lan KO DIS Kočevje g. Anton
Sedlar je bil rojen 5. 6. 1930 in je
letos praznoval častitljivih 91 let.
Kot 11-letnega fantiča so kot tudi
mnoge druge Slovence izgnali v Nemčijo. Najprej je bil prepeljan v taborišče v Erfurtu.
Po enem letu so jih vse preseli v taborišče Rudolstadt, nato pa spet po enem
letu v taborišče Elgersburg. Ko je dopolnil 13 let, je moral tudi on na delo.
Po premestitvi v novo taborišče v
Schnepfenthal so bile razmere še hujše, saj jih je komandir tepel in zaradi
tega ima še danes posledice.
Leta 1945 pa so jih Američani osvobodili in jih z vlakom napotili v domovino.
Gospod Anton sedaj živi s sinovo
družino, ki lepo skrbi za njega.
V Krajevni organizaciji Kočevje mu
želimo še obilo zdravja in prijetnega
počutja med svojimi domačimi.

91-letni Anton Sedlar

Veronika Kljun,
predsednica KO DIS Kočevje

90 let Albince!

K

90 let Ivana Bogoviča

I

van Bogovič, član Artiče, je 3. septembra 2021 praznoval 90. rojstni
dan. Rodil se je v Arnovem selu. Kot
10-letni otrok je bil skupaj s starši
izgnan v Nemčijo. V začetku novembra 1941 so jih Nemci odpeljali na grad
Rajhenburg. Tu so nekaj dni živeli v
hlevih in čakali na transport z vlakom
v Nemčijo. Izgnani so bili v kraj Trebnez pri Breslawu. Večkrat so jih premeščali v razna taborišča po Nemčiji.
Po vrnitvi je Ivan več let staršem pomagal doma na posestvu. Kasneje se
je zaposlil na pošti, spoznal sopotnico

Olgo in se z njo poročil. Rodila se je
njima hčerka.
Sedaj živita sama na lepo urejenem
domu. Veselita se obiskov svoje hčerke z družino, vnukov in pravnukov.
Na dan praznovanja smo ga obiskali
na domu predsednik KO DIS Artiče
Karl Levak, predsednica RK KO Artiče Zofka Godec, aktivistke RK Slavica
Najger in Antonija Cizelj.
Predsednik KO DIS Artiče
Karl Levak

ot 10-letno dekletce sem z grozo
opazovala, kako sta Nemec in Slovenec ukazala mami, da nas pripravi
in s seboj vzame nekaj stvari. Pripeljali
so nas v Rajhenburg. Po dveh dneh so
nas odpeljali v Zagreb, nato v Slavonski
Brod, pristali pa smo v Osijeku.
Imeli smo srečo, da smo pristali pri
dobrih ljudeh na deželi. Po štirih letih
od doma smo se vrnili domov v Cerklje.
Živim skupaj s svojo hčerko Tatjano
in vnukinjo Sabino.
Gospe Albinci tudi mi čestitamo za
jubilej in želimo še veliko srečnih in
prijetnih trenutkov.
Veronika Kljun
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Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana
Podpredsednik:
Albin Pražnikar, Zagorje
Biserka Marolt Meden, Ljubljana
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
Marija Žnidar, Kamnik

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

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

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

ČASTNI ČLAN DIS
mag. Franc Žnidaršič, Trebnje

VESTNIK
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

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Artiče
Dragica GORIŠEK
Jožica GRAHEK
Marija KOSTANJŠEK
Rudolf LAH
Ana LEPŠČINA
Jože PETAN
Marija ZORKO

20.03.1934
02.04.1926
30.01.1930
17.03.1934
10.07.1936
21.02.1944
01.04.1936

03.02.2021
15.03.2021
20.06.2021
11.07.2021
20.01.2021
09.08.2021
15.01.2021

KO DIS Bizeljsko
Slavica JANZON
Alojz KRANJC
Nežka MIHAJLOVIĆ
Jože ŠEKORANJA
Martina VERŠEC
Slava VERŠEC

07.02.1923
09.05.1929
30.12.1929
02.01.1930
11.11.1932
03.11.1931

26.11.2020
21.05.2021
14.06.2021
01.03.2021
31.05.2021
15.05.2021

KO DIS Boštanj
Jožefa LISEC
Alojzija PETEK

31.08.1931
19.06.1929

01.09.2021
01.09.2021

KO DIS Brežice
Martin ŠETINC
Iva RECER
Anton ŽIČKAR

12.12.1936
30.04.1935
26.09.1941

08.2021
07.2021
22.06.2021

KO DIS Celje
Boris BOŽIČ
Štefanija MLAKAR

24.04.1932
20.12.1932

26.02.2021
28.04.2021

KO DIS Dobova
Jožefa BOSINA
Marija BOSINA ARL
Cirila KOS
Ivan UREK
Ivanka VOLOVEC

18.03.1930
25.08.1928
24.09.1932
24.01.1944
02.06.1921

11.07.2021
02.07.2021
29.08.2021
22.07.2021
05.09.2021

KO DIS Grosuplje
Milan BREGAR
Milena BUKOVEC
Anton LISEC
Minči VOLK

19.08.1928
05.05.1925
29.04.1940
11.08.1934

09.07.2021
09.09.2021
27.08.2021
11.06.2021

KO DIS Hrastnik
Ivan MELE
KO DIS Kapele
Alojzij KOVAČIČ
Albin MLAKAR
Gabrijela MLAKAR
Olga PINTARIČ

22.06.1940

01.04.2021

20.03.1930
05.06.1930
24.03.1932
10.09.1925

20.06.2021
31.07.2021
11.06.2021
13.09.2021

KO DIS Koper
Radko BOŽIČ
06.04.1932
Blaž BRLEC
23.01.1937
Tanja FERLEŽ
10.07.1937
Tomaž HOČEVAR
23.12.1933
Zdravko KEBER
29.05.1933
Marija MAHNE KOCJANČIČ 10.01.1934
Kristina VIŽINTIN
20.06.1928

24.08.2021
26.02.2021
25.11.2020
03.07.2021
23.05.2019
28.02.2020
20.06.2021

KO DIS Kranj
Vincenc KERIN
Marija Terezija LUSKOVEC

27.04.1927
16.09.1938

10.08.2020
06.11.2020

KO DIS Krmelj
Frančiška KODRIČ
Viktorija KOPRIVEC
Ana KOS

04.03.1934
23.03.1942
15.04.1937

16.01.2021
04.01.2021
06.08.2021

KO DIS Krško
Jože BAHČ
Mija GLAVAČ
Anica LAVRINŠEK

13.02.1935
23.05.1942
08.02.1937

26.03.2021
09.03.2021
13.08.2021

KO DIS Laško
Hinko WIMMER

12.11.1932

20.9.2021

KO DIS Leskovec
Vinko ARH
Marija BAJC
Marina LIPAR
Jože PLANKAR
Rudi UČANJŠEK
Anton VOGLAR

22.01.1937
26.02.1930
18.03.1945
03.09.1942
20.06.1943
29.06.1941

29.04.2021
13.06.2021
11.05.2020
17.06.2021
21.06.2021
22.04.2021

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Antonija KOSAR
Ivanka MAŠERA
Amalija SREŠ

19.05.1932
29.01.1934
10.07.1942

05.09.2021
01.07.2021
12.08.2021

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Ljubljana Moste – Polje
Anica BRAJER
19.10.1934
Stanko KOŠTOMAJ
10.09.1926
Tilka MIKLAVČIČ
09.10.1931
Marija ŠKULJ
27.02.1936
Julka TIVADAR
15.02.1931
Janez TURK
26.12.1940

16.01.2021
29.08.2021
02.03.2021
31.07.2021
2020
31.07.2021

KO DIS Ljubljana Šiška
Ana DOLES
Frančiška GEHRIG
Frančiška KOSTEVC

13.03.1942
21.02.1935
16.12.1925

30.01.2021
31.07.2021
14.12.2020

KO DIS Maribor Pobrežje
Milan EISENKHOLER
Terezija EISENKHOLER
Anica CVIKL
Stanislav SEGALLA

24.06.1942
19.09.1932
28.05.1925
01.11.1934

30.12.2020
06.12.2020
06.2021
04.2021

KO DIS Maribor Rotovž Pesnica
Breda CIMPERŠEK
21.05.1932
Franc DOIMJAN
21.01.1933
Nikolaja LESKOVAR
14.05.1935
Franc ORNIK
27.03.1939
Jože RIBARIČ
14.02.1940
Dunja ŠAVORA
06.12.1932
Milan VUGA
21.05.1933
Emil ŽNIDAR
13.05.1938

18.02.2021
28.06.2020
09.01.2021
2019
07.09.2021
03.12.2020
31.08.2021
11.12.2019

KO DIS Maribor Tabor
Franc BAZNIK
Ana NAGLIČ
Ciril ŠTROS

30.04.1935
27.05.1944
19.08.1936

16.05.2021
17.02.2021
28.03.2021

OO DIS Muta, Podvleka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Simon AJTNIK
22.10.1932

05.06.2021

KO DIS Novo mesto
Stanislava ANDREJČIČ
Ivanka AVSEC
Stane BUČAR

29.12.1933
12.12.1939
03.02.1939

28.01.2021
09.06.2021
27.05.2021

KO DIS Pince Marof–Benica Petišovci
Bernard SKOPIN
15.08.1936
Majda VARGA
22.07.1928

06.06.2021
26.05.2021

KO DIS Radeče
Jaka BREGAR
Frančiška ĐERMANOVIĆ
Rudi GLAVAČ
Velja HUDOKLIN
Ivana METELKO
Cilka MUSAR
Alojz PINOSA
Bogomila SIMONČIČ
Jože SUMRAK

30.07.1943
07.09.1939
26.02.1923
24.08.1924
1936
18.09.1931
11.02.1937
18.04.1936
29.11.1927

13.09.2021
16.08.2021
14.04.2021
19.05.2021
20.06.2021
21.06.2021
12.08.2021
29.06.2021
25.05.2021

KO DIS Slovenska Bistrica
Ivanka ŠOBA

17.05.1925

05.2021

KO DIS Šentjanž
Janez KOS
Martina MARTINČIČ
Anica OREŠNIK
Franc PELKO

30.08.1935
19.10.1932
24.04.1937
23.11.1933

28.05.2021
07.03.2021
23.02.2021
14.05.2021

KO DIS Šentjur pri Celju
Ana Nuška DEBELAK

24.07.1932

28.06.2021

OO DIS Škofja Loka
Albina OBLAK
Tilka ŠUŠTERŠIČ
Franja TERŽAN
Iva VELKAVRH

28.02.1923
10.03.1935
24.11.1920
19.08.1928

14.07.2021
26.07.2021
28.08.2021
20.08.2021

KO DIS Trebnje
Angela OSTANEK

25.05.1933

31.08.2021

KO DIS Tržič
Sonja HORVAT

28.07.1928

02.08.2021

KO DIS Veliki Trn
Ivan ŽAREN

25.10.1933

06.02.2021

KO DIS Zagorje
Ivan KLJUČEVŠEK
Jože KORLEALE
Alojzija PODBREGAR
Zdenka PANGERŠIČ

29.08.1926
21.12.1939
08.09.1928
20.06.1933

26.02.2021
20.07.2021
11.03.2021
15.03.2021

KO DIS Zagreb
Angela HRS

28.05.1935

29.08.2021

