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Prvi evroPski kongres izgnancev in beguncev – 
žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945

PRVI EVROPSKI KONGRES IZGNANCEV IN 
BEGUNCEV

ŽRTEV FAŠIZMA IN NACIZMA
V LETIH 1920–1945

6. junij 2009  LJUBLJANA, SLOVENIJA

v pričakovanju prvega evropskega  
kongresa izgnancev in beguncev

Življenje – pa naj bo življenje člove
ka, naroda, države – je proces. Mi 
vsi smo del tega – kot plodovi, ki 

zorijo na okenskih policah življenja. Več 
ko vemo in razmišljamo, pogosteje se 
sprašujemo, koliko bodo naša odkritja ko
ristila ljudem. In ker je to v DIS prisotno 
vseskozi, bo 6. junija letos v Ljubljani prvi 
evropski kongres izgnancev in beguncev, 
kar je posledica neutrudnega dela Dru
štva izgnancev Slovenije. Vodstvo društva 
se zaveda, kako pomembna je organizaci
ja kongresa. Zato je prav, da v predkon
gresnih tednih oživimo spomin in pomen 
izgnanskih vprašanj v pogovoru s predsed
nico DIS Ivico Žnidaršič. 

Že v uvodu omenjeni junijski dogodek je 
tako rekoč pred vrati. Spoštovana predse-
dnica, zakaj kongres?

V Društvu izgnancev Slovenije 1941–
1945 smo že več let pogrešali sodelovanje s 
sorodnimi organizacijami po Evropi. Zato 
smo že pred časom dali pobude tako fran
coskemu, češkemu, ukrajinskemu, poljske
mu društvu izgnancev kot tudi društvom 
izgnancev drugih evropskih držav za med
sebojno sodelovanje in povezovanje. Naj
prej smo dali pobudo, da bi ustanovili Med
narodni odbor izgnancev in beguncev žrtev 
fašizma in nacizma v letih 1920–1945, ker 
takega odbora v Evropi ni. Imamo evrop
ske odbore za koncentracijske taboriščnike, 
medtem ko za podobne usode slovenskih 
izgnancev, pa čeških, ki so bili izgnani ob 
nemškočeški meji že leta 1938, francoskih 
leta 1940 in drugih evropskih narodov, ni 
bilo nobene povezanosti. Reči moram, da 
smo zelo veliko časa izgubili s tem, da smo 
sploh dobili naslove teh sorodnih društev. 
Naš predlog, da organiziramo kongres, je 
bil sprejet na konferenci v Pragi novembra 
2007. Tam smo podpisali tudi resolucijo in 
sporazum o sodelovanju s češkim društvom 
izgnanih Čehov ob nemškočeški meji leta 
1938. Zato smo se potem v Izvršnem od
boru DIS dogovorili, da bomo v Ljubljani 
organizirali prvi evropski kongres izgnan
cev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 
v letih 1920–1945. Zakaj po letu 1920? 
Zato, ker je zaradi fašističnega nasilja že 
med obema vojnama moralo pobegniti ali 
se izseliti iz Italije več kot 100.000 Sloven
cev. Od tega jih je okrog 70.000 prebežalo 
v kraje takratne Jugoslavije, okrog 30.000 
pa se jih je razselilo po svetu. Zato smo se
daj vključili tudi to obdobje, ki je premalo 
znano in o katerem se zelo malo govori. 

Predsednica, ko človek pozorno spremlja 
izgnansko tematiko in problematiko, je re-
snično največ slišati o slovenskih izgnancih, 

organiziranih v Društvu izgnancev Slovenije 
1941–1945. Ko ste pridobivali vse te infor-
macije, vzpostavljali stike, jih utrjevali, ste 
verjetno spoznali organiziranost izgnancev v 
drugih evropskih državah. Ali lahko primer-
jate, kakšna je organiziranost izgnancev pri 
nas in kakšna je organiziranost izgnancev v 
drugih državah Evrope?

Celotnega pregleda še nimamo. Ta bo 
razviden iz referatov, ki jih bodo na kon
gresu imeli posamezni vodje delegacij 
evropskih društev. Vendar pa smo že v do
sedanjih stikih lahko ugotovili, da se naše 
društvo od drugih razlikuje predvsem po 
široki organiziranosti na lokalni in državni 
ravni ter pestrosti vsebinsko poglobljenega 
delovanja. V Sloveniji deluje 85 krajevnih 
organizacij DIS.

Ko smo spremljali dejavnost DIS, je bilo ja-
sno, da delo tega društva izgnancev presega 
poslanstvo društva, saj tudi zbira za državne 
organe gradiva in nakazuje rešitve. Kako pa 
je s tem v Evropi?

Nimamo celotnega pregleda, kaj so mo
rala storiti druga društva po Evropi in kaj 
so dosegla. Imamo pa podatke, kako so po 
združitvi Nemčije in razpadu vzhodnega 
bloka ta vprašanja z Nemčijo urejale ne
katere srednjeevropske države. Kongres je 
primerna priložnost, da bomo kaj več izve
deli o tem. Vendar pa so v glavnem države 
to področje uredile z zakoni. Mi smo zbrali 
veliko podatkov o škodi, ki so jo naredili 
okupatorji med drugo svetovno vojno – po
samično in skupno. Zbrali smo številne 
argumente, zakaj je treba urediti tudi sta
tus in pravice civilnih žrtev vojnega nasilja. 
Saj je bilo zelo čudno, da smo status žrtev 
nacizma in fašizma dobili šele leta 1996, 
ko je stopil v veljavo zakon o ŽVN, čeprav 
smo bili prve množične žrtve nacizma leta 
1941. Seveda smo  zbrali tudi podatke o 
tem, kaj bi Slovenija po osamosvojitvi lah
ko storila, da bi izterjala vojno škodo zlasti 
od Nemčije, ki je Sloveniji in Slovencem 
največ dolžna. Te podatke smo sproti po
šiljali na Ministrstvo za zunanje zadeve in 
vladnim organom. Dosegli smo, da je par
lament obravnaval to vprašanje in sprejel 
že leta 1994 tudi 20 sklepov o nalogah dr
žave v povezavi z ureditvijo gmotne škode. 
Bili smo pobudniki, da se je ustanovila 1. 
medresorska komisija Vlade RS za obrav
navo vojne škode že leta 1992. Z argumenti 
smo dosegli, da je bil leta 1992 sprejet 33. 
člen Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, da se ustanovi sklad za poplačilo 
vojne škode in 8,5 odstotka kupnine usmeri 
v ta sklad. Za državne organe smo zbrali 
tudi podatke o tem, kako so po združitvi 
Nemčije in po razpadu vzhodnega bloka ta 

Pogovor s predsednico Dis ivico žnidaršič

vprašanja začele bilateralno urejati z Nem
čijo druge vzhodnoevropske države. Nave
dli smo celo, kakšne sporazume in sklade 
so oblikovali. Prav tako smo zbrali podatke 
o tem, kje se nahajajo popisi vojnih škod 
in kje podatki o vojnih škodah. Moram pa 
poudariti, da je bilo v Sloveniji  zelo malo 
napisanega in objavljenega o podatkih o 
vojni škodi. To smo naredili v DIS in prvi 
izdali tudi brošurico o globalnih podatkih 
ocenjene vojne škode v letih 1945 in 1946. 
Sicer je še vedno kar precej razprav o tem, 
kako je bila vrednotena vojna škoda, zlasti 
na osebnem sektorju. Leta 1945 je bila oce
njena osebna škoda na preko 20 milijard ta
kratnih dinarjev. Potem so to nekako reva
lorizirali v tolarje in evre, zato da smo sploh 
lahko primerjali, kaj je tisto, kar nam je v 1. 
osnutku zakona o vojni odškodnini ponuja
lo Ministrstvo za pravosodje marca lani. 

Kako pa je z drugimi pravicami, za katere se 
je zavzemalo vaše društvo?

Po osamosvojitvi slovenske države nam 
je uspelo doseči status, da smo žrtve voj
nega naslija, in uveljavili smo posebno po
kojninsko, zdravstveno in socialno varstvo 
ter skromno dosmrtno rento, odškodnino 
za umrle starše in odškodnino za fizično 
in psihično trpljenje. Vprašanje odškodni
ne za gmotno škodo, nastalo med drugo 
svetovno vojno, pa je še vedno odprto.

Kakšna bo vsebina kongresa, predsednica?
Kongres smo si zamislili tako, da se bo 

začel v soboto 6. junija 2009 ob 10. uri. 
Trajal bo predvidoma 4 ure. Kongres se bo 
začel z državno in evropsko himno, ki ju 
bo izvajal Orkester Slovenske vojske. Nato 
bo govoril predsednik RS dr. Danilo Türk, 
ki je obenem tudi pokrovitelj kongresa. 
Nato bo začel  delo redni kongres, najprej 
s pozdravi vseh gostov – domačih in tujih 
– in pa s predstavitvijo usode slovenskih 
izgnancev. V nadaljevanju bodo sledili 
referati vodij delegacij drugih evropskih 
držav. Poudariti moram, da bomo s kon
gresa poslali tudi pismo predsednikom 
držav naslednicam zmagovitih držav v 
drugi svetovni vojni: ameriškemu, angle
škemu, ruskemu in francoskemu. Z njim 
jih bomo spomnili, da je bilo pravično 
zmagati v drugi svetovni vojni in porazi
ti fašizem in nacizem, največje zlo člove
štva, da pa ni bilo humano, ker niso bila 
urejena tudi vprašanja in pravice civilnih 
žrtev vojne. Spomnili jih bomo tudi, da so 
bile po drugi svetovni vojni na mirovnih 
in reparacijskih konferencah ocenjene in 
priznane vojne škode, ki so jih povzroči
le agresorske države. Tudi nekdanji Ju
goslaviji je bila priznana vojna škoda že 
leta 1945 in potem še dodatno leta 1946. 
Vendar pa je – recimo – Nemčija plačala 
samo 2 % vojne škode. V pismu jih bomo 

Ivica Žnidaršič, predsednica DIS
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. Informacije . Informacije . Informacije .

vabilo na kongres
Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 pričakuje, da se bodo pr

vega evropskega kongresa izgnancev in beguncev – žrtev fašizma in nacizma, ki 
bo v soboto 6. junija 2009 v Ljubljani, v Hali Tivoli, udeležili vsi izgnanci, begunci, 
prisilni delavci, svojci in prijatelji.

Vse Krajevne in Območne organizacije DIS bodo organizirale avtobusne prevo
ze za skupen prihod na kongres v Ljubljano. Zato svojo udeležbo čimprej prijavite 
v svoji KO DIS.

Ne zamudite tega zgodovinskega dogodka, ker vam bo ostal v nepozabnem spominu.

Vabljeni! Veselimo se srečanja na kongresu.

                                                         Izvršni odbor
Društva  izgnancev Slovenije 1941–1945

tudi vprašali, kaj mislijo narediti, da se 
bodo končno začeli uresničevati sklepi, 
sprejeti na omenjenih mirovnih in repa
racijskih konferencah. Ker se to namreč 
nikoli ne naredi, se vojne kar dogajajo, saj 
vladarji in predsedniki, ki si jih izmišljuje
jo, ne računajo s tem, da bo vojno škodo 
treba plačati. Posebno pismo bomo poslali 
tudi vsem predsednikom evropskih držav s 
pozivom, da naj vendarle storijo več, da se 
neofašistične in neonacistične organizacije 
ne bi množile po Evropi. Kajti mi, žive pri
če nasilja, ki sta ga nam prizadela fašizem 
in nacizem, smo dolžni opozarjati na te 
pojave. Na kongresu bomo tudi predlagali, 
da se ustanovi Mednarodni odbor izgnan
cev in beguncev žrtev nacizma in fašizma 
v letih 1920–1945. S tem v zvezi se bomo 
tudi poskušali dogovoriti, kje bi bil domicil 
takega mednarodnega odbora.

Koliko držav pričakujete na kongresu in 
udeležbo kolikih delegatov?

Doslej so udeležbo prijavile Francija, 
Češka, Slovaška, Poljska, Ukrajina, Be
lorusija, Nemčija, Avstrija, BiH, Hrvaška 
– vendar je čas za prijave še vedno odprt in 
jih tudi še pričakujemo, tako da se danes 
o končnem številu udeleženih držav še ne 
moremo izreči. Sicer je najbrž še več dr
žav, ki so doživele podobno usodo kot mi 
in prijavljene udeleženke. Najverjetneje so 
izgnanci tudi v drugih državah. Na kongres 
bomo povabili tudi osebnosti iz Slovenije, 
ki so bistveno pomagale pri uveljavljanju 

pravic izgnancev in beguncev, ter vse župa
ne občin, ki so podpisali listino o nameri 
sodelovanja z DIS pri nadaljnji obnovi in 
ohranitvi zbirnega taborišča za izgon Slo
vencev v Brestanici. 

Na kongresu bo predvidoma od 5.000 
do 6.000 udeležencev, tako da pričakuje
mo, da bo dvorana v Tivoliju polna. Je pa 
dovolj velika in se ni bati, da ljudje ne bi 
imeli kje sedeti, zlasti ker bodo med ude
leženci v glavnem starejši ljudje. Tudi vre
menskim neprilikam smo se s tem izognili, 
ker bo kongres v zaprtem  prostoru. Se
veda bomo imeli na kongresu tudi kratek 
kulturni program. Kot spremljevalna pri
reditev ob kongresu bo v Muzeju novejše 
zgodovine razstava o izgonu Slovencev, ki 
si jo bodo lahko ogledali  tuje delegacije in 
drugi udeleženci kongresa. Nekateri gostje 
pa si bodo ogledali tudi muzejsko zbirko 
o izgnancih na rajhenburškem gradu ter 
grajske hleve in konjušnice – največje zbir
no taborišče za izgon Slovencev leta 1941 
v Brestanici.


Med pogovorom smo, drage bralke in 

bralci Vestnika, lahko spoznali, da so ob 
pripravah na prvi evropski kongres izgnan
cev in beguncev mislili na veliko stvari in  
da bo kongres postal praznik zgodovinske
ga spomina. Z upanjem, da se bo ta spo
min ohranil tudi kot opomin ne samo v 
naših, temveč tudi v bodočih časih. 

Jože Logar

Nadaljevanje s prve strani

zahvala
darovalcem sredstev za izvedbo prvega evropskega 

kongresa izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 
v letih 1920–1945

Na Skupščini Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki je bila 8. septembra 
2008, je bil sprejet sklep, da bo za izvedbo kongresa vsak član DIS prispeval 3 
evre in da se pridobi tudi sponzorje za pokrivanje stroškov kongresa.

Sredstva v ta namen zbirajo od članov Krajevne organizacije DIS, sponzorji 
pa nakazujejo sredstva na poslovni račun DIS pri  NLB d. d. številka: 02222
0010570920.

Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 se članstvu DIS, Krajev
nim in Območnim organizacijam DIS ter sponzorjem, ki so že prispevali sredstva 
za kongres, najlepše zahvaljuje.

Hkrati sporočamo, da bomo imenski seznam vseh darovalcev, ki so prispevali 
več kot 10 evrov, objavili v naslednji številki Vestnika DIS in v posebni knjigi, tudi 
z navedbami višine prispevkov.

Akcija zbiranja sredstev za kongres še traja in hvaležni bomo za vsak prispevek.

                                                       Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije

z reDne seJe izvršnega oDbora
Društva izgnancev sloveniJe 1941–1945

Redna seja Izvršnega odbora DIS 
je bila 6. marca 2009 z obširnim 
dnevnim redom, ki ga navajamo:

1. Pregled sklepov prejšnje seje
2. Zaključni račun Skupščine Društva 

izgnancev Slovenije 1941–1945 in nje
nih organov za leto 2008 

3. Bilanca o finančnem poslovanju Kra
jevnih in Območnih organizacij DIS 
(podračuni Skupščine DIS)

4. Poročilo Nadzornega odbora Skup
ščine Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 o zaključnem računu z ob
razložitvijo za leto 2008

5. Spremembe Statuta Skupščine DIS
6. Sklic seje Skupščine DIS  

(23. marca 2009)
7. Zaključne priprave na prvi evropski 

kongres izgnancev in beguncev
8. Vsebina novel zakona o žrtvah vojne

ga nasilja
9. Vestnik DIS št. 79
10. Nujne tekoče naloge in  

finančna vprašanja
11. Razno

Na seji je bilo veliko časa namenjenega 
pripravam gradiv za kongres, ker želimo 
pred kongresom objaviti v brošuri vse go
vore vodij delegacij iz evropskih društev v 
slovenskem in angleškem jeziku, da bi jih 
prejeli vsi udeleženci na kongresu. Tako bi 
prihranili veliko časa, ker ne bi bil potreben 
neposreden prevod govorov. Še pred kon
gresom je treba pripraviti pismi za pred
sednike v drugi svetovni vojni zmagovitih 
držav in predsednikom evropskih držav 
z opozorilom na pojave na novo nastalih 
fašističnih in nacističnih organizacij. Po
membno je pripraviti tudi druge dokumen
te za kongres in celotno logistiko za spre
jem delegacij in izvedbo kongresa.

Na seji je bilo dogovorjeno, da morajo 
vsi člani Izvršnega odbora DIS, ki pokri
vajo Krajevne organizacije DIS na svojem 
območju, pomagati pri zagotovitvi ude
ležbe na kongresu vseh članov DIS in se 
vključiti v zbiranje sredstev za pokrivanje 
stroškov kongresa.

I. Žn.

Dokumentarna serija o izgonu slovencev kmalu na 
zaslonih tv slovenija

Izobraževalni program TV Slovenija 
pod vodstvom režiserja Zdravka Pe
čenka končuje dokumentarno serijo 

Izgnani Slovenci 1941–1945. Serija bo 
obsegala tri polurne dele, v katerih bodo 
prikazani izgon, izgnanstvo, prisilno 
delo in vrnitev izgnanih Slovencev ter ži
vljenje v svobodi po 2. svetovni vojni. V 
dokumentarni seriji so sodelovali števil
ni pričevalci – izgnani Slovenci iz vseh 

predelov Slovenije. Serija je bila posneta 
v februarju in marcu 2009, priprave na
njo pa je TV SLOVENIJA začela že je
seni 2008 ob izjemno dragoceni pomoči 
Društva izgnancev Slovenije. Premierno 
bo na sporedu na prvem programu TV 
SLOVENIJA tedensko ob torkih  od 12. 
maja 2009 dalje.

Z. P.

V dneh  od 17. do 20. februarja 2009 je ekipa izobraževalnega programa Televizije Slovenija posnela 
del dokumentarne serije o izgonu Slovencev tudi v nemškem mestu Rudolstadt.

slovenski zgodovinarji ob pripravah na kongres

V priprave na kongres DIS so se vključili tudi slovenski zgodovinarji. Na enem izmed sestankov 
pri predsednici DIS: dr. Božo Repe, prof. Metka Gombač, dr. Boris Gombač in članica kongresnega 

odbora Polona Mal (Foto: Niko Mušič).



VESTNIK št. 79 �

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
iz dela ko Dis globoko - Pišece

Letni občni zbor smo imeli 31. janu
arja 2009. Že vsa leta obstoja KO 
DIS ga imamo konec januarja. Zdi 

se nam, da je to v redu, čeprav nam včasih 
ponagaja vreme (poledica, novozapadel 
sneg, zima). Naši člani naš že čakajo z 
denarjem, da poravnajo obveznosti. S pla
čilom članarine in naročnine za Vestnik 
sploh nimamo težav. Z letos pobrano čla
narino smo ugotovili, da imamo 207 članov 
in 115 naročnikov na Vestnik. Letos ima
mo celo štiri nove naročnike na Vestnik, 
odpovedal pa ga ni  nihče. V tem letu je 
umrlo 7 članov. Nadomeščamo jih z novi
mi in z veseljem ugotavljamo, da družinski 
člani zelo radi vstopajo in sami iščejo stik 
z nami. Trenutno imamo 43 pridruženih 

članov. Pomagajo nam pri delu in se redno 
udeležujejo vseh aktivnosti krajevne orga
nizacije in društva v celoti. Trenutno smo 
v veliki aktivnosti, saj pripravljamo stalno 
razstavo na temo »Ne pozabimo«. Leta je 
že v zaključni fazi. Prostor z vitrinami je 
že popolnoma urejen. Material za razstavo 
smo že zbrali. Sedaj nam strokovnjaki po
magajo estetsko in zgodovinsko primerno 
urediti razstavno vitrino. Dela je še veliko, 
prav tako bo manjkalo finančnih sredstev, 
a upamo, da bomo tudi tu prišli v dogle
dnem času do konca.

Zbora se je udeležil tudi mag. Franc Žni-
daršič, poslanec DZ.

Ljudmila Petan

Občni zbor KO DIS Globoko - Pišece

občni zbor ko Dis trebnje

Predsednik KO DIS Trebnje Zvone 
Duh je sklical občni zbor 31. janu
arja 2009. V svojem poročilu je po

udaril: »V letu 2008 smo bili aktivni. Od
bor se je sestal štirikrat in se dogovarjal 
za udeležbo na pohodih in drugih zboro
vanjih DIS. Kar 46 članov se je udeležilo 
pohoda ob nemškoitalijanski okupacijski 
meji od Murnc do Telč in 26 članov od 
Telč do Bučke. Sodelovali smo na skup
ščini DIS 8. septembra 2008 v Ljubljani. 
V letošnjem letu pa se bomo udeležili kon
gresa v Ljubljani 6. junija 2009.«

Zbora se je udeležil tudi mag. Franc Žni-
daršič, vodja poslanske skupine DESUS, ki 
je prisotne seznanil s prizadevanji poslan
ske skupine v DZ in o pripravah na spre
jem novele Zakona o žrtvah vojnega nasilja 
ter njegovih pobudah v zvezi z reševanjem 
nerešenih vprašanj v zakonu o gmotni ško
di, nastali med drugo svetovno vojno.

Gregor Kaplan, predsednik organizacij
skega odbora za pripravo kongresa pri IO 
DIS, pa je navzoče podrobno seznanil s 
pripravami in vsebino kongresa izgnan
cev in beguncev, ki bo 6. junija 2009 v 
Ljubljani, ter izrazil pričakovanje, da se 
bodo kongresa udeležili vsi izgnanci in 
begunci ter njihovi svojci.

Predsednik KO DIS Zvone Duh se je na 
koncu zbora posebej zahvalil za pokonč
no držo in aktivnost v Državnem zboru 
RS mag. Francu Žnidaršiču, ki je tudi 
izgnanec in član Društva izgnancev Slo
venije 1941–1945.  Zato ni naključje, da je 
bil ponovno izvoljen za poslanca.

Predsednica DIS je na zboru podelila 
Krajevni organizaciji DIS Trebnje poseb
no zahvalno listino za uspešno delo v mi
nulih letih.

Z. D.

Z letnega občnega zbora KO DIS Trebnje

vabilo
ko Dis šentJanž in

ko Dis krmelJ - tržišČe 
organizirata PoD PokrovitelJstvom  

Društva izgnancev sloveniJe

7. sPominski PohoD ob italiJansko-nemški  
okuPaciJski meJi oD murnc Do telČ,  

v soboto, 25. 4. 2009

zbirno mesto Je v murncah  
naD šentJanžem ob 8. uri

zagotovljen bo prevoz do murnc z avtobusom:
• iz tržišČa ob 6.45 uri
• iz krmelJa ob 7.00 uri 
• iz šentJanža ob 7.30 uri

Pohod je dolg približno 17 km.

murnce
Predstavitev dogodkov

šentJanž
Kulturni program

hinJe
Kratka predstavitev ob mejnem kamnu,
odhod po poti mimo vasi Koludrje

krmelJ
Postanek pri spominskem obeležju pri Zupanu,  
nato naprej po nemški poti po Zamanovem hribu

hinJce
Predstavitev spominskega obeležja

vrhek
in nato čez mostiček čez reko Mirno in 
cesto proti Zg. Vodalam

zaključek pohoda pri  
gasilskem domu na telČah bo ob 15.00 uri.

Sledil bo kulturni program,  
slavnostni govor in prijateljsko druženje 
ob topli malici. 

Prevoz na relaciji Telče–Tržišče–Šentjanž 
je zagotovljen.

Vaš prispevek je 5€.
Za več informacij lahko pokličete:
Ciril Flajs 07 818 04 60 
Rezka Repovž 07 818 56 70
Marjan Zaman 07 818 47 49

murnce Spominsko 
obeležje

šentjanž 

hinje 

koludrje 

krmelj 

hinjce 

vrhek 

zg. vodale

Jeprjek

telče

Radeče

Sevnica

Železnica

Mirna

Tržišče
Sevnica

skica pohoda ob nemško-
italijanski okupacijski meji od 

murnc do telč,  
25. 4. 2009

vabljeni izgnanci, begunci, prisilni delavci in druge žrtve vojnega  
nasilja ter svojci in ljubitelji narave in pohodov

stanje postopka glede predloga zakona o povračilu 
gmotne škode iz časa druge svetovne vojne

Vse Krajevne organizacije Društva iz
gnancev Slovenije 1941–1945 so bile 
v letu 2008 podrobno seznanjene s 

prizadevanji DIS, da bi se končno sprejel 
zakon o povračilu gmotne škode, nastale 
med drugo svetovno vojno. Vsak član DIS 
si prvi predlog tega zakona lahko ogleda 
pri svoji KO DIS in tudi naše dopolnilne 
predloge. V predlogu sta bila ugodno opre
deljena čas in način izplačila odškodnine, 
smo pa imeli pripombo, da je ocenjen zne
sek, po katerem bi dobili za 100 takratnih 
dinarjev 2,609 evra, prenizek.

Ker so bile septembra 2008 volitve in 
smo dobili novo vlado RS in nov Državni 
zbor RS, se je razprava o tem zakonu zo
pet ustavila.

V decembrski številki Vestnika smo po
novno pisali o tem, da se poravnavi gmo
tne škode ne bomo odpovedali, in s tem 
stališčem seznanili tudi vodje poslanskih 
skupin in pristojne ministre.

Z občnih zborov Krajevnih organizacij 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 
pa tudi naslavljajo pobude na vlado RS 
in postavljajo vprašanja, kdaj se bo začela 
razprava o poravnavi vojne škode.

Na ta pisma odgovarja minister za pra
vosodje RS Aleš Zalar takole: »Želimo vas 
seznaniti, da Ministrstvo za pravosodje 
proučuje področje povračila premoženj
ske vojne škode z vseh relativnih vidikov, 
tako postopkovna pravila, vprašanja do
ločitve morebitnih upravičencev, kot tudi 
vprašanje zagotovitve finančnih sredstev 
za povračilo škode.

Ker je zakonska ureditev navedene pro
blematike zelo zahtevna, zlasti področje 
zagotovitve finančnih sredstev za povra
čilo vojne škode upravičencem, predlog 
morebitnega zakona ni uvrščen v Norma
tivni delovni program Vlade Republike 
Slovenije za leto 2009. Če bo prišlo gle
de tega vprašanja do kakršnihkoli spre
memb, vas bomo o tem obvestili.«

Ministra za pravosodje smo že zaprosili, 
naj sprejme delegacijo Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945, da bi ga seznanili z 
vsemi gradivi in elaborati, ki jih je pripra
vilo naše društvo, saj ni potrebno nobeno 
proučevanje več.

Sedaj gre za politično odločitev!

I. Žn. 
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

16. občni zbor ko Dis ravne na koroškem

občni zbor ko Dis ljubljana bežigradobčni zbor krajevne organizacije Dis radeče

Tudi letošnjega občnega zbora 6. 12. 
2008 so se množično udeležili čla
ni KO DIS, saj so šolsko dvorano 

v celoti napolnili. Povabilu so se odzvali 
predsedniki sosednjih krajevnih organi
zacij, župan občine Radeče Matjaž Han, 
ki je tudi poslanec, predsednik ZB Vojko 
Pohar, ravnateljica Simona Zupančič ter 
naša častna gostja, predsednica DIS Ivi
ca Žnidaršič.

Pričel se je pester kulturni program, ki 
so ga izvajali člani gledališča Radeče pod 
vodstvom Saše Plevel, ansambel Cvet pa je 
zaigral in zapel nekaj lepih pesmi. Po po
ročilih predsednice, blagajničarke in nad
zornega odbora pa se je odprla prijetna 

diskusija. V razpravo se je vključila Ivica 
Žnidaršič. Obširno je pojasnjevala težko 
problematiko pri še ne rešenem zakonu 
o poplačilu vojne škode. Poudarek je 
dala pomenu kongresa, ki bo 6. junija v 
Ljubljani, v športni dvorani »Tivoli«, in 
zakaj je nujna naša mnogoštevilčna ude
ležba na tem kongresu. Tudi župan se je 
pridružil razpravi, povedal novosti ter 
problematiko Radeč. Našemu društvu in 
članstvu je ponudil vso pomoč pri pre
vozu na kongres. Diskusija in druženje 
sta se zavlekla še v pozno popoldne, med 
postrežbo hrane in pijače. 

Marinka Bregar

Občni zbor KO DIS Radeče

Občni zbor smo imeli 7. marca 
2009. Prisotni gostje: podpredsed
nik DIS Janez Komljanec, župan 

Občine Mežica Dušan Krebl in podžupan 
Občine Prevalje Danilo Vute.

Janez Komljanec je omenil problem 
staranja naše organizacije, pa kljub temu 
smo največja organizacija izgnanstva in 
begunstva v Evropi; obnova hlevov v bre
staniškem gradu se kljub pomanjkanju 
sredstev nadaljuje; omenil je pomanjka
nje sredstev predvsem za izdajo Vestni
ka; največ pa je poudaril pomen izvedbe 
1. evropskega kongresa izgnancev in be
guncev žrtev nacizma in fašizma v letih 
1920 do 1945.

Dušan Krebl je povedal, da redno spre
mlja delo naše KO in mu je v čast, da je 
danes prisoten na zboru. Delo, ki ga opra
vljamo, je plemenito in upa, da se Sloven
cem kaj takšnega, kot so doživeli v prete
klosti, ne bo več zgodilo. 

Danilo Vute je povedal, da je bil tudi 
njegov ded izgnan in ceni naše plemenito 
delo. Pozval nas je, da še dalje zbiramo 

dragocena gradiva o izgonu in naj se ude
ležimo kongresa. 

V svojem poročilu predsednika KO DIS 
omenjam, da smo v letu 2007 imeli 102 
člana in lani 93, da je povprečna starost 
v letu 2008 bila 76 let in tistih iz nemških 
taborišč 77 let. Lani je potekel rok za iz
plačilo odškodnin v obveznicah iz vojnih 
zakonov in sem to izkoristil kot povzetek 
vseh doseženih pravic za žrtve vojnega na
silja, saj je bil to uspeh DIS s predsednico 
Ivico Žnidaršič na čelu, za kar bi se ji mo
rali zahvaliti tudi iz drugih društev.

Ponovil bom besede naše predsednice, 
da smo starejša generacija, ki si zasluži 
največje spoštovanje. Ne moremo si privo
ščiti tega, kar mlajši, zato pa se trudimo 
ohraniti spomine na pretekla grozodejstva 
izgona in naj nam občinski organi prisluh
nejo ob finančni podpori, saj članstvo kot 
zadnja priča genocida nad slovenskim na
rodom naglo izginja. 

Predsednik KO DIS Ravne na Koroškem
Vlado Macur

Občni zbor KO DIS Ravne na Koroškem (7. 3. 2009)

Dne 22. 2. 2009 smo se zbrali na 
17. občnem zboru naše krajevne 
organizacije. Našemu povabilu so 

se odzvali cenjeni gostje: predsednica Ivi-
ca Žnidaršič, predstavnika DESUSa Fran-
ček Rudolf, pisatelj in režiser, Aleš Kardelj, 
svetnik MOL, ter predsedniki KO DIS 
ljubljanskega območja: Hilda Marc, Anton 
Naraglav, Karel Hribšek in Vinko Gabršek.

Po pozdravnem nagovoru predsednika 
KO Lj. Bežigrad Maksimilijana Ferka nam 
je znani »Partizanski pevski zbor« zapel 
nekaj pesmi pod vodstvom Rudija Heraka 
in dirigenta prof. Franca Gornika.

Sledila so poročila in ugotovitve:
Udeležba na zborih močno upada, za

radi bolezni, invalidnosti in starosti se jih 
mnogi ne morejo udeležiti.

Mlajše člane smo prosili za pomoč pri 
organiziranju poverjenikov, ki bi skušali 
priti v stik s starejšimi člani, prisluhnili 
njihovim težavam, jih spodbudili s tolažil
no besedo ter jim ustrezno svetovali. Pre
pričani smo, da bo sleherni izmed nas že 
kmalu potreboval koga, ki ga bo obiskal, 
mu namenil lepo besedo in ga seznanjal o 
delovanju našega društva.

Posebej smo se posvetili I. evropskemu 
kongresu izgnancev in beguncev in pozva
li k čim številčnejši udeležbi, ker bomo 
samo tako lahko dokazali našo enotnost 
in zahteve pri uveljavljanju naših pravic.

• Govorili smo o tem, da še vedno ni spre
jet zakon o poravnavi gmotne škode in

• da doslej ne leva ne desna stran vlade 
ni uspela rešiti teh zahtev, na katerih 
rešitev čakamo že več kot 63 let. 

• O tem smo poslali pismi predsedniku 
vlade Borutu Pahorju in ministru za 
pravosodje Alešu Zalarju, z zahtevo, 
da proučita razpoložljivo gradivo o po
pravi krivic in poplačilu gmotne škode 
in naj to posredujeta v čimprejšnjo par
lamentarno obravnavo. 

• Povabili smo naše člane, naj se bolj šte
vilčno udeležujejo naših izletov, saj je to 
prava priložnost za medsebojno spozna
vanje ter izmenjavo mnenj in doživetij.

• Naše člane smo tudi seznanili, da se je DIS 
s Komenskega 7 preselil za Bežigrad, Lin
hartova 13. Pri tem je bilo potrebno veliko 
količino gradiva o žrtvah vojnega nasilja 
1941–1945, ki se je nabralo skozi vsa ta 
leta delovanja, preseliti na druge lokacije, 
in to v zelo kratkem času. Ob tej veliki ko
ličini zbrane dokumentacije je prav, da se 
zamislimo, koliko tisoč ur požrtvovalnega 
dela je v to vložila naša predsednica Ivica 
Žnidaršič; enostavno ne najdemo pravih 
besed zahvale za ta njen trud. Majhna za
hvala je bil le naš veliki aplavz.

Predsednik KO DIS Ljubljana Bežigrad
Maksimilijan Ferek

 Partizanski pevski zbor je nastopil na občnem zboru KO DIS Ljubljana Bežigrad (22. 2. 2009)

vsi gremo na kongres

Pred koncem leta 2008 smo se zbrali iz
gnanci v Slovenskem domu v Zagrebu. 
Kljub deževnemu vremenu je prišla 

polovica izgnancev, ki živimo v Zagrebu in 
okolici. Ob bogatem domačem prigrizku in 
dobri kapljici, ki je dozorela ob obeh straneh 
meje, smo se dogovorili za bogat program 
dela krajevne organizacije v letu 2009.

Čeprav bo treba pas zategniti, ne bomo 
naše aktivnosti zmanjšali – udeležili se bomo 
vseh spominskih pohodov, tako kot lani.

Ocenili smo, da se ravno na teh poho
dih najboljše počutimo, ko se družimo z 
izgnanci iz vse Slovenije.

V polnem številu se bomo udeležili kon
gresa izgnancev in beguncev v Ljubljani. 
Pomembno je, da nas bo na kongresu čim 
več, da končno vsi v Sloveniji in Evropi 
zvedo za trpljenje izgnanih v drugi sve
tovni vojni. Zato 6. junija vsi v Ljubljano!

S. A. Kramar

Del članov KO DIS Zagreb
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občni zbor ko Dis tržič z občnega zbora ko Dis žalec

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Na prvi petek v februarju je bil skli
can zbor naših članov. Po pozdravu 
navzočih izgnank in izgnancev je 

predsednik poročal o delu v preteklem letu, 
poročilo pa je podala tudi blagajničarka.

Precej več pozornosti smo namenili 
planu dela za leto 2009. Poročal sem o 
pripravah na prvi evropski kongres izgnan-
cev in beguncev – žrtev nacizma in fašizma 
v letih 1920 do 1945. Kongres bo 6. junija 
2009 v športni dvorani Tivoli v Ljubljani. 
Priporočil sem, da naj se kongresa udeleži 

čimveč članov. Seznam udeležencev pri
pravlja tajnica.

Pripravljamo pa se tudi na srečanje gorenj
skih izgnancev, ki ga vsako leto pripravlja 
ena izmed KO DIS Gorenjske. V letošnjem 
letu prireditev organizira KO DIS Tržič. 
Predvidoma bo 26. junija 2009 ob 11. uri na 
Ljubelju pri spomeniku internirancev.

Ob skromni pogostitvi se je naš občni 
zbor zaključil. 

Alojz Žabkar

Občni zbor KO DIS Tržič, člani odbora

Čeprav so člani Območne organiza
cije Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 v Žalcu vsako leto sta

rejši, pa se jih je vseeno tudi letošnjega 
zbora, ki je bil ponovno v dvorani PGD 
Žalec, udeležilo lepo število. Od 215 vpi
sanih s članarino (183 izgnancev in 32 
podpornih članov) jih je prišlo 92.

V krajšem, prijetnem kulturnem pro
gramu so nastopili člani pevskega kvar
teta Grmada (Franc Klinar, Silvo Ko
lenc, Janez Topole in Pavel Šuhel) in 
Tone Vrabl z recitacijo domovinske pe
smi Toneta Kuntnerja Jaz te imenujem 
mati. Odlika žalskega občnega zbora 
je, da vsako leto v uvodu nameni nekaj 
minut kulturnemu utripu, kar na zbrane 
v dvorani dobro deluje. Pohvalno pa je 
tudi to, da so vsi nastopi gostujočih kul
turnikov povsem brezplačni. 

Delo Območne organizacije Žalec, ki 
združuje članstvo v občinah Braslovče, 
Tabor, Vransko, Polzela, Prebold in Ža
lec, je predstavil predsednik Ciril Bla
gotinšek in ga ocenil kot uspešno. Tudi 
lani je velika večina članstva sodelovala 
na vseh proslavah v občinah Savinjske 
doline, udeležili pa so se tudi osrednje 
republiške proslave ob dnevu izgnancev 
v Mostecu v Ljubljani. Med društvenimi 
izleti so si med drugim ogledali vojaško 
zbirko v Lokvah.

Območna organizacija DIS Žalec sode
luje z Vestnikom in DIS v Ljubljani, prido
biva nove člane in je zadovoljna z dobrim 
delom strokovnih služb občine Žalec.

Na lanskem občnem zboru so sprejeli 
pobudo, da bodo leta 2010 izdali zbornik 
z zapisi nekdanjih izgnancev Savinjske 
doline. Na letošnjem občnem zboru je 
Tone Vrabl poročal o prispevkih. Doslej 

se je s spomini, prozo in poezijo, foto
grafijami in drugim spominskim ma
terialom odzvalo že trideset nekdanjih 
izgnancev, mnogi pa so svoj prispevek 
obljubili v naslednjih mesecih. Pobu
dniki za izdajo zbornika bodo starejše 
izgnance obiskali na domu in zapisali 
njihove zgodbe. Izdajo in predstavitev 
naj bi pripravili prihodnje leto ob dnevu 
izgnancev na ustrezni lokaciji v Savinj
ski dolini. Računajo tudi na pomoč raz
ličnih organizacij, saj bo izdaja zbornika 
ne samo spomin, ampak tudi kar finanč
no zahteven načrt.

Zbrani na občnem zboru so z zanima
njem prisluhnili predstavniku DIS, do
mačinu Francu Vidmarju, ki je podrobno 
predstavil priprave na 1. evropski kongres 
izgnancev in beguncev – žrtev fašizma in 
nacizma v letih 1920–1945, ki bo 6. junija 
v Ljubljani z udeležbo izgnancev in be
guncev iz predvidoma enajstih evropskih 
držav. V Sloveniji je trenutno še okoli 
petnajst tisoč izgnancev in beguncev, pri
bližno tretjina pa naj bi se jih udeležila 
pomembnega srečanja v Ljubljani. Mno
gi so tudi z razumevanjem prispevali za 
organizacijo kongresa in napovedali lep 
obisk iz Savinjske doline v Ljubljani.

Melanija Žvekart, predstavnica strokov
nih služb Občine Žalec, je podrobno pred
stavila Zakon o žrtvah vojnega nasilja. 

Med gosti sta bila predsednik borčevske 
organizacije Žalec Marjan Turičnik in pod
županja Občine Prebold Emilija Črnila. 

Po občnem zboru so se prisotni zadrža
li na prijetnem pogovoru, ki se je končal 
z željo, da se prihodnje leto sredi marca 
spet vidijo na podobnem srečanju. 

Tone Vrabl

Med poslušanjem kulturnega programa člani Območne organizacije DIS Žalec: (od leve) članica 
Nadzornega odbora Metoda Uranjek, predsednik OO Ciril Blagotinšek, predsedujoči občnemu 

zboru Branko Hribšek, delegat iz Ljubljane Franci Vidmar in podžupanja Občine Prebold Emilija 
Črnila, za njimi pa del zbranega članstva.

Dne 20. marca 2009 je imela tudi 
KO DIS Sevnica svoj zbor, ki je 
bil tudi volilni. Obravnavali so 

delo v preteklem letu in sprejeli bogat 
program za naprej. Sklenili so, da se bodo 
v velikem številu udeležili kon
gresa v Ljubljani 6. 6. letos. 
Predstavnica Občine Sevnica 
pa je zbor pozdravila v svojem 
in županovem imenu ter potr
dila, da bo občina pomagala 
pri plačilu prevoza na kongres. 

Zbora se je udeležil tudi član 
IO DIS Alojz Rupar, ki je govo
ril o delu DIS.

Po bogati razpravi so izvedli še 
volitve. Za novega predsednika 

KO DIS Sevnica je bil izvoljen Vincenc 
Zalezina. 

Dosedanji predsednik Drago Lupšina 
in tajnica Silva Marolt sta bila izvoljena 
decembra 1996 ter delala 12 let. Drago 

Lupšina pa je tudi predsednik 
koordinacijskega odbora KO 
DIS v Občini Sevnica. Krajev
na organizacija DIS Sevnica 
je bila ustanovljena 27. marca 
1992 kot tretja (od današnjih 
85) KO DIS v Sloveniji. Prva 
KO DIS Bučka je bila ustano
vljena 1. novembra 1991, druga 
februarja 1992 na Studencu.

Janko Blas

izgnanci in begunci iz sevnice zborovali

Novi predsednik
Vincenc Zalezina

letni zbor članov ko Dis Dole pri litiji

Kot običajno smo se člani KO Dole 
pri Litiji v začetku leta zbrali na 
rednem letnem zboru.

Gostoljubje nam je nudila jedilnica šole 
na Dolah. Zaradi slabega vremena se je 
zbora udeležilo malo članov, vendar do
volj, da smo opravili formalnosti in nada
ljevali z rednim delom.

Zbora so se udeležili predsednica DIS  
Ivica Žnidaršič, podžupan občine Litija 
Tone Kovič, dve predsednici sosednjih KO 
in vodja šole na Dolah, Jožica Vrtačnik.

Začeli smo s kratkim kulturnim pro
gramom, v katerem je zapela Pevska sku
pina Izgnanci, dve nežni pesmi sta zapela 
Stane in Peter Kmetič, pred slovenskim 
kulturnim praznikom pa nas je s Prešer
novo Zdravljico pozdravil dramski igra
lec Jože Logar.

Predsednica Marija Vresk, tajnik Sta
ne Kmetič in blagajničarka Justi Mak so 
poročali o delu in poslovanju v preteklem 
letu. Sprejeli smo okvirni plan delovanja 
v tekočem letu; posebna pozornost bo na
menjena starejšim in onemoglim, podprli 

in udeležili se bomo mednarodnega kon
gresa v Ljubljani. 

Predsednica DIS je pohvalila naše do
sedanje delo, obrazložila je težave pri 
sprejemanju spremenjenega zakona o 
žrtvah vojnega nasilja, seznanila nas je 
s pripravami na kongres in s programom 
kongresa, povabila k čim večji udeležbi na 
kongresu. Naši KO je podelila priznanje 
za uspešno delo.

Podžupan se je zahvalil za delo s starej
šimi prebivalci v našem kraju, spomnil na 
možnost dotacij iz občinskega proračuna 
in zaželel uspešno delo za naprej.

Marinka Bregar je opozorila, da bi mo
rali v DIS vključiti še več svojcev.

V odboru KO je Viktorja Povšeta, ka
terega smo na njegovo željo razrešili, 
zamenjal Jože Ajdišek. Viktorju smo za 
požrtvovalno delo od ustanovitve 1992 do 
2008 podelili zahvalno listino.

Ob zaključku smo prisotne skromno 
pogostili, potem pa še malo zapeli.

Stane Kmetič

Občni zbor KO DIS Dole pri Litiji, na katerem so prejeli posebno pohvalo DIS. 
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
redni letni občni zbor ko Dis novo mestoobčni zbor ko Dis obala koper–izola–Piran

V lepem petkovem popoldnevu, 27. fe
bruarja 2009, smo se številni člani 
KO DIS Obala Koper–Izola–Piran 

zbrali na letnem volilnem občnem zboru. 
Prostore nam že vrsto let nudi Osnovna 
šola Dušana Bordona Koper, njeni učenci 
pa nas vedno prijetno presenetijo z boga
tim kulturnim programom.

Predsednik društva KO DIS Koper To-
maž Hočevar je podal poročilo o delu v 
preteklem letu, ki je bilo uspešno. Prav 
tako je bilo ocenjeno blagajniško poslo
vanje in poročilo Nadzornega odbora. 
Odbor  KO DIS je dobil razrešnico in 
nato ponovno potrditev odbora in pred
sednika za naslednje štiriletno obdobje. 

Odbor je nato predstavil program dela za 
letošnje leto.

Še posebej smo bili zadovoljni, ker nas 
je obiskala naša predsednica, Ivica Žni
daršič, ki nas je seznanila z novostmi v 
zvezi z Zakonom o ŽVN. 

Za uspešno vodenje KO DIS  je podeli
la priznanje Tomažu Hočevarju in pohva
lo KO DIS.

Občni zbor smo zaključili v prijetnem 
druženju in se obvezali, da se v čim več
jem številu udeležimo evropskega kongre
sa izgnancev in beguncev, ki bo 6. junija 
letos v Ljubljani.

Odbor KO Obala Koper–Izola–Piran

Delovno predsedstvo KO DIS Koper

izgnanci morajo ostati budni

Na volilni konferenci so se zbrali 
člani KO DIS Brežice (od 397 jih 
je bilo prisotnih 168), ki so potr

dili, da predsednica še dalje ostaja Emi-
lija Držanič, ki je že doslej brežiško KO 
DIS uspešno in zavzeto vodila, kar je s 
pohvalo potrdil tudi podpredsednik DIS 
Jože Križančič.

Podpredsednik Križančič je ob že 
znanih pridobitvah DIS poudaril, da je 
pridobitve iz Z ŽVN treba spoštovati, 
kot se tudi zavedati, da živimo na svoji 
zemlji, ki bi si je nekateri radi polasti
li. Oblast, katera koli, mora spoštovati 
generacijo, ki je bila materialno in mo
ralno najbolj oropana, člani DISa pa 
morajo vztrajati in biti budni pri novem 
koraku za delno povrnitev škode ob po
rušenih domovih, kar se je z izvolitvijo 
nove vlade nekoliko ustavilo.

Držaničeva in Križančič sta opozorila 
na nujno udeležbo na 1. evropskem kon
gresu izgnancev in beguncev, žrtev fašiz
ma in nacizma v letih 1920–1945, ki bo 
6. junija v Ljubljani, ko bodo opozorili 
celotno Evropo na storjeni eksodus nad 
Slovenci v letih druge svetovne vojne in 
nad ostalimi evropskimi narodi ter da z 

udeležbo povedo svetu resnico, kaj jim je 
storil sovražnik.

Predsednica Držaničeva je pojasnila, 
da v KO DIS delajo po široko zastavlje
nem programu DIS, vendar je njihovo 
delo usklajeno z razpoložljivimi mo
žnostmi (s pohodi in izleti k spominskim 
obeležjem, obiski k bolnim izgnancem 
…). Skupščine se je udeležil tudi župan 
Ivan Molan – obojestransko sodelovanje 
poteka v spoštljivem odnosu – ki je po
udaril, da se trpljenja izgnancev ne da 
opravičiti in ne izmeriti. 

Starostno povprečje so s prijetnim 
kulturnim programom obogatili učenci 
OŠ Brežice z mentorico Zinko Škofca 
ter ravnateljico mag. Marinko Lubšina 
in pomočnico ravnateljice Darjo Man
džuka, saj je šola gonilo, ki daje mladim 
znanje in širino obzorja. 

Emilija Držanič je prejela priznanje 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945  
za ohranjanje zgodovinskega spomina 
na izgon in begunstvo Slovencev, KO 
DIS Brežice pa je prejel priznanje za 
uspešno delo.

N. Jenko S. 

Uvodoma je predsednica KO Zden-
ka Kaplan vse lepo pozdravila in 
še posebej spoštovani gostji: Ivico 

Žnidaršič, predsednico DIS, in Veroniko 
Kljun, iz KO DIS Kočevje.

Poudarila je, da se vsako leto zberemo, 
da bi dokazali, da naše društvo spoštuje
mo in podpiramo in pa zato, da osveži
mo oz. ohranjamo spomin na naše sku
pno trpljenje v II. svetovni vojni, že zato, 
ker so na to, da je bilo tako veliko Slo
vencev izgnanih iz naših domov, daleč v 
tujino za sužnje, vsi – tudi zgodovinarji 
– pozabili. Nihče nas ni pogrešal, nihče 
ni spraševal, kje smo, kaj je z nami in ali 
sploh še živimo.

Zberemo se tudi zato, da se družimo, 
ohranjamo spomine in malo poveselimo 
ter pregledamo minulo in načrtujemo bo
doče delo. 

Mi, še žive priče takratnih težkih tre
nutkov, priče skoraj 4letnega trpljenja, 
smo dolžni o tem govoriti, dolžni smo na 
tista strahotna leta opozarjati sedaj in hi
tro, da se naše trpljenje ne bo pozabilo, 
saj se tudi nam izteka čas.

Pustimo za seboj kolikor je mogoče pri
čevanj, da pridemo v zgodovino, tako da 
bodo za nami ostali literatura, filmi, slike 
itd. To smo dolžni tudi v imenu vseh tistih 
naših umrlih v tujini, ki jim ni dano poči
vati v svoji zemlji.

Kako bomo še ohranili spomin na naše 
trpljenje, nam je povedala naša predsednica 

Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki 
organizira 1. evropski kongres izgnancev in 
beguncev v Ljubljani 6. junija 2009. 

Tega kongresa se moramo udeležiti v 
velikem številu, saj bo prevoz v Ljubljano 
organizirala KO DIS in bo brezplačen.

Podprli bomo, pa tudi odšli tisti, ki radi 
in lahko hodijo na pohode od Murenc do 
Telč in od Telč do Bučke. 

Še naprej bodo dežurstva vsak prvi po
nedeljek v mesecu od 8. do 11. ure.

Obisk na dežurstvih je zelo dober. Kar 
veliko jih prihaja po informacije, seveda 
tudi tisti, ki naj bi pridobili status žrtve voj
nega nasilja po načrtovani noveli zakona, 
pa o gmotni vojni škodi, o zdraviliščih itd.

Tudi moj telefon je zelo obremenjen, kli
ci tudi ob nemogočem času so dobrodošli.  
Služi mi tudi zato, da kličem naše člane, 
za katere izvem, da so bolni ali osamljeni. 
Zelo so veseli, da lahko malo poklepeta
mo. Obiski bodo tudi letos.

Ne bom navajala vseh podrobnosti, ki 
jih opravimo, gotovo sem veliko pozabila. 
Delali bomo še naprej kot do sedaj. 

Rada pa bi, da svojcem poveste, da ima
mo prapor in ga uporabimo tudi ob smrti 
naših članov. Zaslužijo si, da se od njih 
slovesno poslovimo. 

Sledilo je poročilo o finančnem poslo
vanju. Po razpravi so bila potrjena vsa po
ročila in programi.

Zdenka Kaplan

Del udeležencev občnega zbora KO DIS Novo mesto 14. 3. 2009
(Foto: Zdenka Kaplan)

občni zbor izgnancev v celju

Izgnanci KO DIS Celje smo se zbrali 
13. marca v Narodnem domu in pre
gledali v letu 2008 opravljeno delo. 

Naša pisarna je odprta vsak petek od 9. 
do 11. ure. Člani prihajajo redno v pisar
no po informacije ali na pogovor. Vsi čla
ni so prispevali za organizacijo kongresa 
izgnancev. Lani smo pripravili izlet po 
vzhodni Štajerski. Ogledali smo si muzej
sko zbirko na gradu v Slovenski Bistrici. 
Lepo so uredili zbirko dokumentov o 
izgnancih, ker so bili prvi transporti iz
gnancev prav iz tega kraja.

V lanskem letu smo kar veliko pričakova
li od priprav vlade za poplačilo materialne 
odškodnine. Izgnanci smo zaradi izgube 
premoženja med vojno trpeli pomanjkanje 
več let po vojni. Mnogi niso dokončali izo
braževanja, ker so morali sprejeti najslabše 
plačana dela za golo preživetje. Sedaj pa 
ob minimalnih pokojninah komaj preži
vijo. Kljub gospodarski krizi izgnanci še 
vedno pričakujemo pošteno odškodnino. 

Mi nismo vlagali denarja v borzne špeku
lacije, ker ga nismo imeli. Še za tiste borne 
certifikate so nas špekulantski finančniki 
ogoljufali. Naj vlada izterja denar od no
vodobnih bogatašev, ki so ga nagrabili iz 
našega skupnega premoženja. Celo delov
no dobo je generacija izgnancev delala za 
skupno dobro. Tudi s stalnim odrekanjem 
povišanja plač za boljšo prihodnost. 

Izgnanci v Celju podpiramo organizaci
jo prvega evropskega kongresa žrtev fašiz
ma in nacizma, ki bo 6. junija v Ljubljani. 
Tudi še po več kot 60 letih je še vedno treba 
opozarjati na grozote, ki smo jih doživljali 
med vojno. Opozarjati moramo mlajše ge
neracije, da se kaj takega ne sme nikoli več 
ponoviti. Glas delegacij iz 11 evropskih 
držav in nekaj tisoč slovenskih izgnancev 
bo dalo težo sklepom tega kongresa. Člani 
KO DIS Celje se bomo udeležili kongresa 
v največjem možnem številu. 

Franc Logar

Z občnega zbora KO DIS Celje (13. 3. 2009)
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občni zbor ko Dis trbovlje

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Decembra 2008 je imela občni zbor 
Krajevna organizacija Trbovlje. 
Uvodoma je zapel moški pevski 

zbor Zarja in predsednica Ljudmila Julija-
na Tolar je pozdravila udeležence in goste: 
prof. I. Žnidaršič, S. Gole z Upravne enote 
Trbovlje, predstavnike drugih krajevnih or
ganizacij, Mejača, Gaberška, predstavnika 
iz Radeč, M. Juraja, predsednico LDS Trbo
vlje in druge cenjene goste. Med drugim je 
dejala, da se rada udeležuje prireditev DIS 
in vsem je zaželela uspešno zborovanje. 

O delu KO je poročala predsednica KO 
DIS  Ljudmila Julijana Tolar. Obžalovanja 
vredno je, da nekateri (manjšina) ne plaču
jejo več članarine, zlasti glede na dejstvo, 
da boj za poravnavo krivic še ni končan in 
pa da so  bile tudi doslej s pomočjo društva 
dosežene določene omembe vredne ugo
dnosti. Pozvala je člane, da se večkrat ogla
sijo v pisarni društva, da bodo na tekočem 
z informacijami in dogodki v naši KO in v 
društvu nasploh. 

Zbor je potem pozdravila Ivica Žnidar
šič, predsednica DIS. Izrazila je veselje, da 
je bila povabljena in da vidi zbor izgnancev, 
ki se dobro držijo. Na oblasti sta 9. vlada in 
6. državni zbor in spet bo treba pisati vloge 
in zahteve. Omenila je, da če bi imeli na 
DIS le enega zaposlenega, bi se že videlo, 
kaj članarina sploh lahko pokriva. Vestnik 
je tudi zelo poceni vir informacij in ljudje 
ne smejo pričakovati, da bodo vse zvedeli v 
lokalni pisarni. Društvo žal nima propagan
dnega aparata ali službe za stike z javnostjo, 

da bi bili celovito obveščeni o tem, kaj je 
društvo delalo 17 let. Na koncu je še prosila, 
da bi vsak član dal po 3 evre kot prispevek 
za organizacijo evropskega kongresa žrtev 
vojnega nasilja v obdobju od pred vojne do 
danes. Ta vlada bo imela priliko urediti svoj 
»dolg«. Na tem kongresu bo postavljeno ja
sno vprašanje nemških odškodnin. 

V Sloveniji je Društvo izgnancev najšte
vilčnejše. Drugod so njihove probleme ure
jale države, pri nas pa so se izgnanci morali 
organizirati sami. Mimogrede, polemika o 
tem, ali podatki o vojni škodi so ali jih ni, 
se je končala letos spomladi. Tudi na kon
gresu bo v poročilu navedeno, da je bila 
dosežena pravična zmaga nad fašizmom in 
nacizmom, da pa se niso reševala vprašanja 
civilnih žrtev vojnega nasilja.

Zbor je pozdravila ga. Gole z UE in poro
čala, da ni posebnosti pri izvajanju zakona 
o žrtvah vojnega nasilja in zaželela srečno 
novo leto. Na koncu je predsednica izroči
la priznanje Ljudmili Julijani Tolar za izje
mno delo v KO DIS. Na zboru so se člani 
dogovorili tudi za vrsto nalog, ki jih bodo 
uresničili v letu 2009, med njimi je tudi 
poziv, naj posamezniki pošiljajo zahtevke 
predsedniku vlade za pospešen sprejem za
kona o odškodninah za v vojni izgubljeno 
premično in nepremično premoženje. Na 
zboru je krožila v podpisovanje peticija v 
tem smislu. Po zboru je sledilo neformalno 
srečanje udeležencev. 

L. T.

Z občnega zbora KO DIS Trbovlje 16. 12. 2008

občni zbor članov društva bled

Člani društva KO DIS Bled smo 
se 13. 12. 2008 zbrali na rednem 
letnem zboru v prostorih Vila 

Kolinska na Bledu. Zbora so se udele
žili tudi vabljeni, in sicer: predsednica 
DIS Slovenije Ivica Žnidaršič, podžupa
nja Občine Gorje Danica Mandeljc in 
podžupan Občine Bled Bojan Žirovc. 
Obiskal nas je tudi stalni spremljevalec 
Franc Podjed, ki nam je z glasbo pope
stril občni zbor. Društvo pokriva terito
rij dveh občin, in sicer – Občino Gorje z 
28 člani in Občino Bled z 59 člani. Med 
lanskim in letošnjim zborom je naše vr
ste zapustilo 5 članov, zato smo z minu
to molka počastili njih spomin. KO DIS 
vodi odbor, ki šteje 6 članov in se redno 
sestaja vsak mesec. Obiskujemo obolele 
člane na domovih, kakor tudi v domo
vih ostarelih. Starejše člane nad 80 let 
obiščemo in jih skromno obdarimo. Od 
preminulih članov se dostojno poslovi
mo. Za vestno delo KO DIS je letos ob
čina Bled prispevala 300 evrov, občina 
Gorje pa 50 evrov. Za finančno pomoč 
smo jima izrekli zahvalo. 

To leto smo tudi nabavili društveno 
zastavo. Da smo delavni, je tudi dokaz, 
da smo prejeli pohvalo Društva izgnan
cev Slovenije 1941–1945 za uspešno 
delo pri razvoju dejavnosti, priznanje 
pa je prejel tudi predsednik DIS Bled za 
posebne uspehe pri razvijanju KO DIS 
in ohranjanje zgodovinskega spomina 

na izgon in begunstvo Slovencev. Pono
sni smo na ti priznanji in se zanju iskre
no zahvaljujemo. 

Naši člani so se med obema zboroma 
udeležili srečanja gorenjskih članov DIS 
v Bohinju in na Golici kakor tudi srečanja 
v Mostecu. Udeležili smo se tudi skupšči
ne društva v Mariboru in Ljubljani. 

Na občnem zboru smo se seznanili 
tudi s programom Društva izgnancev 
Slovenije, ki je bil sprejet na Skupščini 
DIS 8. 9. 2008 v Ljubljani. 

V letu 2009 pa se bomo množično 
udeležili kongresa izgnancev in begun
cev žrtev fašizma in nacizma v letih 
1920–1945, ki bo v Ljubljani 6. 6. 2009.

Občni zbor je popestrila predsednica 
Društva izgnancev Slovenije Ivica Žni
daršič, ki nas je podrobno seznanila z 
vsebino bodočega kongresa in prizade
vanji DIS, da bi bile novele k zakonu o 
žrtvah vojnega nasilja čimprej sprejete 
in da bi se vlada RS končno odločila, da 
pospeši tudi reševanje vprašanj povra
čila gmotne škode, nastale med drugo 
svetovno vojno.

 Na zaključku smo prosili  predsednico 
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, 
da ponese pozdrave in čestitke mag. 
Francu Žnidaršiču ob ponovni izvolitvi  
za poslanca v Državni zbor. 

Za KO DIS Bled
 Jože Sitar

Predsednica Društva izgnancev Slovenije Ivica Žnidaršič, podžupan Občine Bled Bojan Žirovc in 
podžupanja Občine Gorje Danica Mandeljc kot gostje na letnem zboru KO DIS Bled

Poročilo o volilni konferenci ko Dis Dobova

V nedeljo 8. marca, na mednarodni 
dan žena, smo v popoldanskem 
času izvedli volilno konferenco 

KO DIS Dobova. Na naše povabilo so 
se odzvali predsednica Društva izgnan
cev Slovenije 1941–1945 Ivica Žnidaršič, 
predsednik sveta KS Dobova Miha Bo
ranič, predsedniki in predstavniki KO 
DIS iz brežiške občine, predsednik KD 
Dobova, predstavnik ZB NOV Dobova, 
predsednik DU DobovaKapele Slav
ko Bokor, župnik Matej Dečman, člani 
MePZ, literarna skupina Beseda, likovna 
družina Dobova, vsi KD Franc Bogovič 
Dobova, in MePZ ter Ljudske pevke KD 
Zvezda Dobova in predstavnica medijev 
Natja Jenko Sunčič. 

Članstvo se je odzvalo polnoštevilno, 
zasedli so vse sedeže velike dvorane kul
turnega doma v Dobovi. Kot je običajno, 
našim članom vedno pripravimo kvalite
ten kulturni program. Sodelovali so čla
nov dveh dobovskih KD, in to KD Zvezda 
z dvema sekcijama in KD Franc Bogovič 
s tremi sekcijami. 

Dnevni red je potekal po najboljšem mož
nem redu. Po vseh poročilih je bilo razre
šeno staro vodstvo in izvoljeno staro novo 
vodstvo z manjšimi spremembami. Predse
dnik je že v svojem poročilu nanizal vse, 
kar sta DIS in KO storila v preteklem letu. 

Težko pričakovani govor predsednice 
DIS je naše članstvo obširno informiral 
o vseh aktualnih vprašanjih. Prejeli smo 
pohvalo za delovanje celotne KO DIS Do
bova in nato še priznanje za dobro delo 
predsedniku KO DIS Branku Bogoviču. 

Tudi drugi gosti so pozdravili navzoče 
izgnance in begunce. Posebej naj pove
mo, da šteje KO DIS Dobova 437 članov, 
in kar je še posebej pohvalno, od tega šte
vila je 81 pristopnih članov brez statusa 
izgnanca in kar nekaj jih čaka na sprejem 
novele, ki bo priznala status ŽVN roje
nim po 15. februarju 1945. leta. 

Na I. evropski kongres izgnancev in 
beguncev, ki bo v Ljubljani 6. 6. 2009, se 
bomo pripeljali v polnem številu, morda 
kar s tremi avtobusi. Za pot nazaj grede 
bo pripravljen zanimiv program. 

Posebna zahvala DU DobovaKapele, 
ki so postavili mize in stole v dvorano. 
Zahvala tudi članu odbora Krajevne or
ganizacije Društva izgnancev Slovenije 

1941–1945 Dobova Andreju Cizlju, ki je da
roval vino za veseli del volilne konference. 

Branko Bogovič

Udeleženci volilne konference KO DIS Dobova 8. 3. 2009 (Foto: N. Jenko S.) 



VESTNIK št. 79�

. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Društvo izgnancev Domžale opravilo občni zbor

Praznične dni decembra Krajevna 
organizacija Društva izgnancev 
Domžale vsako leto izkoristi za re

dni občni zbor, ki ga združi s prijetnim 
novoletnim srečanjem. Tudi konec leta 
2008 je bilo tako, ko se je na srečanju v 
gostišču Kovač zbralo več kot 150 članov 
ter članic, ki so se ob začetku srečanja z 
minuto molka spomnili vseh članov, ki 
so umrli v letu 2008.

Sledilo je poročilo o delu društva v 
letu 2008, ki ga je podal Jožef Kveder, 
predsednik organizacije, občni zbor je ob 
poročilu sprejel tudi pregled financiranja 
društva v letu 2008, prisotni pa so se stri
njali tudi s predlaganim programom dela 
za leto 2009. Sledile so pozdravne besede 
župana Občine Domžale, Tonija Dragar
ja, in župana Občine Moravče, Martina 
Rebolja, ki sta oba zaželela zbranim ter 
njihovim družinskim članom prijetno, 
srečno in zdravo novo leto. Posebej po
zorno so prisotni prisluhnili predsednici 
Društva izgnancev Slovenije, Ivici Žni
daršič, ki je predstavila opravljeno delo v 
dosedanjem delovanju društva, še posebej 
pa opozorila na prizadevanja za poplačilo 

Območnega zbora KO DIS Domžale so se udeležili tudi župana Občin Moravče ter Domžal in 
predsednica DIS.

materialne škode ter organizacijo kongre
sa evropskih izgnancev in beguncev, ki 
bo 6. junija 2009 in se ga bomo udeležili 
tudi člani KO DIS Domžale. Ob tem so 
člani in članice domžalske organizacije, 
ki združuje žrtve druge svetovne vojne 
iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Trzin, podprli prizadevanja 
Društva izgnancev Slovenije, da se čim 
prej nadaljuje z aktivnostmi za dokonč
no ureditev vprašanj odškodnin za gmo
tno škodo. Vse prisotne je pozdravila 
tudi delegacija iz slovenske Koroške, ki 
je bila še posebej dobrodošla. Ob koncu 
je Ivica Žnidaršič Jožefu Kvedru, pred
sedniku, in Veri Vojska, tajnici, izročila 
pohvali za delo v KO DIS, priznanje pa 
je prejela tudi KO DIS Domžale.

Prijetno praznično vzdušje, ki so ga 
s svojim petjem pod vodstvom Milana 
Kokalja popestrili pevci iz Društva upo
kojencev Moravče, se je nadaljevalo s 
klepetom, obujanjem spominov na težke 
čase, pa tudi prijetnimi spomini na več 
kot 15letno delo KO DIS Domžale.

Vera Vojska

iz dejavnosti ko Dis litija

občni zbor ko Dis kranj

V letu 2008 smo bili člani Krajevne 
organizacije DIS Litija zavzeti z de
lom. V mesecu maju smo organizi

rali srečanje izgnancev v gostišču Kovač v 
Litiji. Namen tega srečanja je, da se druži
mo in seznanimo člane o aktivnostih in na
logah. Povabili smo dijake gimnazije, ki so 
nam pripravili prijeten kulturni program.

9. maja smo se odzvali povabilu gorenj
skih izgnancev in se udeležili srečanja v 
vasi Planina pod Golico. Slavnostni govor
nik na srečanju je bil poslanec državnega 
zbora mag. Franc Žnidaršič. Po končani 
prireditvi so nam omogočili prevoz z žični
co na Španov vrh, od koder je bil prekrasen 
pogled na dolino z narcisami in okoliške 
gore ter čudovit pogled na Triglav. Udele
žili smo se pohoda ob italijanskonemški 
okupacijski meji od Telč do Bučke.

V jeseni smo organizirali izlet v Avstrijo 
in na Bavarsko. Šli smo najprej v tabori
šče Neuhaus, kjer so bili rojeni nekateri 
člani našega društva. Prenočili smo v 
hotelu ob sotočju treh rek: Donave, Inna 
in Ilsa. Naslednji dan smo se odpeljali v 
Passau, kjer smo doživeli veliko presene
čenje. Vkrcali smo se na veliko ladjo, ki 
sprejme 800 potnikov.

20 članov DIS, med njimi tudi jaz, je 
bilo izbranih za razgovor s člani ame
riške delegacije iz muzeja holokavsta 
v Washingtonu o trpljenju slovenskih 
izgnancev med drugo svetovno vojno. 
Naša pričevanja o genocidu nad Sloven
ci med drugo svetovno vojno so posneli 
na filmski trak. 

V sodelovanju z ZB občine Litija in 
osnovnima šolama Jevnice in Kresnic 
že tretje leto zapored organiziramo spo
minsko svečanost v Goliščah in Kresni
škem Vrhu. S tem počastimo spomin na 
trpljenje domačinov, katerim so požgali 
domačije in jih žive zmetali v ogenj. 

30. septembra 2008, ob 65letnici pr
vega partizanskega taborišča v Mali 
Dolgi Nogi nad  Jevnico, smo skupno 
z ZB občine Litija ter Jevnica obnovili 
spominsko obeležje ter organizirali spo
minsko slovesnost.

Ob izteku leta smo obiskali starejše 
in bolne člane naše organizacije in jih 
skromno obdarili. Aktivno smo sodelo
vali pri volitvah.

Predsednik KO DIS Litija
Vinko Gabršek

Program na občnem zboru KO DIS Litija so izvajali dijaki gimnazije v Litiji.

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Kranj

Dne 12. 12. 2008 je bil redni le
tni zbor članov KO DIS Kranj. 
Na tem zboru smo obravnava

li: delo naše organizacije, priprave na 
kongres izgnancev Evrope v Ljubljani, 
zahteve za vojno odškodnino izgnan
cem Slovenije. 

Zbora sta se udeležila tudi povabljena 
gosta: predsednica DIS Ivica Žnidaršič 

in predsednik KO DIS Zg. Dobrava 
Alojz Vidic. Zbora se je udeležila tudi 
TV ekipa GTVGorenjske televizije, ki 
je posnela reportažo za GTV poročila 
(glej www.gtv.si).

Zbor se je končal v dveh urah.

Predsednica KO DIS Kranj
Marija Škofic

Občni zbor je izvedla KO DIS Bi
zeljsko 11. 12. 2008. Po pozdravu 
in sprejetju dnevnega reda so iz

vedli kulturni program: učenci Osnovne 
šole Bizeljsko, dramski igralec Jože Logar 
(bizeljski zet) in vaški pevci.

Zbor so pozdravili: župan brežiške ob
čine Ivan Molan, predsedniki sosednjih 
društev: Bistrice ob Sotli, Kapel, Dobove, 
Artič in Globokega. Pozdrav zboru je na
menil tudi častni občan Ivan Živič.

Predsednici društva smo poslali pozdrav
no pismo z najlepšimi željami za zdravje 
in nadaljnje uspešno vodenje DIS.

Pred začetkom zbora so prisotni člani 
poravnali članarino, naročnino na Ve
stnik in prispevali po 3 evre za Evropski 
kongres izgnancev v Ljubljani 2009. Po 
zboru je sledilo prijetno druženje. 

Predsednik KO DIS Bizeljsko
Rok Kržan

Člani KO DIS Bizeljsko na 17. občnem zboru, 11. 12. 2008

občni zbor ko Dis bizeljsko
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. Pesmi in spomini . Pesmi in spomini .
Popoln izgon in požig vasi mošnje
65. obletnica žalostnih spominov

Bil je lep spomladanski dan in pri
jazna vasica Mošnje se je kopala v 
soncu. Takrat se je pisalo 3. april 

1944. Z mamo in sestro smo čistili breg 
nad našo hišo ter napravljali drva za na
slednjo zimo. Bilo je okrog pol petih, ko 
je neka močna eksplozija pretrgala tiši
no. Ta grom in pok je prihajal nekje iz 
središča naše vasice oziroma od cerkve. 
Prav iz te smeri pa sta pritekla dva mla
dinca. Za njima pa je hitela neka ženska 
ter pred sabo porivala otroški voziček. 
Mladinca sta bežala proti južnemu kon
cu vasi, nato skrenila s ceste in se na
potila proti zaselku Grabenj. Iskala sta 
skrivališče, saj je bil eden od mladincev 
aktivistov ranjen v nogo in je krvavel. Z 
zadnjimi močmi sta se zavlekla na na
sprotni breg potoka in od tam skrivoma 
opazovala situacijo.

Le nekaj minut zatem so se skozi zase
lek Grabenj pognali nemški SSpolicaji 

ter z grožnjami in orožjem od domačinov  
zahtevali, da jim izročijo »bandita« ozi
roma jim pokažejo sledi. Moj oče, ki je 
tekoče govoril nemško, jih je usmeril 
proti vasi Globoko. Vendar to ni bilo 
res. S tem pa sta mlada aktivista Dane in 
Brane pridobila  čas, da sta se umakni
la do prvih hiš na Črnivcu, kjer so jima 
oskrbeli rane. Izkoristila sta prvo priliko 
za beg preko glavne ceste in se napotila 

v zavetje večjega gozda, imenovanega 
Grofija, in se tako rešila.

Med tem časom pa so Nemci dobili 
okrepitve z Brezij in Poljč. Nad našo vas
jo so se pričeli zgrinjati temni oblaki gro
ze in strahu, ki so se pa žal kmalu tudi 
uresničili. Nemško poveljstvo na Bledu, 
pod vodstvom generala Rösenerja, ter 
nemško županstvo z Brezij sta skupaj 
pripravila satanski načrt. Po tem načrtu 
naj bi izselili in izpraznili vso vas, odra
sle moške naj bi postrelili kot talce pred 
župniščem ter požgali južni del vasi.

Noč med 3. in 4. aprilom je bila noč 
joka, obupa in groze. V zgodnjih jutranjih 
urah se je zaslišalo močno lajanje psov, 
bučanje avtomobilskih motorjev, vpitje 
in kričanje ter razbijanje po vratih s pu
škinimi kopiti. V hiše so vdirali policisti, 
grozili in vpili ter izganjali ljudi na zbor
no mesto v šolo. Ob tretji uri zjutraj so 
bili že vsi Mošnjani, od najstarejšega do 
najmlajšega, natrpani v razredih šole. S 
seboj so smeli vzeti le nekaj malenkosti. 
Nekatere moške  so ločili od družin in jih 
vodili v posebno sobo, kjer so jih zasliše
vali in tepli. Ločili so jih od družin, da 
bi jih kasneje odpeljali pred župnišče in 
jih tam pobili kot talce. Namreč, ravno v 
tem župnišču sta bila umorjena  mlado
letni sin in oče Warmuth, ki sta bila  k 
nam priseljena kot nemška kmeta. Prav 
tako pa so imeli namen, da požgejo in 
porušijo južni del vasi Mošenj, tako kot 
se je to zgodilo z Dražgošami. Načrta 
pa na srečo niso v celoti uresničili. Od 
glavnega štaba gestapa na Bledu je proti 
jutru prišlo povelje, naj ne streljajo talcev, 

temveč naj izpraznijo celo vas in jo izse
lijo. V teku dneva so v Mošnje prispeli 
nemški tovornjaki ter pred šolo naložili 
vaščane in najnujnejšo prtljago. Tako so 
naložili 27 celotnih družin: 54 odraslih 
in 48 otrok. Najmlajši je bil star 3 mese
ce, najstarejši pa kar 85 let. Odpeljali so 
jih v zbirni center v Goričane pri Med
vodah, od tam pa v taborišče Starenberg 
na Bavarskem. Nekaj družin, ki  so imele 
sinove, mobilizirane v nemško vojsko, pa 
so razselili po Gorenjski.

Pretresljiv je bil pogled na izpraznjeno 
vas, kjer so ostale domačije brez  gospo
darjev,  kmečka dvorišča pa brez otrok. 
Lačna živina je mukala po hlevih, saj ni 
bilo nikogar, ki bi ji v jasli položil seno 
ali deteljo. Prazni domovi so bili prepu
ščeni ropanju in odnašanju vsega vre
dnega, kar je še ostalo.

Čez 11 dni, torej na Belo nedeljo 15. 
aprila, pa se je odvilo še zadnje dejanje te 
tragedije. Na večer tiste nedelje je zagore
la vas, južno od cerkve. Ognjeni zublji so 
zajeli 23 hiš oziroma gospodarskih poslo
pij ter jih spremenili v pepel in ruševine.

Ta članek naj bo spomin in opomin na 
tiste grozne čase pred 65 leti, ki so jih mo
rali pretrpeti vaščani sicer mirne vasice, 
Mošenj. Povojnim generacijam, ki tega 
niso doživele, naj bo to spoštljiv spomin 
na tiste tragične čase, ki so jih morali pre
trpeti njihovi starši in stari starši.

Tone Pristov

Porušena in požgana domačija

Dečki v taborišču

zakaj očitki

Peščica danes še živi
pregnanih v tuja taborišča.

Nihče usodi ne ubeži:
pepela ga bo dva prgišča.

Zdaj nam očitajo že vse;
da nam je za telesne blagre.

V nevednosti se pač jeze,
spoznali niso nemške »lagre«.

Kdo kriv je našega izgona?
Tu Nemec bil je gospodar!
Izgnanec ni dobil poklona,
saj bič nam bil je prvi dar!

Pregrenke solze smo jokali:
domov so srca hrepenela.

A ker so v strahu nas držali,
so upanja na dom kopnela.

Ko so premagali sovrage,
na težko pot domov smo šli.
So iskre žgale moje drage,
brez streh vagoni so bili.

Kdo je občutil to trpljenje, 
doma je še prerad garal.

Saj si ustvarjal je življenje,
za boljši jutri se je gnal.

Očitki ostri so kot želo:
od njega srce nas boli.

Takrat težko se je živelo,
da lažje zdaj živimo vsi.

Franc Živič

Potovanje v neznano

Le kam?
Le kam?

Le kam – zakaj?
In kdaj nazaj?

Kolesa tolčejo ob tir.
Vagon smrdi še od živine,

ki so vozili jo v zakol.

Zdaj mi smo tu!

Posedli še na vlažne deske.
Otroški jok in vzdih starejših.

Mar tudi mi v klavnico,
kot potniki odšli so prejšnji?

Zamrežene so line na vagonih.
Oči uprte v ozek del neba.
To naše je nebo, to vem,
nikjer ne najdeš lepšega.

Del deske v podu je odbit.
Kaj to je res? Ne! Sram me je.

Ne morem tja!
No, kmalu pa smo vsi se šli zvrstit.

Onemeli gledali smo v tla.

Sram je minil.
Samo en kanček upa za življenje

moči in hrabrosti mi da,
da vztrajam.

Morda pa le se enkrat vrnem
in najdem delček svojega neba.

Angela Pozderac

Otroci v taborišču

Postoj, popotnik, in poglej po lepi bučki

V četrtek 5. marca 2009 sem se pe
ljal iz Sevnice preko Bučke v Novo 
mesto, in ko sem se po cesti preko 

Škocjana vračal, sem se v malo deževnem 
vremenu ustavil pri pomniku, ki stoji ob ce
sti na Bučki blizu Gasilskega doma. 

Ta spomenik je zame vedno zanimiv in se 
rad ustavim, pa čeprav sem ga že velikokrat 
videl. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, ne 
grem tja, saj sem že bil enkrat tam. Tokrat 
sem ustavil avto pri hiši blizu spomenika in 
šel malo nazaj do spomenika, pa čeprav je 
malo rosilo. Na mejnem originalnem kamnu 
in let 1941–1945 sem želel točno prebrati, 
kaj piše na pritrjeni ploščici. Stopil sem na 
tedanjo nemško stran in s prstom pokazal 
na I, ki je napisan na mejnem kamnu, kar 
pomeni, da je bila takrat med drugo svetov
no vojno tam Italija. Nato sem stopil na ta
kratno italijansko stran in s prstom pokazal 
na D, ki je napisan na mejnem kamnu, kar 
pomeni, da je bila na tisti strani Nemčija. 
Nato sem stopil k spomeniku iz dveh po
lovic skale, kar ima tudi svoj pomen. Tu je 
bilo okrog 4 m široko minsko mejno polje in 
še bodeča žica. Hvala krajanom Bučke, da 
skrbijo za spomenik, mogoče bi bilo dobro 
postoriti še to, da bi bil tekst vidnejši, saj 
je veliko tujih popotnikov, ki tudi ne želijo, 
da bi se tako razkosanje dolenjske zemlje in 
slovenskega naroda še kdaj ponovilo. 

Nato sem pokleknil in želel prebrati, kaj 
je napisano na ploščici, pritrjeni na tem 
mejnem kamnu. Malo sem z roko počistil 
to ploščico in s težavo le bral napisano 

besedilo: »Tu so okupatorji razkosali slo
vensko zemljo 1941–1945. Postavili kraja
ni ob 50. obletnici zmage nad fašizmom 
in nacizmom.«

Janez Blas

Prisilni slovenski izgnanec v nemška izgnanska 
taborišča od 14. 11. 1941 do 2. 9. 1945 pri mej-
nem kamnu, ki so ga postavili okupatorji (foto: 
Iztok Blas).

Pred požgano domačijo
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. Jubileji - Jubileji . Jubileji . Jubileji . 
urška brvar je dopolnila devetdeset let

Člani Krajevne organizacije Radeče 
smo obiskali našo jubilantko Ur
ško Brvar, ki je praznovala devet

deset let. Našega obiska z iskrenimi želja
mi in manjšo materialno pozornostjo se 
je zelo razveselila. 

O štiriletnem begunstvu se nerada pogo
varja, a je le rekla, da so to bili zelo težki 
časi. Mož je opravljal le priložnostna dela 
na kmetijah. Leta 1942 se jima je rodil 
sin. Leta 1945, maja meseca, so se vrnili 
na popolnoma zapuščen in uničen dom. 
Stanuje pri sinu. Zelo rada se pogovarja o 
svojem vnuku, katerega rada obiskuje. 90. obletnica Urške Brvar (foto: KO Radeče) 

90 let ljubomire skoliber

Ljubomira Skoliber iz Ormoža je 24. 
januarja 2009 praznovala svoj 90. 
rojstni dan. Zadnja štiri leta živi pri 

hčerini družini v Mariboru.
Moža Martina Skolibra so v noči s 16. 

na 17. april 1941 aretirali zaradi govora, ki 
ga je imel 27. marca 1941 v Domu kultu
re v Ormožu in ga je po prihodu nacistov  

objavil Völkischer Beobachter. Po areta
ciji je bil zaprt v ptujskem zaporu in nato 
v zaporu na Borlu, kamor so po dveh me
secih zaprli tudi Ljubomiro. Tedaj je bila 
v četrtem mesecu nosečnosti. 27. julija so 
jo z možem in starši, Marijo in Ivanom 
Rojsom, izgnali v Virgin Most. Tam se je 
soočila s strahotnimi ustaškimi zločini. 
Po začasnem bivanju na Strmcu pri Varaž
dinu se je družina oktobra 1941 preselila 
v Varaždin. 15. marca 1944 so Martina 
ustaši aretirali in odvedli v varaždinske 
zapore. 15. septembra 1944 so ga v Toma
ševcu pri Varaždinu ustrelili.

Ljubomira se je s hčerjo in starši 15. 
maja 1945 vrnila v opustošeni dom v Or
možu. Kljub nesrečni življenjski usodi 
je zaradi velike medsebojne družinske 
ljubezni z dvema ljubljenima vnukinjama 
dočakala svoj visoki jubilej.

KO DIS Ormož

Ljubomira Skoliber s hčerko Borislavo

90 let amalije keber

100. rojstni dan marije hribar

V majhni vasici, Gomili pri Šentjanžu 
na Dolenjskem, je sredi decembra 
praznovala 90. rojstni dan Amalija 

Keber. Kljub svojim letom in skromnemu 
življenju je vedno dobre volje in polna opti
mizma. Mama Amalija je kakor knjiga. Rada 
poklepeta in ob tem se ti zdi, kot bi se odprla 
knjiga z neštetimi stranm. Njena življenjska 
pot je bila polna preizkušenj. Vse je srečno 
prestala, a spomini so ostali. Ima šest otrok 
in vsi se radi vračajo domov. Jesen življenja 
preživlja skupaj z družino najmlajšega sina. 
»Še na mnoga zdrava leta, naša draga člani
ca,« sta ji voščila člana KO DIS Šentjanž.

Krajevna organizacija Društva iz
gnancev Domžale se pridružuje 
številnim čestitkam naši članici 

Mariji Hribar iz Zgornjih Jarš, ki je v de
cembru praznovala svoj 100. rojstni dan. 
Rodila se je 11. decembra 1908 v Zgor
njem Tuhinju in prehodila pot od mlade
ga dekleta, rojenega v napredni družini, 
kjer so imeli vsi radi slovensko pesem, do 
mlade žene v Trnovčah, od koder se je v 
drugi svetovni vojni s hčerkama izognila 
požigu zlatopoljskih vasi, a le do oktobra 
1942, ko so jo Nemci v partizanih ujeli in 
odpeljali v pregnanstvo v Nemčiji. Po pre
stanem trpljenju v nemških taboriščih se 
je po vojni vrnila domov, se zaposlila v In
duplatih in tam dočakala tudi upokojitev. 

KO DIS
Domžale

Amalija Keber

Marija Hribar – 100–letnica

Sto let življenja šopek lep.
Niko, tebi se  zgodil je praznik,

ki bi ga v počutju tvojem
vsak dočakal rad.

Vemo, življenje ni le en sam cvet.
Veselje, žalost, skrbi,
trpljenje in ljubezen
vtkani so v ta splet.

Med bivanjem na zemlji
se človek oprijema

za srečno in nesrečno rasle bilke,
le z umom in močjo koristno  

jih razpleta.

Prijatelji srčno si želimo
sredine tvojega kroga,
da skupaj zajamemo

največ pristnega smeha in humorja.

niku vukutiču, članu ko Dis Ptuj   

Niko Vukutič, 100–letnik

Čestitke in dobre želje

Roza Lipej je 28. julija 2008 dopolnila 95 let. Je čila, 
dobro vidi in sliši ter se dobro počuti ob hčerki in zetu.

Marija Hudina je že 15 let odvisna od nege svoje 
hčerke Lee in invalidskega vozička. V pomoč so ji 
tudi drugi družinski člani. Vesela je obiska sose-
de, 95–letne Jožefe Golobič, s katero si krajšata 
čas s pogovori in obujanjem spominov na izgnan-
stvo ter celotno življenjsko pot.

Jožefa Golobič je 13. marca 2009 dopolnila 95 let. 
Živi sama na svojem domu ob stalni skrbi sorodnikov 
in sosedov. Doslej je bila prisotna na letnih zborih dru-
štva. Je samozavestna in ima veliko volje do življenja.

Vsem trem članicam KO DIS Bizeljsko 
smo zaželeli ob obisku zdravja in dobrega 
počutja!

Predsednik KO DIS Bizeljsko
Rok Kržan 

Izpijmo vino iz čaše,
da srce se v prsih bo ogrelo

in vsaj za trenutek
mladost nam vrnilo.

Jože Križančič
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Emilija Držanič, Brežice
Sabina Godnič, Komen
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Milan Jazbec, Ljubljana
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Franc Žičkar, Leskovec
Marija Žnidar, Kamnik

naDzorni oDbor

Mira Zalar, Maribor – predsednica
Janez Blas, Sevnica
Anton Žmavcar, Slovenska Bistrica

Častno razsoDišČe

Ivan Gole, Trebnje – predsednik
Olga Kamenov, Ljubljana
Jožef Pograjec, Polšnik
Štefanija Žalec, Ljubljana
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http://www.drustvo-izgnancev.si
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02222-0010570920
Nova Ljubljanska banka
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Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

KO DIS Artiče
1. Alojz BAN 16. 06. 1940  11. 09. 2008
2. Franc BOGOVIČ 27. 08. 1938 20. 03. 2009
3. Pavla BOGOVIČ 25. 01. 1919 25. 12. 2008 
4. Vinko IVANŠEK 22. 01. 1925 18. 03. 2009
5. Vlado KROŠELJ 10. 01. 1938  30. 11. 2008
6. Terezija LAPUH 21. 04. 1935  10. 12. 2008
7. Ladislav LUBŠINA 25. 06. 1929 13. 03. 2009
8. Slavko PETACI 21. 05. 1923 20. 02. 2009 
5. Pavla ROŽIČ 18. 10. 1921 23. 03. 2009 

KO DIS Bistrica ob Sotli 
1. Anton BLAGŠIČ  28. 09. 1920 14. 01. 2009
2. Ivanka DOBRINA              1927 26. 11. 2008  
3. Mihael LOJEN             1940 03. 01. 2009
4. Karel PLANINC              1928 25. 12. 2008

KO DIS Bizeljsko 
1. Štefanija BALON  17. 04. 1926  15. 12. 2008
2. Ljudmila KOVAČIČ  25. 09. 1926  06. 12. 2008
3. Franc RATERIČ 27. 03. 1917 18. 01. 2009
4. Ivana ROŽMAN  28. 01. 1928  01. 12. 2008
5. Valerija ŠEPETAVC 17. 03. 1918 22. 12. 2008 

KO DIS Bled
1. Franc SITAR 18. 10. 1941 18. 01. 2009 
2. Franc ZUPAN 08. 10. 1935 17. 02. 2009 

KO DIS Boštanj 
1. Franc GNEDEC 08. 10. 1925  13. 12. 2008
2. Viktor GOLE  06. 03. 1940  26. 11. 2008
3. Jože JAZBEC 17. 07. 1942 01. 03. 2009 
4. Angela LISEC  02. 12. 1923  30. 11. 2008 
5. Anton NOVŠAK  07. 01. 1923 21. 02. 2009
6. Slavica RUPAR 17. 04. 1948 18. 02. 2009

KO DIS Brežice 
1. Olga Čotra              2008
2. Ivana MARIČIČ 02. 01. 1928  november 2008
3. Franc POČEK 30. 09. 1920 21. 02. 2009
4. Franc VOGRINC 10. 08. 1924  27. 09. 2008

KO DIS Celje 
1. Ruža CVETKO 04. 10. 1926  03. 02. 2009
2. Marija VRENKO 02. 04. 1925  04. 02. 2009

KO DIS Čatež ob Savi
1. Ana BAŠKOVČ 19. 05. 1933 04. 01. 2009 
2. Franc BAŠKOVČ 11. 03. 1927 20. 02. 2009 
3. Antonija PIRC 03. 06. 1914 23. 01. 2009 
4. Jože POTOKAR 25. 04. 1932 27. 01. 2009 
5. Marija PUNGARČIČ 26. 07. 1933 11. 02. 2009 

KO DIS Dolenja vas pri Krškem
1. Antonija BOGOVIČ  20. 10. 1918  06. 03. 2008
2. Vinko NOVAK  23. 08. 1928  06. 12. 2008 
3. Jožefa ŠPAN  22. 10. 1919  10. 08. 2008 
4. Janez VOLČANŠEK 28. 09. 1928  23. 11. 2008 

KO DIS Dole pri Litiji 
1. Stanislav HRIBAR 15. 07. 1934        11. 2008
2. Genovefa PRIJATELJ 31. 12. 1915 01. 12. 2008 
3. Henrik PRIJATELJ 08. 07. 1917  16. 11. 2008

KO DIS Domžale
1. Eva GERBEC  14. 12. 2007
2. Anton JALOVEC  02. 09. 2008
3. Marija JERIČ  17. 01. 2008
4. Stanislav OPAŠKAR  20. 05. 2008
5. Apolonija PAŠTEBAR  22. 10. 2008
6. Marija PAVLIČ  30. 06. 2008
7. Valentina PAVLIČ  12. 05. 2008
8. Karl POSTRŽIN  20. 08. 2008
9. Marija UDOVČ  31. 01. 2008

KO DIS Grosuplje
1. Franc MEGLIČ 03. 03. 1921 12. 12. 2008 

KO DIS Kamnik 
1. Albin BRLOGAR            1922   2009
2. Filomena SKALAR             1919   2009

KO DIS Koper-Izola-Piran  
1. Jelka HRVATIN  02. 02. 1928  25. 01. 2009
2. Antonija KOKALJ 09. 02. 1914  21. 01. 2009
3. Pavla KORTNIK  06. 02. 1936 14. 01. 2009 
4. Stane PREDANIČ 12. 06. 1929 18. 11. 2008

KO DIS Krmelj-Tržišče
1. Zofija BEC 30. 01. 1922  03. 09. 2008
2. Vincenc KOLENC 06. 01. 1925  23. 09. 2008 
3. Justina KONČINA 20. 01. 1930  06. 11. 2008
4. Ivan MAVRIČ   13. 05. 1921 19. 11. 2008 

KO DIS Krško
1. Marjan BAUTIN 06. 09. 1932  20. 11. 2008 
2. Franc BIZJAK  16. 04. 1928  19. 06. 2008
3. Justa JAZBEC             1935 november 2008
4. Marija KOPRIVNJAK  01. 01. 1927  22. 06. 2008
5. Jože LAVRINŠEK  17. 08. 1929  11. 12. 2008 
6. Janez LEVIČAR              1926 maj 2008
7. Alojz PAVLIN  21. 09. 1927  05. 09. 2008
8. Franc SERNE  31. 07. 1929 24. 10. 2008
9. Vincenc TIČAR              1933 julij 2008
10. Anton TROHA  10. 05. 1931  04. 03. 2008 
11. Milan URBANČ 06. 10. 1944  21. 08. 2008
12. Uršula URBANČ  04. 09. 1919  15. 09. 2008
13. Rozalija VODOPIVEC             1920  julij 2008
14. Anica ZUPAN 28. 12. 1928  27. 09. 2008

KO DIS Laško
1. Miha PROSEN 05. 07. 1926 14. 03. 2009 

KO DIS Lenart
1. Franc KOZAR 17. 03. 1920  13. 12. 2008 
2. Franc ŽEKŠ 06. 10. 1925  16. 01. 2009

KO DIS Leskovec 
1. Franc JUVANC  18. 01. 1925  18. 10. 2008
2. Jože KLEŠIN  25. 11. 1925  15. 11. 2008 
3. Marija KRANJČEVIČ 12. 02. 1929  21. 12. 2008
4. Frančiška PACEK  21. 07. 1922  17. 11. 2008 
5. Vinko PIRNAT  02. 01. 1935  12. 12. 2008 

KO DIS Litija   
1. Genovefa PRIJATELJ  31. 12. 1915  01. 12. 2008 

KO DIS Ljubljana Bežigrad 
1. Mitja ČERNE  11. 02. 1926  03. 01. 2009
2. Justina KOVAČIČ 11. 01. 1929 01. 06. 2007
3. Cvetka KRAJNC 04. 05. 1923 26. 03. 2009

KO DIS Ljubljana Center 
1. Danilo DOMAJNKO  25. 03. 1931  december/2008
2. Anica KALAR 03.12.1924 16. 02. 2009
3. Rozalija RETELJ  20. 01. 1928  januar/2009
4. Tatjana ZIDAR 03. 03. 1931  21. 12. 2007 

KO DIS Ljubljana Moste-Polje 
1. Terezija CIGLIČ 30. 08. 1926 19. 01. 2009
2. Stanislav JORDAN 21. 05. 1927  10. 05. 2008
3. Alojzija KLENOVŠEK 18. 06. 1928  04. 01. 2008
4. Mihael KREJAČIČ  18. 09. 1925 01. 11. 2008 

KO DIS Ljubljana Šiška
1. Terezija CIGLIČ             1926   19. 01. 2009
2. Justina KOVAČIČ   1929 01. 06. 2007
3. Neža RAJTERIČ             1926 november 2008
4. Justin VAJDIČ              1923 avgust 2008
5. Ana VRETIČ  25. 06. 1938 13. 02. 2008

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik
1. Angela GRČAR 31. 08. 1924       01. 2009 
2. Alojz Vene 15. 06. 1926 15. 01. 2009

KO DIS Ljutomer 
1. Slavica  JANC 14. 05. 1915  17. 12. 2008 
2. Angela SUNČIČ  26. 03. 1926 26. 02. 2009
3. Joško ŽIBRAT 18. 03. 1942 23. 01. 2009 

KO DIS Maribor Rotovž Pesnica 
1. Vladimir PERTL  14. 07. 1938       08. 2008 

KO DIS Maribor Tabor 
1. Ivan LESJAK              1924 04. 12. 2008

KO DIS Občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,  
Ribnica na Pohorju, Vuzenica
1. Slavko HARTL 23. 05. 1925 30. 12. 2008

KO DIS Nova Gorica 
1. Marija LIČEN  26. 01. 1927 25. 05. 2008
2. Silvan PIŠČANC  24. 05. 1926  09. 12. 2008 
3. Cvetka VARL 06. 12. 1922  28. 10. 2008 

KO DIS Novo mesto
1. Anica SALMIČ 13. 08. 1926 09. 02. 2009

KO DIS Podbočje
1. Jože BANIČ 03. 07. 1930 27. 12. 2008
2. Stane KRANJC 22. 07. 1937 12. 01. 2009 
3. Vincenc KUNTARIČ 02. 09. 1925 03. 12. 2008
4. Marija LEVIČAR 01. 04. 1911 02. 01. 2009 
5. Janez ŽERN 24. 10. 1930 26. 12. 2008

KO DIS Polje ob Sotli – Buče 
1. Rozalija GODLER  31. 08. 1923 08. 12. 2008
2. Marija LUGARIČ  01. 01. 1931  21. 12. 2008 

KO DIS Polšnik
1. Janez KONČAR 15. 05. 1927 12. 01. 2009
2. Pavla LOGAR 31. 01. 1939 24. 11. 2008
3. Janez MAJCEN 16. 05. 1922 22. 11. 2008

KO DIS Ptuj 
1. Katarina BRAČKO   08. 12. 2008
2. Vida KOTNIK        12. 2008
3. Angela KUKOVEC 30. 04. 1928  08. 02. 2008
4. Marjana KUMER  28. 01. 2009
5. Marija MOŽINA   15. 12. 2008  

KO DIS Radeče 
1. Majda PEŠIČ 23. 05. 1921  28. 01. 2009 

KO DIS Raka 
1. Antonija BOŽIČ 04. 05. 1930  19. 08. 2008
2. Franc DUH 10. 08. 1915 29. 10. 2008 
3. Ivan GRM  24. 05. 1929  15. 11. 2008 
4. Vincenc KRAŠEVEC              1929 07. 01. 2008 
5. Ana LOKANC  24. 05. 1912 24. 12. 2008 
6. Vinko ŠTAJNAR              1926   30. 11. 2008
7. Viljem TOMAŽIN             1944 18. 12. 2008
8. Julijana ŽABKAR  01. 01. 1928  11. 05. 2008 

KO DIS Ravne na Koroškem 
1. Marta NAVODNIK  29. 04. 1942  24. 12. 2008 
2. Franc PARADIŽ 13. 01. 1930 18. 11. 2007
3. Miro PRODNIK 25. 07. 1929  21. 12. 2008
4. Alojz STEINER 01. 10. 1940 08. 10. 2007
5. Kristijan ŠTIFTAR 21. 11. 1920 15. 03. 2009 
6. Marija VAJDE TOPLER 06. 11. 1921 25. 03. 2009

KO DIS Sevnica 
1. Vinko GEČ   27. 03. 1936  26. 08. 2008
2. Frančiška KLENOVŠEK  06. 01. 1922 15. 03. 2009
3. Jože RADANOVIČ 17. 12. 1925  16. 01. 2009 
4. Jože STARC  21. 10. 1938 19. 03. 2009
5. Anton TOMŠE  29. 05. 1931  10. 01. 2009 

KO DIS Slovenska Bistrica 
1. Otilija REPNIK 09. 12. 1926 30. 12. 2008

KO DIS Slovenj Gradec
1. Franc PREVOLNIK            1940 2008

KO DIS Slovenske Konjice 
1. Terezija BOGINA 21. 09. 1923  25. 12. 2008 
2. Rudolf KRIŽNIČ  12. 01. 1928  03. 11. 2008 

KO DIS Srednja Dobrava 
1. Marta MOHORIČ 16. 10. 1936  10. 03. 2009

KO DIS Studenec 
1. Alojz MLAKAR  14. 06. 1921  22. 01. 2009 

KO DIS Škofja Loka 
1. Ferdinand BUH  24. 05. 1929 26. 11. 2008
2. Marija DOLENC 12. 08. 1934  25. 10. 2008 
3. Jernej GORTNER 26. 10. 1935  01. 02. 2009
4. Vinko JELENC 20. 07. 1942  27. 10. 2008
5. Franc LOTRIČ  15. 09. 1941  03. 01. 2009 

KO DIS Trebnje 
1. Anton GROŠIČAR 07. 05. 1939  24. 10. 2008

KO DIS Trbovlje 
1. Ivana EBERLINC  17. 05. 1925  10. 02. 2008
2. Ivan MALUS  13. 11. 1919  29. 01. 2009 

KO DIS Tržič
1. Ana AHAČIČ 12. 10. 1942  20. 01. 2009
2. Doroteja BEZNIK 06. 02. 1932 06. 02. 2009 
3. Amalija BORIČ  11. 11. 1923  17. 12. 2008 

KO DIS Veliki Trn
1. Fanika BOGOLIN 14. 04. 1914 17. 11. 2008
2. Jožefa KOČNAR  23. 03. 1927 29. 04. 2008 
3. Justina POŽUN  19. 09. 1920 12. 05. 2008
4. Alojzija PUNGERČIČ  18. 04. 1925 10. 02. 2008 

KO DIS Zagorje
1. Leopold CILENŠEK  16. 01. 1932  31. 12. 2008
2. Janez ROBAVS  29. 01. 1922 22. 12. 2008 

KO DIS Žalec
1. Ljudmila LOGAR 22. 09. 1920 05. 01. 2009 
2. Ladislav MARJETIČ 30. 08. 1929 07. 11. 2008
3. Uroš VIZJAK 28. 04. 1929 17. 11. 2008


