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Smo društvo, ki deluje v javnem interesu
Skupščina Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Skupščino DIS je 29. septembra 2011 odprla predsednica Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945 Ivica Žnidaršič. Pozdravila je vse navzoče in poudarila, da le
tošnja skupščina DIS poteka v času, ko se zaključujejo prireditve ob 70. obletnici
izgona in 20-letnem delovanju DIS. Preden je predlagala dnevni red, je povedala,
da je od prejšnje skupščine DIS, to je v enem letu, umrlo 577 članov DIS, med
njimi tudi Vinko Gabršek, član IO DIS, in Andrej Franko, predsednik KO DIS
Škofja Loka. Sledil je spominski poklon umrlim.
Predlagani dnevni red so delegati sprejeli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev in pozdrav
Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
Sprejem dnevnega reda
Sprejem poslovnika za delo Skupščine DIS
Poročilo o delu Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in njenih
organov od julija 2010 do julija 2011
Predlog programa dela Skupščine DIS in njenih organov za leto 2012
Sprejem sklepov Skupščine DIS
Podelitev spominskih listin Krajevnim in Območnim organizacijam DIS
Razno

Za vodenje skupščine DIS je predsednica predlagala delovno predsedstvo v se
stavi: Majda Cvetanovski, delegatka iz Maribora, Ivan Kunej, delegat iz Kozjega,
in Anton Pristov, delegat iz Radovljice.
Za zapisničarko je predlagala Danico Velkavrh, za overovatelja pa Marjeto Pešec iz Zagorja in Pavla Veluščka z Vrhnike.
Za verifikacijsko komisijo so bili imenovani: Jože Kveder iz Domžal, Olga Krapež z Jesenic in Terezija Repovž iz Šentjanža.
V komisijo za sklepe so delegati imenovali: Tončko Senčar iz Pirana, Ivana Godca iz Lenarta, Malko Veler iz Slovenske Bistrice, Tatjano Frajle Maslo iz Celja in
Josipa Vajdiča iz Brestanice.
V razpravi je sodelovalo 14 delegatov in delegatk. Povzetke nekaterih razpra
vljalcev objavljamo.
Na skupščini DIS je bilo prisotnih 77 delegatov Krajevnih in Območnih or
ganizacij DIS. Udeležbo so opravičili delegati iz Tolmina, Dol pri Litiji, Kapel,
Globokega, Bizeljskega in Nove Gorice.
Na skupščini DIS so bile podeljene vsem Krajevnim in Območnim organizacijam
DIS spominske listine ob letošnjih jubilejih.

Udeleženci skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 29. septembra 2011.
(Foto: Milan Skledar)

Delovno predsedstvo na skupščini DIS, dne 29. septembra 2011. Od leve proti desni:
Tone Pristov, Majda Cvetanovski in Ivan Kunej. (Foto: Milan Skledar)

Iz poročila predsednice DIS Ivice Žnidaršič na
redni skupščini DIS

P

redsednica DIS je spomnila dele
gate Krajevnih in Območnih orga
nizacij, da so skupaj z vabilom za
sejo prejeli pisno poročilo o delu organov
Skupščine DIS za obdobje julij 2010–ju
lij 2011. Poleg tega so aktivnosti Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945 opisane v
Vestnikih DIS.
Posebej je predsednica poudarila, da
je zelo zadovoljna in ponosna, da smo
uspeli dobro obeležiti 70. obletnico iz
gona in 20. obletnico delovanja Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945. Ob tem
je omenila, da je bilo društvo ustanovljeno
9. junija 1991, prva Krajevna organizacija DIS pa že 1. novembra 1991 na Bučki,
druga februarja 1992 na Studencu. Danes
aktivno deluje 85 Krajevnih in Območnih
organizacij DIS, v katerih je vključenih

okrog 13.500 izgnancev, prisilnih delav
cev, beguncev in nekaj svojcev.
Med glavnimi aktivnostmi ob 70. oblet
nici izgona in 20-letnem delovanju DIS
je omenila: odprtje razstave o izgonu
Slovencev in nasilju nad drugimi slovan
skimi narodi 27. januarja 2011, pohod
ob nemško-italijanski meji od Murnc do
Telč 30. aprila 2011, osrednjo prireditev
DIS 4. junija 2011 v Brestanici, pohod ob
nemško-NDH okupacijski meji 11. junija
2011 v Veliki Dolini, območno priredi
tev v Škofji Loki 17. junija 2011, odkritje
spominske plošče v tujini umrlim izgnan
cem 18. junija 2011 v Lenartu, pohod ob
nemško-italijanski okupacijski meji 9.
julija 2011 od Telč do Bučke, prireditev
ob požigu Rašice 18. septembra 2011,
prvo zborovanje in prireditev izgnancev

Delegati iz KO in OO DIS so se polnoštevilno udeležili redne letne skupščine DIS.
(Foto: Milan Skledar)
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(Nadaljevanje s prejšnje strani)
Mislinjske, Mežiške in Gornje Dravske
doline 24. septembra 2011 v Radljah ob
Dravi, odprtje razstave DIS v Lenartu 26.
septembra 2011. O vseh teh aktivnostih
smo že podrobno pisali v Vestnikih DIS
Predsednica DIS je povedala, da je v
okviru letošnjih jubilejev izšla izjemna
knjiga o Mednarodni konferenci o skrbi
za izgnance in prisilne delavce, ki jo je
organiziralo Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 v Ljubljani 4. in 5. junija
2010. V njej so prvič objavljeni podatki,
kaj so dosegli upravičenci – žrtve fašiz
ma in nacizma v Poljski, Češki, Slova
ški, Ukrajini, Rusiji, Avstriji, Srbiji in
Hrvaški. Takih podatkov doslej ni še
nihče zbral v Sloveniji, niti v Evropi.
V tej knjigi so objavljena tudi pisma,
poslana predsedniku Sveta Evrope
Hermanu Van Rompuyu, generalnemu
sekretarju Organizacije združenih na
rodov Ban Ki-Moonu in vsebina dekla
racije o škodljivih posledicah spremi
njanja zgodovine in večji skrbi za žrtve
fašizma in nacizma v Evropi in protest
proti nastajanju novih fašističnih in na
cističnih organizacij.
Izšel je dopolnjen ponatis brošure o
obnavljanju največjega zbirnega tabori
šča za izgon Slovencev – grajskih hle
vov v Brestanici. Do konca leta bo izšla
tudi III. knjiga spominov in pričevanj
izgnancev in beguncev o dogodkih v
izgnanstvu in begunstvu. V letošnjem
letu je bil urejen tudi Informacijski
center DIS, kjer si zainteresirani lah
ko ogledajo vso dokumentacijo o 20letnem delovanju DIS za uveljavljanje
pravic slovenskih izgnancev in drugih
žrtev vojnega nasilja ter dopolnjevanje
zgodovine o izgonu Slovencev.
Nato je predsednica DIS Ivica Žni
daršič med drugim dejala: »Druži nas
skupna usoda, povezujejo nas skupni
spomini na trpljenje, ki smo mu bili iz
postavljeni med drugo svetovno vojno.
Evropa o nasilju nad Slovenci malo ve.
Zato je pomembno, da smo se začeli
povezovati s sorodnimi organizacijami
in društvi izgnancev in beguncev žrtev
fašizma in nacizma v Evropi.«
Postali smo prepoznavni v Evropi. Vodimo tudi Mednarodni odbor izgnancev
in beguncev žrtev fašizma in nacizma v
letih 1920–1945, ki smo ga ustanovili
na prvem evropskem kongresu v Lju
bljani leta 2009. Člani Mednarodne
ga odbora iz Poljske, Češke, Slovaške,
Ukrajine, Rusije, Avstrije, Srbije in Hr
vaške so bili na osrednji prireditvi DIS
v Brestanici 4. 6. 2011.
V pozdravnih govorih tujih delegacij
so udeleženci lahko slišali, kako po
membno vlogo pripisujejo našemu delu
in kakšen ugled ima Društvo izgnancev
Slovenije v Evropi. Še posebno pa smo
bili ponosni, da je bil ob tem prisoten
tudi predsednik RS dr. Danilo Türk.
Postali smo zgled v prizadevanjih za
uveljavitev pravic žrtev vojne in dopolnjevanje zgodovine o fašističnem in nacističnem nasilju v Evropi.
O tem, kaj smo delali v teh 20 letih,
govori 10 knjig, 11 brošur in 5 zloženk.
Nekatere tudi v angleškem in nemškem
jeziku. Izšlo je 90 številk Vestnika DIS,
ki so izjemno dobra kronika o delova
nju DIS.
V Informacijskem centru DIS je več
kot 100 filmskih zapisov o vseh večjih
prireditvah DIS in na tisoče slik iz de
javnosti DIS na vseh ravneh.
Slovenski izgnanci smo prvi v javnosti sprožili vprašanje vojne odškodnine.
Bili smo prvi, ki smo ta problem tudi
strokovno utemeljili in dokazali, da smo
upravičeni do statusa žrtve vojnega nasilja. Za potrebe državnih organov smo

zbrali vse podatke, potrebne pri odlo
čanju za uveljavitev pravic tudi civilnih
žrtev vojnega nasilja. Zbrali smo vse
zakone in pravilnike o popisih in ceni
tvah vojne škode fizičnih oseb in druž
benega premoženja, ki jih je leta 1945
in 1946 sprejela nekdanja Jugoslavija.
Zbrali smo podatke o škodi, ki so jo v
Sloveniji povzročili okupatorji, in tudi
natančne podatke, kakšno višino ško
de je nekdanja Jugoslavija predložila
na mirovne in reparacijske konference,
kaj ji je bilo odobreno in koliko odškod
nine je dobila. To ogromno delo smo
opravili namesto vladnih organov in
številnih inštitutov, ki jih vlada finan
cira, društvo pa vseh 20 let ni imelo no
benega zaposlenega.
Nobenega strokovnjaka nismo najeli,
ker ni bilo denarja, žal izgnanci inte
lektualci tudi niso sodelovali, ker niso
verjeli, da bomo kaj dosegli. Vse smo
zbrali in napisali sami.
Napisati je bilo treba na stotine pi
sem, peticij, protestov in oblikovati šte
vilne predloge za sprejemanje zakonov
in uveljavljanje pravic. Medtem so se
menjavale vlade in sestava parlamen
ta. Vsaki vladni garnituri je bilo treba
znova in znova razlagati naše zahteve.
Tako smo vsako leto nekaj dosegli.
Pomembno je, da ustvarjamo tudi pogoje za druženje starejših ljudi, ki jih
povezujejo ista usoda in spomini na
težke čase iz mladosti.
Kljub letom starejši ljudje vodijo 85
Krajevnih in Območnih organizacij,
pripravljajo sestanke, kulturne progra
me in pišejo spomine. V teh 20 letih
so predsedniki in predsednice naredili
velik osebnostni razvoj in se usposobi
li za samostojno delo. Saj se spomnite,
kako je bilo v začetku?!
Potrebno pa je povečati članstvo DIS
še s svojci, sinovi in hčerami, vnuki,
da bi se naše društvo čim bolj okrepi
lo z mladimi, ki bi nadaljevali skrb za
ohranjanje zgodovinskega spomina in
doseženih pravic. Člani IO DIS, ki pokrivajo območja, pa naj tistim, ki zaradi
starosti ali bolezni težje delajo, pomagajo pri sklicevanju zborov in drugi organizacijski dejavnosti.
Značilnost delovanja našega društva
je poštenost, skromnost, pokončnost,
sočutje, dobrosrčnost, vljudnost, pre
danost delu in pomoč soljudem, ki so
v stiski. Človečnost nima cene. Dobro
delnost je vrlina, ki jo je treba častiti in
se zgledovati po ljudeh, ki jo leta izpri
čujejo v vsakodnevnem življenju.
Čeprav sta vljudnost in človečnost za
nekatere posameznike prehud miselni
napor, to zanemarimo, za nas so pomembni ljudje z zgledom, optimisti, ki
verjamejo, da se ljudi lahko osreči že z
lepo besedo in v ta namen darujejo svoj
čas, znanje in tudi denarna sredstva.
Naše društvo se ne vključuje v dana
šnjo družbeno histerijo, vendar smo
dolžni prispevati k ustvarjanju strpnej
ših odnosov in preprečevati uveljavlja
nje tistih, ki bi radi spreminjali zgodo
vino in opravičevali nasilje, ki so ga
zganjali fašistične in nacistične horde
in njihovi sodelavci.
Priče smo predvolilni dejavnosti tudi
nevladnih organizacij, civilne družbe
(Zbor za republiko, Prebudimo Slove
nijo, Gibanje Fokus 2031, Gibanje za
Slovenijo, Gibanje županov občin, Hu
manistično gibanje). Kaj pa mi, ali se
naj spremenimo v stranko žrtev vojnega
nasilja, da bomo obdržali pravice in do
segli pravico do povračila gmotne ško
de? Najmanj, kar moramo storiti, je, da
bomo na volitvah dali glas tistemu, ki bo
v svojem programu jasno izpričal, da se
bo zavzemal za izterjavo vojne škode od

Martin Podlesnik
novi član Izvršnega odbora
Martin Podlesnik je na program
sko volilni skupščini DIS 30. 6.
2009 že kandidiral za Izvršni od
bor DIS na odprti listi.
Zato ga je Izvršni odbor DIS na
seji 8. septembra 2011 kooptiral v
IO DIS skladno s 25. členom Statu
ta Društva izgnancev Slovenije.
Martin Podlesnik je aktivno sode
loval v prvi Komisiji za odškod–
nine v letih 1991–1996, sedaj je
sekretar Komisije za informativno
dejavnost pri IO DIS.
Rojen je bil 13. oktobra 1942 v iz
gnanstvu v Nemčiji. Po poklicu je
višji upravni delavec.
ZR Nemčije in podprl zakon o povrači
lu gmotne škode in ki mu ne bi prihajalo
na misel, da bi zmanjševal naše pravice.
V tem trenutku imamo upanje, da se bo
v parlament prebila Demokratična stranka dela, ki jo vodi izgnanec poslanec mag.

Franc Žnidaršič, človek, ki že leta ak
tivno sodeluje pri uveljavljanju in ohra
njanju naših pravic. Upamo, da bosta
bodoča vlada in Državni zbor RS po 70
letih končno začela reševati še ta odprta
vprašanja druge svetovne vojne.

Pismo poslanca Franca Žnidaršiča skupščini DIS
Spoštovane izgnanke in izgnanci na skupščini DIS!
Zaradi številnih službenih obveznosti se vabilu na vašo skupščino ne morem odzvati.
Skupščini želim uspešno delo, hkrati pa vam zagotavljam, da sem in bom tudi v
prihodnje zvest branitelj pridobljenih pravic žrtev vojnega nasilja in hkrati tisti, ki
je in bo tudi v prihodnje prebujal vest naše oblasti, ki do danes še ni poskrbela za
povrnitev in poplačilo vojne škode.
Tudi Demokratična stranka dela (DSD), ki jo vodim, bo, če bo imela v parlamentu
svoje predstavnike, branila vaše interese tudi v prihodnje.
Iskrene pozdrave,
vaš poslanec izgnanec in
predsednik Demokratične stranke dela:
mag. Franc Žnidaršič

Pismo Simone Jakš skupščini DIS
Najlepša hvala za vabilo na skupščino DIS 29. 9. 2011.
Opravičujem se, ker se je ne morem udeležiti, zaradi bolezni moža, ki se mu je
stanje zelo poslabšalo.
Spoštovana ga. predsednica, upam, da se boste na skupščini DIS predsedniku
Demokratične stranke dela mag. Francu Žnidaršiču in njegovi stranki zahvalili,
da je na obisku nemške kanclerke Angele Merkel opozoril predsednika vlade RS,
naj se začnejo pogajanja o poplačilu vojne škode, ki jo je tretji rajh povzročil Slo
veniji in njenim državljanom.
Nemčija nikoli ni poravnala vojne škode Jugoslaviji, s tem pa tudi ne tistega dela,
ki pripada Sloveniji, da se končno to poglavje zapre.
Ta pobuda, ki jo je poslala Demokratična stranka dela predsedniku vlade, je vse
hvale vredna in zasluži vso pohvalo in priznanje nas izgnancev.
Upam, da bo skupščina Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 to zahtevo pod
prla in jo tudi poslala Vladi Slovenije.
Želim uspešen delovni dan!
Lepo pozdravljeni.
Simona Jakš

Podrobno pisno poročilo o delu organov Skupščine DIS v obdobju julij
2010–julij 2011 lahko člani DIS dobijo pri svojih Krajevnih in Območnih
organizacijah DIS.
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Iz razprave na skupščini DIS 29. septembra 2011
Marijan Špegelj, delegat OO DIS Občin
Muta, Podvelka, Radlje od Dravi, Ribnica
na Pohorju, Vuzenica:
V Radljah ob Dravi smo organizirali 1.
srečanje koroških izgnancev 24. septem
bra 2011, udeležilo se ga je 19 KO DIS
iz vse Slovenije, preko 700 udeležencev
in 15 praporščakov DIS. S srečanja je bil
poslan apel Vladi RS v zvezi z zastojem
pri sprejemanju zakona o vojni škodi. V
Radljah je bila od 15. do 25. septembra
2011 na ogled tudi razstava DIS z doda
nim gradivom koroških izgnancev. Ogle
dalo si jo je več sto obiskovalcev, med nji
mi tudi učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ iz
Radelj. Prisotni so bili tudi novinarji, ki
so o srečanju poročali v medijih.
Glede programa dela za leto 2012 pre
dlagam, da še naprej zbiramo sredstva
za obnovo hlevov – zbirnega taborišča za
izgon Slovencev. Predlagam, da se s skup
ščine pošlje Vladi RS apel, da od Nemcev
izterja vojno škodo.
Predsednici Ivici Žnidaršič izrekam
priznanje za uspešno vodenje DIS in ji
izrekam čestitke ob 20-letnici delovanja
društva.
Albin Pražnikar, podpredsednik DIS:
Strinjam se z vsem, kar je povedala pred
sednica DIS. Podpiram predlog glede višine
članarine 8 evrov in prispevka za Vestnik 5
evrov, čeprav ta ne pokriva stroškov.
Opozarja na problem, kako doseči s
programom začrtane prihodke, glede
na stanje v državi. Program podpiram
in predlagam, da se vsi po svojih močeh
trudimo, da dosežemo planirane pri
hodke, še posebej pri vestnem pobiranju
članarine in prispevka za Vestnik. Krajevne in Območne organizacije DIS so
dolžne del članarine vseh članov DIS, 3
evre, nakazati na DIS tudi, če članarine
niso pobrale. To smo sklenili že na lan
ski skupščini DIS.
Ljudmila Tolar, delegatka KO DIS Trbovlje:
Zahvaljujem se za izvajanje predsedni
ce DIS in se z vsem strinjam. Želim pa
povedati, da so nekateri članki iz KO DIS
v Vestniku predolgi. Naši člani so starej
ši in težko berejo. Pred leti smo naredili
analizo izobraženosti članov in ugotovili,
da jih ima kar 40 % le 4 razrede OŠ.
Opozarjam, da Komisija za odškodnine
in socialne zadeve ne deluje. Seminarja,
ki je bil predviden, pa tudi ni bilo. Sprem
ljamo, kako živijo nekateri naši izgnanci,
dogaja se, da jih izkoriščajo lastni otroci
in njihovo sorodstvo. Zasavje nima več
člana v IO DIS in občina Trbovlje, zato
ker niso pravna oseba, noče pomagati s
finančnimi sredstvi. Problem bo ureditev
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Prav je, da je v programu predlog, da se
izdajo izkaznice DIS in uvedejo podporni
člani. Podpiram Demokratično stranko
dela (DSD), ki jo vodi izgnanec poslanec
DZ mag. Franc Žnidaršič.
Slava Biček, članica IO DIS:
Čestitam Korošcem za izredno prijetno
in dobro organizirano srečanje v Radljah
ob Dravi. Na Gorenjskem smo imeli že
11. srečanje, naslednje leto pa bo sreča
nje v Dobrovi. Menim, da se moramo v
KO DIS več pogovarjati, kako pomagati
eden drugemu. Pred dnevi je bila na Je
senicah ukradena spominska plošča, pred
leti ukraden spomenik v Hrušici itd. To se
na žalost dogaja. Podpiram program dela
DIS za leto 2012.
Želim povedati, da imamo na Go
renjskem lepo razvito koordinacijo KO
DIS. Vsako leto vodi koordinacijo drug

predsednik KO DIS, ki potem tudi orga
nizira vsakoletno prireditev za območje
Gorenjske.
Zdenka Kaplan, članica IO DIS:
Program je bogat, obširen in zajeten.
Upam, da ga boste pomagali uresničiti.
Predlagam, da se nadaljuje s programi iz
letov v kraje izgnanstva in da se en izlet
leta 2012 organizira za predsednike in
predsednice KO in OO DIS. Predlagam,
da naj bi DIS pri tem izletu tudi finančno
kaj prispeval. Izlet v Srbijo ni bil organi
ziran, ker je bilo premalo prijav. Veliko
hodim na DIS pomagat in je zelo veliko
telefonskih klicev. Predvsem člani sprašu
jejo za telefonske številke njihovih pred
sednikov KO DIS, zato predlagam, da se
v Vestniku objavijo številke predsednikov
ter podatek, kdaj so dežurstva. Glede pri
reditev je treba biti pozoren, nekateri jim
dajejo naslov »Proslava«, menim, da ne
moremo proslavljati izgona, ampak naj
bodo to »prireditve«. Za marsikatero KO
DIS je organizacija prireditev velik, pre
velik zalogaj. Letni občni zbori KO DIS
so prav tako priložnost za taka srečanja v
ožjih okoljih.
Majda Cvetanovski, predsednica delovnega predsedstva:
Predlagam, da se pošlje vsem KO in
OO DIS pismo, da naj člani na naslednjih
parlamentarnih volitvah podprejo tiste
stranke, ki se bodo javno izrekle, da bodo
ohranjale naše pravice in se zavzemale,
da Nemci plačajo vojno odškodnino.
Maksimiljan Ferek, član IO DIS:
Program podpiram. V času prejšnjih vo
litev smo podpirali stranko DESUS, kjer
je kandidiral tudi mag. Franc Žnidaršič.
DESUS nas je razočaral, Žnidaršič je iz
stopil iz stranke in še naprej vlagal zah
tevke za obravnavo naših zahtev za vojno
škodo. Mi bomo podpirali DSD, ker je nji
hov program zelo dober za vse ljudi in za
žrtve vojnega nasilja. Mag. Franc Žnidar
šič je marsikaj uredil v našo korist glede
naših pravic. Ob obisku Merklove, letos,
je poslal Pahorju pismo, naj v razgovoru
z njo odpre zahtevo po vojni odškodnini.
Predlagam, da se Žnidaršiču, poslancu
DZ in predsedniku Demokratične stran
ke dela, pisno zahvalimo za njegova dose
danja prizadevanja in mu sporočimo, da
ga podpiramo.
Anka Tominšek, članica IO DIS:
Sem od vsega začetka članica Demo
kratične stranke dela (DSD). Vključila
sem se, ker bitko za boljšo družbo bijem
že od pionirskih časov. Nastopiti bi mora
li v vseh volilnih okrajih. Vključiti je treba
tudi mlade, sorodnike, svojce, upokojen
ce v DSD. DESUS ni držal besede. Sedaj
podpiram novo stranko. Kriza je velika, v
pokojninski blagajni je luknja in morali se
bomo marsičemu odpovedati.
Predlagam, da vodenje komisije, ki ji
predsedujem, prevzame kdo drug, ki bo
uspešnejši. Program dela za leto 2012
podpiram, posebej še del, ki se tiče so
ciale. Doseči moramo boljše sodelova
nje z Društvom upokojencev, da bi se
vključevali v njihove programe. Podpi
ram dvodnevni seminar s predsedniki
KO DIS.
Rudi Zadnik, delegat KO DIS Škofja
Loka:
Menim, da bodo morale KO DIS dobi
vati finančno pomoč za svojo dejavnost.
Menim, da so prireditve zelo pomembne
in prav je, da pri njih sodeluje tudi DIS.

Delegati 85 Krajevnih in Območnih organizacij DIS so aktivno sodelovali na skupščini
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 29. septembra 2001
(Foto: Milan Skledar)
Tone Pristov, delegat KO DIS Radovljica:
Staranje članstva, bolezni ter umiranje
članstva so neizprosna dejstva, ki jih čuti
mo vsi člani Društva izgnancev Sloveni
je 1941–1945. Ta naravni zakon moramo
upoštevati vsi, saj je letni osip članstva
kar 6–10 %. To odmiranje se še posebno
pereče odraža v kadrovski strukturi Kra
jevnih odborov na terenu.
Prepoznavnost in aktivnost naših KO
DIS ne sme biti zgolj ali samo pobiranje
članarine. Mora biti mnogo več: ohranja
nje in negovanje spomina na izgnance
1941–1945, druženje članstva, pohodi,
pokrajinska srečanja, pikniki, prireditve,
skrb za bolne in ostarele ter še mnogo
več. Vse te aktivnosti in naloge pa so
predvsem odvisne od uspešnih predsed
nikov KO.
Podpiram predlog v programu za leto
2012, da se pomaga odborom KO DIS,
kjer so vsi opešali zaradi starosti.
Jože Kveder, delegat KO DIS Domžale:
Opozarjam, da pri nas v prihodnje
otroci – šolarji ob sobotah in nedeljah
ter praznikih na naših prireditvah ne
bodo mogli več sodelovali, takšno je sta
lišče šole.
Gregor Kaplan, sekretar Komisije za mednarodno dejavnost pri IO DIS:
Podporne člane, tako kot je bilo predla
gano, imajo tudi druga društva, in predlog
podpiram.
Komisija za mednarodno dejavnost ak
tivno deluje znotraj Evrope s sorodnimi
društvi in organizacijami in smo ta dru
štva iz Poljske, Češke, Slovaške, Ukrajine,
Rusije, Avstrije, Srbije in Hrvaške poveza
li v Mednarodni odbor izgnancev in be
guncev žrtev fašizma in nacizma v letih
1920–1945. Tudi domicil tega odbora je
v Ljubljani.
Predsednica Ivica Žnidaršič odgovarja na
nekatera vprašanja iz razprave:
• Za seminar za pomoč socialno ogro
ženim na domu smo dobili 35 prijav.
Imeli smo sestanek s predsednico Zve
ze upokojencev Slovenije. Stališče DU
je, da ni potrebe, da DIS kaj organizi
ra, da vse to že počnejo upokojenska
društva. Če bomo dobili sredstva od
EU, bomo tečaj za pomoč na domu
vseeno organizirali.
• Na pripombo ge. Tolarjeve, da Zasav
je nima predstavnikov v organih DIS,

moram povedati, da imate iz Zagorja
podpredsednika DIS Albina Pražni
karja, Tolarjeva iz Trbovelj je člani
ca Komisije za socialno-zdravstvena
vprašanja in odškodnine, Metka Pe
šec iz Zagorja je članica Komisije za
mednarodno dejavnost pri IO DIS in
Jože Pograjc iz Polšnika, pa je član
častnega razsodišča.
Glede tega, da občina Trbovlje noče
financirati KO DIS, ker niste pravna
oseba, postanite pravna oseba. Doslej
ni še nobena občina zavrnila vloge KO
DIS, jih pač pošljejo v podpis na DIS,
KO DIS pa v vlogo napišejo svojo šte
vilko tekočega računa.
• Kot podporni člani niso mišljeni soro
dniki, ampak premožnejši: direktorji,
župani in drugi, ki bi kot podporni
člani plačali večji znesek za program
in pomoč članom na domu.
• Glede financiranja območnih prire
ditev DIS pa priporočamo, da vsi so
delujejo pri njih na brezplačni osnovi
oziroma s prispevkom članov.
• Podpiram, da bi organizirali izlet v
kraje izgnanstva za vse predsednike in
predsednice KO in OO DIS, in za fi
nančni prispevek k takemu izletu bom
predlagala IO DIS, da ga sprejme.
• Za kulturne programe moramo orga
nizirati svoje vnuke ali kulturna dru
štva, ki so do nas lojalna.
• Podpiram predlog, da bi v KO DIS
poslali pismo, da naj naši člani volijo
tiste kandidate, ki so doslej podpirali
naša prizadevanja za dosego pravic in
ohranitev zgodovinskega spomina in
ki se zavzemajo, da se izterja vojna od
škodnina od ZR Nemčije. Doslej ima
to v programu samo Demokratična
stranka dela.
Tončka Senčar, delegatka KO DIS Koper, Izola in Piran, je v imenu komisije za
sklepe predlagala sprejem vsebine 15 za
ključkov Skupščine DIS in predlagala, da
jih po potrebi, skladno z razpravo, Izvršni
odbor DIS še dopolni. Predlagala je, da bi
zaključke objavili tudi v Vestniku DIS.
Razpravo povzel
Janez Komljanec,
podpredsednik DIS
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Sklepi skupščine Društva izgnancev Slovenije
1941–1945, 29. septembra 2011
1. Delegati Krajevnih in Območnih organizacij Društva izgnancev Slovenije
1941–1945 (DIS), zbrani na redni letni skupščini DIS 29. septembra 2011,
so sprejeli poročilo predsednice DIS o dejavnosti Skupščine DIS in njenih or
ganov za obdobje julij 2010–julij 2011 in ob tem ugotovili, da je bila aktivnost
društva zelo velika in da je bil tudi program obeleževanja 70. obletnice izgona
in 20-letnice delovanja DIS na solidni višini.
2. Delegati so razpravljali o finančno ovrednotenem predlogu programa Skupščine DIS za leto 2012 in ga sprejeli.
V letu 2012 ni predvidena nobena večja prireditev ob dnevu izgnancev, 7.
junija pa bodo območne prireditve. Obeležena pa bo tudi 20-letnica izdajanja
Vestnika DIS.
3. Leto 2012 je proglašeno za »Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti
med generacijami«.
Vse Krajevne in Območne organizacije DIS so dolžne razviti vse možne obli
ke pomoči potrebnim članom na domu. Za pridobivanje dodatnih sredstev za
to dejavnost se naj KO in OO DIS javljajo na razpise občin.
4. Nadaljevati je treba s prizadevanji, da bi Vlada RS z ministrstvom za zunanje
zadeve začela pogajanja z ZR Nemčijo za povrnitev vojne škode, da bi tako
Slovenija lažje poravnala odškodnine za gmotno škodo upravičencem.
5. Delegati so izrazili zahvalo mag. Francu Žnidaršiču, vodji nepovezanih po
slancev v Državnem zboru in predsedniku Demokratične stranke dela, za
pobude, ki jih je dal predsedniku Vlade RS z zahtevo, da ob obisku nemške
kanclerke Angele Merkel sporoči odločnost Vlade RS, da je potrebno začeti z
Nemčijo pogovore o vojni škodi in odškodninah.
6. Delegati so priporočili vsem Krajevnim in Območnim organizacijam DIS, naj
se bolj zavzemajo, da bi se v članstvo DIS vključili tudi svojci in potomci slovenskih izgnancev, beguncev, prisilnih delavcev in drugih žrtev vojnega nasilja,
da bi tudi ti o tragediji genocidne politike do Slovencev med drugo svetovno
vojno seznanjali prihodnje rodove. V letu 2012 naj IO DIS pripravi celovito
analizo članstva DIS.
7. Gojiti in poglabljati je treba sodelovanje s kraji izgnanstva in skrbeti za grobove
slovenskih izgnancev v tujini ter organizirati izlete v kraje izgnanstva vsaj enkrat
na leto.
8. Organizirati in propagirati je treba pohode ob nemško-italijanski in nemškoNDH meji ter pohode po vaseh izgnanih Kozjancev.

Informacijski center Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
v Ljubljani, Linhartova 13,

9. Doseči je treba ponovno postavitev spominskih plošč DIS na Škofovih zavodih
v Šentvidu in Goričanah.

je odprt

10. Nadaljevati je treba mednarodne aktivnosti, da bi muzej izgnancev na obno
vljenem gradu Rajhenburg postal evropski muzej izgnancev in beguncev žrtev
nacizma in fašizma v letih 1920–1945.
11. Krajevne in Območne organizacije DIS se morajo odzivati na pojave fašistič
nih in nacističnih organizacij in risanje njihovih simbolov ter izražati javen
protest proti tem provokacijam.

za vse obiskovalce vsak prvi ponedeljek od 8. do 12. ure in
vsako prvo sredo od 14. do 18. ure,
pa tudi v drugem času ob dogovoru po telefonu
01/434 48 80 ali 051 38 32 32
Izvršni odbor DIS

12. IO DIS naj organizira seminarje za predsednike in predsednice Krajevnih in
Območnih organizacij DIS ter za potomce izgnancev in beguncev.

Namenite del dohodnine
Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945

13. Delegati so potrdili predlog, da bo članarina DIS enaka tudi v letu 2012, in
sicer 8 evrov, prispevek za Vestnik DIS pa 5 evrov. Krajevne in Območne or
ganizacije DIS morajo 3 evre od članarine in 5 evrov kot prispevek za vse
prejemnike Vestnika DIS nakazati na DIS, ne glede na to, ali so jih od članov
zbrale. Krajevne in Območne organizacije DIS se s člani DIS lahko dogovo
rijo še za dodatne prispevke za svojo dejavnost, zlasti za pomoč članom DIS
na domu.

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 je upravičenec do dela dohodnine
tudi za leto 2011. V vaši napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 lahko na
koncu obrazca izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine.
Vljudno vas prosimo, da 0,5 % pri odmeri dohodnine namenite DIS, tako da v
rubriki navedete davčno številko našega društva in odstotek 0,5.
To ne pomeni, da boste zaradi tega plačali več dohodnine, temveč, da se država odpoveduje 0,5 % odmerjene dohodnine.

14. Prouči se možnost za financiranje DIS s podpornimi člani DIS. V zvezi s
podpornimi člani DIS je treba dopolniti Statut DIS.
15. KO DIS in OO DIS naj do konca novembra pošljejo podatke o dnevih dežurstev
z navedbo telefonske številke, kamor lahko člani DIS kličejo. Dobro bi bilo, da
zraven napišejo tudi ime predsednika oziroma predsednice Krajevne ali Območ
ne organizacije DIS.
Sprejeto na skupščini DIS 29. 9. 2011

Ime oziroma naziv upravičenca

Dav. št. upravičenca

Odstotek (%)

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

8 4 7 8 0 3 4 7

0,5

Veseli bomo, če se bodo tudi Vaši svojci in prijatelji odločili nameniti 0,5 %
dohodnine Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945.
Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Posebno obvestilo
Program Skupščine DIS in njenih organov, ki je bil sprejet 29. septembra 2011, bomo objavili v decembrski številki Vestnika DIS.

Društvo izgnancev Slovenije
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica
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Pogovor z izgnancem - predsednikom Demokratične
stranke dela (DSD), mag. Francem Žnidaršičem

M

ag. Franc Žnidaršič, dr. med., je
bil rojen 11. decembra 1940 na
Bučki na Dolenjskem. Sva rojaka,
zato ga zelo dobro poznam.
Preživljal je težko otroštvo v izgnanstvu,
mladost kot odličen dijak. Po končanem
študiju medicine je prizadevno in požrtvo
valno opravljal poslanstvo podeželskega
zdravnika specialista v Zrečah, Sežani in
Trebnjem. Postal je tudi magister medicin
skih znanosti.
Vse njegovo aktivno življenje je bilo po
svečeno delu za ljudi in v obrambo njihove
ga dostojanstva. Poznamo ga kot zavzetega
borca za pravice izgnancev, beguncev in
drugih žrtev vojnega nasilja.
Zato ni naključje, da je pozval predsedni
ka vlade, da ob obisku nemške kanclerke
Angele Merkel napove začetek pogajanj za
poplačilo vojne škode našim državljanom..
To je bil tudi povod, da smo se odločili
opraviti z njim pogovor za Vestnik DIS.
Na skupščini Društva izgnancev Slovenije
1941–1945, ki je bila 29. septembra 2011, je
bil sprejet sklep, da se Vam izreče zahvala,
ker ste opozorili predsednika Vlade RS, naj
ob obisku nemške kanclerke Angele Merkel
izrazi zahtevo, da se začnejo pogovori z ZR
Nemčijo o poplačilu vojne škode. Ali ste dobili kakšen odgovor?
Na žalost odgovora ni bilo in danes lah
ko ugotovimo, da vsakokratna oblast tega
pomembnega vprašanja ne namerava za
preti, čeprav jo obvezujejo sklepi Državne
ga zbora že več kot petnajst let. Ni namreč
sprejemljivo, da naša revna država niti v
kriznih časih ne terja poplačila mednaro
dno priznanega dolga od države, ki ji dolg
pomeni drobiž. Prav tako ni opravičila, da
z Nemčijo ni bila sklenjena mirovna pogod
ba v prejšnji državi, kar so storile vse druge
države „vzhodnega bloka“ in v takem okvi
ru rešile tudi poplačilo vojne škode, čeprav
različno uspešno. Naša država bi morala
izterjati vsaj del dolga in nemški državi ter
oblastem povedati, da je nad 100.000 mate
rialnih oškodovancev 2. sv. vojne do danes
ostalo revnih, ker so med okupacijo izgubi
li vse premično, mnogi pa tudi nepremično
premoženje. Če tega ne bomo storili, gre
za veleizdajo interesov države in njenih dr
žavljanov, ki jih vsakokratna oblast mora
zastopati.
Zaradi razočaranja, ki ste ga doživeli v
DESUS-u, ste ustanovili novo stranko, Demokratično stranko dela (DSD). Ali lahko
predstavite vsebino njenega programa?
Iz prejšnje stranke sem odšel, ker je vo
dena nedemokratično, saj je celo širše
vodstvo teptalo ustavne pravice njenih po
slancev. Stranka v glavnem ni v resnici za
stopala upokojencev, s čimer se neupravi
čeno hvali. Nikoli tudi ni uresničila obljub,
ki jih je dajala Društvu izgnancev. DeSUS
je pomagal zrušiti pokojninsko reformo,
kljub temu, da je bilo vse lansko leto znano,
da Društvo upokojencev reformo podpira.
Posledica bo najprej zamrznitev pokojnin
in drugih prejemkov, nato pa utegne priti
celo do znižanja, zlasti vseh pokojnin nad
pragom revščine. Zakaj izigrani upokojen
ci tisto stranko še vedno podpirajo, je težko
razložiti, verjamem pa, da mnogi ne vedo,
kaj se dogaja in še naprej verjamejo ljudem,
ki so jih izigrali.
Kar zadeva program naše stranke, želim
povzeti najpomembnejše:
-	 stranka terja ohranitev solidarnosti in med
generacijski sporazum ter sodelovanje,
- poudarja vrednoto dela in terja pravično delitev ustvarjenega, saj le redki delodajalci

Mag. Franc Žnidaršič, poslanec izgnanec in predsednik Demokratične stranke dela (DSD)

-

-

-

spoštujejo svoje delavce in jim zagota
vljajo dovolj za dostojno življenje, kar bi
morali vsi. Delodajalcev, ki izkoriščajo
delovno silo in niso plačevali niti pri
spevkov za njihovo socialno varnost, ne
potrebujemo. Vsem je treba zagotoviti
človekove pravice, ohranitev dostojan
stva in pogoje za človeka vredno preži
vetje. Ali bodo zaposleni uspeli doseči
nov dogovor z lastniki kapitala ali pa
bo prej ali slej potrebno s silo prepreči
ti izkoriščanje zaposlenih in vzpostaviti
tak družbeni sistem gospodarstva, ki bo
zaustavil nerazumno pogoltnost mnogih
delodajalcev in neupravičeno bogatenje
peščice tistih, ki so tudi na nemoralen ali
nezakonit način polastninili naše skupno
družbeno premoženje.
Zato je naš cilj: solastništvo, soupravljanje in soudeležba zaposlenih pri dobičku,
ob ohranitvi delovnih mest in pridobljenih pravic. Prav zaradi tega sem na že
ljo članstva že vložil predlog zakona o
udeležbi pri dobičku in predlog zakona o
soupravljanju zaposlenih, ki bo na razpo
lago naslednji garnituri poslancev tudi v
primeru, da ne bom med njimi.
Ker se oblast prepočasi odziva ali pa
sploh ne, ko bi morale neodgovorne
politične in gospodarske elite polagati
račune, naša stranka podpira neposredno
demokracijo tako, da bi volivci, tudi v
času trajanja mandata oblasti lahko, brez
dragih referendumov neposredno, preko
elektronske pošte ali medmrežja, soodlo
čali o najpomembnejših vprašanjih, kar
danes ni mogoče. Gre preprosto za več
jo možnost upoštevanja volje ljudstva,
ki lahko sedaj sankcionira politiko le na
volitvah v Državni zbor.
DSD podpira in terja delovanje pravne
države.
DSD podpira ohranitev javnega zdravstva
in brezplačno dodiplomsko šolanje.
Nujno je graditi cenejša stanovanja za
mlade družine in poskrbeti za njihova de
lovna mesta, saj je danes večina mladih
zaposlena za določen čas, kar onemo
goča razmišljanje o družini in povečuje
njihovo stisko.
DSD podpira rabo obnovljivih virov
energije in ohranitev okolja za naslednje
generacije v okviru naravi prijaznega ra
zvoja gospodarstva.

Koga vse vabite v vašo stranko?
Naša stranka je odprta za vse generacije,
saj želimo ohraniti sodelovanje in solidar
nost med vsemi. Namenjena pa je zaposle
nim, ki nosijo največje breme za preživetje
vseh v državi. Zato morajo tisti, ki delajo,
soodločati o tem, kako bodo zmogli to ve
liko nalogo za lastno dostojno življenje, za
tiste, ki še ne delajo ali dela nimajo, kakor
tudi za starejšo generacijo, ki je že naredila
svoje in ji gredo pravice iz minulega dela.
Če bodo zaposleni preko DSD (pravzaprav
svoje stranke) soodločali o svoji prihodno
sti, bo ta morda prijaznejša od tiste, ki se
ponuja, če pa ne bodo tega storili, bodo
sami krivi svoje nesreče, ki prihaja. Zato
je v tem trenutku manjša podpora delavski
stranki nerazumljiva.
Kakšen je odziv v članstvo DSD?
Stranka je po kongresu sredi poletja
pridobila več sto članov in hitro raste.
Sedaj ima okrog 1500 članov, do nasle
dnjih volitev pa verjamemo, da jih bo 4 do
5 tisoč. Novi člani so pretežno zaposleni,
brezposelni in tudi študenti.
Ali bo Demokratična stranka dela kandidirala na volitvah 4. decembra 2011?
Čeprav so nas predčasne volitve prehite
le, gremo na volitve, da odpremo pot novim
ljudem in obrazom, da bi podpirali take od
ločitve, ki bodo v korist ljudi, predvsem ti
stih, ki bi radi delali, in tistih, ki morajo pre
živeti z beraškimi dohodki, saj je večji del
rezultatov njihovega dela poniknil v žepe
peščice bogatih. To je treba zaustaviti in za
treti. Če nas bodo zaposleni podprli, bo to
njihov prihod na oblast, ki jim pripada in ki
se lahko okrepi do zmage dela in delavcev,
ki bodo sami odločali o svoji usodi.
Če podpore ne bo, bodo za to morali
sprejeti odgovornost in posledice tisti, ki
jim je bila možnost ponujena, a je niso
izkoristili. Kandidiral bom tudi sam na
željo stranke, za katero bi rad, da uspe
v korist mlajše generacije. V zasluženi
pokoj želim oditi z zavestjo, da sem do
konca politične kariere skušal pomagati
in delati za ljudi.
Ali pričakujete tudi podporo izgnancev, beguncev, invalidov in drugih žrtev vojnega
nasilja?

Sem edini izgnanec poslanec. Čeprav še
majhen, sem izkusil del trpljenja in nesreče
žrtev vojnega nasilja, zato njihov položaj
in težke čase razumem lažje in v celoti na
tančneje kot drugi, ki take izkušnje nimajo.
Moje delo poslanca in tudi državnega se
kretarja je bilo pogosto in odločno na stra
ni urejanja njihovih pravic in potreb. Mno
gi so mi v vsem tem času izražali priznanje
in zahvalo, verjamem tudi, da so množično
podpirali stranko, v kateri sem bil prej. Ali
bodo podprli tudi našo novo Demokratič
no stranko dela, v kateri bom delal še na
prej zanje, pa mora biti svobodna odločitev
slehernega izmed njih.
Ali boste tudi vnaprej podpirali to, da se
ohranijo dosežene pravice žrtev vojnega nasilja, in ali je kakšno upanje, da bi dosegli
vsaj delno povračilo vojne škode, nastale med
drugo svetovno vojno?
Vsa svoja leta v politiki sem branil pra
vice žrtev vojnega nasilja in to počnem še
danes, ker menim, da je to prav in odgovor
no. Vedno sem aktivno podpiral ureditev
njihovih pravic in celo pravic svojcev onih,
ki so bili bolj ali manj zapeljani, pomagali
okupatorjem. Visoko ceno so plačali eni in
drugi, zato sem prepričan, da sem ravnal
prav. Ali bom še naprej terjal vsaj delno po
vračilo vojne škode, pa je odvisno od tega,
ali bom uspel na volitvah ali ne. V vsakem
primeru sem vsem hvaležen za dosedanjo
podporo in priložnost, da počnem tisto, o
čemer sem prepričan, in zaradi česar ob
dosedanjem delu v politiki mirno spim.
Vam kot podpredsedniku DIS se zahva
ljujem za priložnost, da sem za bralce Ve
stnika povedal, kar je treba.
Mag. Francu Žnidaršiču, našemu članu,
želimo uspeh na volitvah 4. decembra in
ponovno izvolitev v Državni zbor RS.
Za njegovo dolgoletno delo in uvelja
vljanje pravic izgnancev in drugih žrtev fa
šizma in nacizma se mu lahko oddolžimo
tudi tako, da bomo v svojih volilnih enotah
glasovali za poslanske kandidate Demokra
tične stranke dela (DSD).
Hvala za pogovor!
Janez Komljanec,
podpredsednik DIS



VESTNIK št. 91

. Informacije . Informacije . Informacije .
Prvo srečanje koroških izgnancev Mislinjske,
Mežiške in Gornje Dravske doline
Razstava o izgonu Slovencev med drugo
svetovno vojno v Radljah ob Dravi
Da se nikoli več ne bi ponovilo…

1
Del udeležencev prvega srečanja koroških izgnancev Mislinjske, Mežiške in Gornje
Dravske doline 24. septembra 2011 v Radljah ob Dravi

S

rečanje je potekalo v soboto, 24. sep
tembra 2011 v organizaciji OO DIS
občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dra
vi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica, ki mu
predseduje Marijan Špegelj, in pod okriljem
Občine Radlje ob Dravi in njenega župana
in poslanca v DZ Alana Bukovnika.

6. septembra 2011 so v prostoru
športne dvorane pri OŠ Radlje ob
Dravi odprli razstavo DIS o izgonu
Slovencev in nasilju nad drugimi slovan
skimi narodi med drugo svetovno vojno.
Razstava prikazuje na bogatih slikovnih
in tekstovnih panojih razkosanje Sloveni
je med štiri okupacijske države in oblike
nasilja okupatorjev ter njihovo genocidno
politiko do Slovencev in drugih slovan
skih narodov. Za to razstavo so v Radljah
dodali še panoje iz Koroške (Mislinjske,
Mežiške in Gornje Dravske doline).
O razstavi je na otvoritvi govoril Marijan Špegelj, predsednik OO DIS 1941–
1945 občin Muta, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica. Iz
teh krajev bivše občine Radlje ob Dravi
je bilo nasilno izgnanih 228 domačinov
iz skupaj 50 družin. Štirinajst izgnancev
se nikoli ni vrnilo. Več o njihovem trplje
nju je zapisano v knjigi Reka Drava joče,
ki je izšla leta 2005. S tega področja je

Slavnostna govornica je bila Ivica
Žnidaršič, predsednica DIS.
(Foto: Milan Skledar)

Predsednik Območne organizacije DIS
Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica
na Pohorju in Vuzenica Marijan Špegelj
je bil glavni organizator prvega srečanja
izgnancev Mislinjske, Mežiške in Gornje
Dravske doline. (Foto: Hinko Jerčič)
Prireditev je potekala v Hiši športov tudi
v okviru občinskega praznika, ki ga ta čas
praznuje Občina Radlje ob Dravi. Na sre
čanju se je zbralo čez 700 udeležencev iz 18
KO DIS iz vseh delov Slovenije, oder pa je
krasilo 15 praporov.
Srečanja so se poleg predsednice DIS Ivice Žnidaršič, ki je bila tudi slavnostna govor
nica, udeležili tudi župan in poslanec v DZ
RS Alan Bukovnik in poslanci mag. Franc
Žnidaršič, Vili Rezman in Janko Veber.
Ob pozdravnih nagovorih in slavno
stnem govoru je srečanje povezoval bogat
kulturni program, ki so ga izvajali: domača
godba na pihala, ženski pevski zbor ter
zbor Osnovne šole Radlje ob Dravi, ki je
pripravil tudi zanimive, z izgnanstvom po
vezane, recitale.
Vladi RS je bil s srečanja poslan tudi apel
– zahteva po reševanju vojne odškodnine,

Poslanec in župan Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik je pozdravil udeležence in
goste prireditve. (Foto: Milan Skledar)

ki se vleče in zavlačuje že vrsto let. Ponov
no zahtevamo od vlade, da izterja vojno
odškodnino od Nemčije, da bi jo lažje iz
plačala oškodovancem.
V prostorih OŠ je bila postavljena tudi
razstava DIS, ki je bila odprta in dobro obi
skana že od 16. septembra 2011.
Srečanje je potekalo brezhibno v zado
voljstvo vseh udeležencev, za kar gre zahva
la vsem sodelujočim pri pripravi programa,
predvsem pa županu Alanu Bukovniku in
predsedniku OO DIS Marijanu Špeglju.

Poslanec in predsednik Demokratične
stranke dela (DSD) mag. Franc Žnidaršič
je poudaril pomen delovanja DIS.
(Foto: Milan Skledar)
Po srečanju smo s predsednico Ivico
Žnidaršič in županom Alanom Bukovni
kom obiskali izgnanko Marijo Tršar, ki živi
v Domu za ostarele občane v Radljah ob
Dravi in pričakuje že 103. rojstni dan. Sre
čanja se je razveselila in bila v zadregi, ker
smo jo presenetili, vse pa nas je očarala z
bistrostjo, ki jo v teh letih premore.
Prvo srečanje koroških izgnancev v Ra
dljah ob Dravi je lepo uspelo. Vsi udeležen
ci so bili navdušeni nad organiziranostjo in
prisrčnostjo ter lepotami Koroške.
Janez Komljanec

Milena Premrov se je našla na fotografiji.
(Foto: Hinko Jerčič)

svoje doživljanje izgnanstva opisalo 24
posameznikov. Kruta dejanja okupator
ja so razvidna tudi v dodanem gradivu
te razstave.
Župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik se je po otvoritvi razstave s spošto
vanjem sprehodil skozi razstavo, v kateri
je predstavljeno trpljenje več kot 63.000
izgnanih zavednih Slovenk in Slovencev
in tudi drugih slovanskih narodov.
Na srečanju izgnancev na gradu Rajhen
burg je radeljski župan pred leti spoznal,
»kako dolga, dolga je pot« in šele tedaj,
tako je rekel, se je zavedel veličine kalvari
je, ki so jo doživljali izgnanci, ki so morali
skozi zbirna taborišča. »Posebna čast me
preveva, ko z vami odpiram to razstavo,« je
naglasil Alan Bukovnik.
Milena Premrov je na panoju pokazala
fotografijo iz Srbije, na kateri so skupaj
s tamkajšnjo družino. »Očeta so nam
odpeljali 15. aprila 1941 in ga zaprli v
telovadnem domu v Radljah ob Dravi
(takratni Marenberg), nato pa ga pripe
ljali v mariborsko taborišče, od koder so
nas v živinskih vagonih razpeljali v južne
republike,« je na kratko povedala Milena
Premrov iz Vuzenice.
Tudi Simon Ajtnik se je našel na foto
grafiji, ki je nastala v Berlinu. Berta se
je našla na družinski fotografiji družine
Ramšak …
Marsikdo se je na razstavi lahko glo
boko zamislil in si rekel, kot je v knjigo
spominov napisal župan Občine Muta
Boris Kralj: »Upam, da se to ne bo nikoli
več ponovilo!«
Hinko Jerčič

S prireditve Območne organizacije DIS v Radljah ob Dravi poslali
pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije
Spoštovani gospod
Borut Pahor
predsednik Vlade RS
Slovenski izgnanci že skoraj 20 let opozarjamo, da naj Vlada RS začne pogovore
z Republiko Nemčijo, ki nikoli ni poplačala med 2. svetovno vojno povzročene
škode, ne bivši skupni državi Jugoslaviji, niti samostojni Republiki Sloveniji, v
ustreznem, mednarodno priznanem obsegu.
Vlado RS je k ukrepanju s številnimi sklepi zavezal tudi Državni zbor, vendar do
danes nobena Vlada RS ni resno obravnavala tega nerešenega vprašanja.
Zato danes koroški izgnanci in begunci iz Mislinjske, Mežiške in Gornje Drav
ske doline ter druge žrtve nacizma, združeni v Društvu izgnancev Slovenije
1941–1945, ponovno zahtevamo ustrezno ravnanje Vlade RS: izterja naj dolg od
Republike Nemčije ali pa naj končno pripravi in pošlje v sprejem zakon, ki bo za
gotavljal materialnim oškodovancem 2. svetovne vojne vsaj delno poplačilo nikoli
poravnane vojne škode.
Slovenski izgnanci, begunci in druge žrtve vojnega nasilja bomo v naslednjem
obdobju vztrajali pri izpolnitvi te zahteve in za to uporabili vsa legitimna in legal
na sredstva.
Od nove Vlade RS pričakujemo, da bo, še posebej zaradi sedanjih težkih razmer
gospodarske in finančne krize, izterjala vsaj del nemškega dolga, kar bi brez dvo
ma pomagalo naši državi in državljanom za lažje preživetje in omogočilo pogoje
za hitrejši razvoj.
Sprejeto na srečanju koroških izgnancev, beguncev, taboriščnikov, zapornikov,
ukradenih otrok in otrok, rojenih v izgnanstvu, dne 24. septembra 2011 v Radljah
ob Dravi.
Marijan Špegelj,
predsednik
Območne organizacije DIS 1941–1945
Občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi
in predsednik Odbora za srečanje koroških izgnancev,
beguncev in drugih žrtev nacizma
Mislinjske, Mežiške in Gornje Dravske doline
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Občni zbor KO DIS Cerklje ob Krki

Č

lani KO DIS Cerklje ob Krki so
se zbrali na občnem zboru 21.
maja 2011.
Udeležba na zboru je bila kar velika.
Udeležila pa sta se ga tudi Vlado Deržič,
bivši predsednik DIS, in članica Izvršne
ga odbora DIS Zdenka Kaplan.

Občni zbor KO DIS Raka

Poročilo o delu sta podala predsednica
KO DIS Slavica Prah in Jože Božič.
Posebno pozornost so na zboru name
nili publikacijam DIS, saj je Jože Božič
pripravil razstavo knjig, brošur in zloženk
DIS, ki so izšle v založbi DIS.

Razstavo publikacij, ki jih je izdal DIS, je pripravil Jože Božič (na sliki).
(Foto: Zdenka Kaplan)

O nagradnem razpisu tekmovanja v pisanju spisov
na temo izgnanstva za osnovne šole

P

redsednica KO DIS Raka Anica
Žabkar je pozdravila goste: pred
sednika KO DIS Boštanj Alojza
Ruparja, predsednika KS Raka Silva Krošlja, predsednico KO DIS Bučka Silvo
Marjetič in predsednika KO DIS Stude
nec Petra Ruparja.
»Prisrčna hvala vsem, ki ste se odzvali
in prišli na naš občni zbor, na katerem se
vedno spomnimo vseh izgnancev, begun
cev in drugih žrtev druge svetovne vojne.
Letos pa je še 70. obletnica izgona in 20.
obletnica delovanja DIS.
Obenem pa čestitke vsem krajanom ob
prazniku Krajevne skupnosti Raka.
Še posebno se zahvaljujem predsedniku
KS Raka Silvu Krošlju, ki zna prisluhniti
in razumeti tragedijo izgnanstva in hvala
Marjanu Molanu za vso pomoč pri delu
KO DIS Raka.
Hvala tudi pevkam tega zbora, posebno
pa še Faniki Janževec, ki že vrsto let skr
bi, da se sliši pesem, nastala v hudih časih
našega izgnanstva.
Za predsednika delovnega predsedstva
predlagam Marjana Molana, za člana Fa
niko Janževec in Jožeta Oberča, za zapi
snik pa Mimico Gabrič.
Zdaj pa še o našem delu.
Tudi v naši KO DIS dobro sodelujemo
z vsemi izgnanci in begunci, ki so člani
naše KO DIS.
Spominjam se leta 1995, ko smo imeli
prvi občni zbor v osnovni šoli na Raki.
Na tem zboru je bila prisotna tudi sedanja
predsednica DIS Ivica Žnidaršič. Takrat
je bil predsednik naše KO DIS Marjan
Molan. Dvorana je bila nabito polna, oko
li 480 članov nas je bilo, z nepozabnimi
spomini na grozote taborišč in s solzami
bolečine v očeh ob pripovedih trpljenja.
Med nami izgnanci so bili še naši starši,
stari starši, žene, možje, sorodniki, znanci,

prijatelji, ki jih veliko ni več med nami,
zgodovina pa je ostala.
V naši družini smo doživeli strašne bole
čine in morije. Očeta so nam esesovci na
silo odpeljali v koncentracijsko taborišče
Dachau. Koliko solza, koliko trpljenja mi
še vedno vrača spomin, ki nikoli ne mine.
Obnavlja bolečine otroštva in mladosti, ko
si bil suženj v nemških taboriščih. Čude
žno po dolgem času se je oče rešil, ampak
ves izmučen, kot živa smrt se je vrnil k
nam v lager.
Dragi izgnanci in begunci, še vedno se
spominjamo vsi tisti, ki smo to dožive
li, čeprav nekateri rosno mladi, nekateri
tudi tam rojeni, vseh tistih časov, ki smo
jih morali pretrpeti mi, naši starši, naši
sorodniki.
Zato je tudi prav, da se udeležujemo
osrednjih prireditev, ki jih organizira
DIS. Bili smo na prireditvi v Brestani
ci 4. junija 2011 ob 70. obletnici izgona
Slovencev in 20. obletnici delovanja DIS.
Udeležili smo se tudi pohoda ob nemškoitalijanski meji od Telč do Bučke v soboto
9. julija in zaključnega programa pri Kul
turnem domu na Bučki.
Ivica Žnidaršič je tista oseba, ki se je ves
čas zavzemala z vsem svojim znanjem in
sposobnostjo, tudi za ceno svojega zdrav
ja, in pritiskala na državne organe, da so
nas priznali kot žrtve vojnega nasilja. Ve
liko je napisala pisem in pobud vladnim
organom in poslancem. Del tega je obja
vljeno tudi v njenih brošurah in knjigah.
Kot veste, pa si tudi mag. Franc Žni
daršič, izgnanec in poslanec DZ, zelo
prizadeva, da bi od Nemčije izterjali vojno
odškodnino, da bi nam naša država lažje
povrnila tudi vsaj del odškodnine za izgu
bljeno premoženje.«
Anica Žabkar

Od leve proti desni so: Janja Bukovec, mentorica, Zdenka Kaplan, članica IO DIS,
Jana Miklič in Živa Bratkovič, nagrajenki za spis o izgonu Slovencev, ter Nevenka
Kulovec, ravnateljica Osnovne šole Drska iz Novega mesta.

V

letu 2011 smo obeleževali 70. oble
tnico izgona Slovencev in 20. oblet
nico delovanja Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945.
V sodelovanju z Zavodom RS za šol
stvo smo želeli obuditi spomin na tadva
zgodovinska dogodka z razpisom pisanja
spisov na temo izgnanstva. Ob pogovorih
s še živimi pričami izgona bi radi zapisali
in s tem ohranili še neobjavljene življenj
ske zgodbe v času druge svetovne vojne
izgnanih Slovencev. Z vživljanjem v kru
te življenjske preizkušnje, pri katerih so
bile kršene prav vse človekove pravice, od
izgona z domov, zaplembe premoženja,
odvzema osebne svobode in suženjskega
oziroma prisilnega dela, se pri učencih
ozavešča pomen spoštovanja človekovih
pravic z vrednotami, kot so svoboda, ena
kost, strpnost in življenje v demokratični
družbi. Drugi pomemben cilj pa je pri
učencih spodbujati pomen spoštovanja in
ohranjanja slovenske narodne identitete
in pripadnosti slovenski državi.
Vse osnovne šole so prejele razpis z
navodili, opisom namena razpisa, obja
vljeno višino nagrad in določenim ča
sovnim rokom.
Rok za prijavo je bil 31. januar 2011. Rok
za oddajo spisov pa je bil 22. april 2011.

Na razpis se je prijavilo 35 osnovnih šol
iz raznih krajev Slovenije.
Pri izbiri najboljših prispevkov je so
delovala sestavljena komisija Zavoda za
šolstvo RS in Društva izgnancev Slove
nije 1941–1945.
Za najboljši spis je bila nagrajena Lucija Koražija z Osnovne šole Blaža Kocena,
Ponikva.
Nagrade za spise pa so prejeli tudi na
slednje učenke in učenec: Jana Miklič
iz Osnovne šole Drska iz Novega mesta,
Živa Bratkovič iz Osnovne šole Drska
iz Novega mesta, Severina Kovačič iz
Osnovne šole Podčetrtek, Sara Ban Virant iz Osnovne šole Mokronog, Nuša
Majcen iz Osnovne šole Draga Kobala iz
Maribora, Mateja Stipič iz Osnovne šole
Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični, Kaja
Grozina iz Osnovne šole Leskovec pri
Krškem, Suzana Katič iz Osnovne šole
Leskovec pri Krškem, Janja Ferenčak iz
Osnovne šole Globoko in Nejc Golob iz
Osnovne šole Brezno Podvelka.
Vsi nagrajenci so prejeli tudi zahval
ne listine Društva izgnancev Slovenije
1941–1945.
Z. K.

Občni zbor KO DIS Raka je bil letos na gradu na Raki (13. avgusta 2011).
(Foto: Alojz Rupar)

Prireditev v Radečah

O

b obeleževanju 70. obletnice iz
gona Slovencev iz občine Radeče
sta Občina Radeče in KO DIS
10. septembra 2011 organizirala priredi
tev s kulturnim programom. Slavnostni
govornik je bil krajan dr. Matjaž Kmecl.
Navzočim je govoril tudi župan Ob
čine Radeče Matjaž Han. Ob tej priliki
je bila tudi promocija Zbornika ob 70.
obletnici izgona občanov Radeč med
drugo svetovno vojno Oh, kako je dolga,
dolga pot…, ki sta jo napisala in uredila
Franc Lipoglavšek in dr. Emil Rojc, izda
la pa Občina Radeče.

V knjigi so objavljena imena vseh izgna
nih krajanov in navedeni vsi pomembni
dogodki druge svetovne vojne ter napisa
ni pomembni spomini.
Župan občine Matjaž Han se je na kon
cu prireditve zahvalil vsem, ki so sode
lovali pri prireditvi in pri Zborniku, za
hvalil pa se je tudi predsednici DIS Ivici
Žnidaršič za njeno požrtvovalno delo in
aktivnost v korist izgnancev, beguncev in
drugih žrtev vojnega nasilja.
M. B.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Rečeno na zboru članov KO DIS Sevnica

N

ekaj vam želim položiti na srce in
zlasti v trezen razmislek.
Nenehno smo priče brezobzir
nega prilaščanja vsega, kar smo v prete
klosti z veliko odrekanja in trdim delom
ustvarili. Posegajo še po tistem, kar je
morda še ostalo, če že medtem seveda
niso odnesli tudi tega. Priče smo grobemu
izkoriščanju delavcev, ki morajo delati za
sramotno nizke plače, v več primerih pa
je niti ne dobijo. Delo je razvrednoteno!
Delavec je izgubil dostojanstvo in posta
ja novodobni suženj. Vrstijo se škandali
in poneverbe. Astronomsko visoke plače
in odpravnine povzpetnikom nove elite
pa so menda normalne in sprejete brez
kančka slabe vesti. Elita je že davno izgu
bila stik z resničnim svetom in v svojem
pohlepu uničuje vse okrog sebe. Napuh
in brezobzirnost sodobnih kapitalistov
pospešeno zastrupljata družbo. Politika
nima posluha za malega človeka, vse več
je ponižanih in razžaljenih. Ljudi se lo
tevajo obup, jeza in grozljiv občutek ne
moči. Takšno stanje je idealno kotišče za
razne firerje in njih demagogijo, kar smo
izgnanci bridko izkusili, ko so slovenski
narod hoteli izbrisati z obličja zemlje.
Kako to preprečiti? Za revolucijo smo
prestari. Nismo pa prestari za zaščito
demokracije, ki nam jo vsaj zaenkrat še
jamči ustava.
Ko se je mag. Franc Žnidaršič pogu
mno uprl samovolji prvaka DESUS-a, je
doživel grob in nedemokratičen obračun.
DESUS tudi ni hotel, da se v koalicijsko
pogodbo vpiše izterjava vojne škode od
Nemčije in sprejetje zakona o povračilu

gmotne škode. V DESUS-u so se znebili
nepopustljivega borca za pravice upoko
jencev in malega človeka. Prav njemu in
DIS se imamo izgnanci zahvaliti za spre
jetje Zakona o žrtvah vojnega nasilja in
posledično dosmrtne rente in pravic zdra
vstvenega zavarovanja in dopolnilnega
pokojninskega in socialnega varstva.
Ker je spoznal, da stranke v DZ ne šči
tijo dovolj malega človeka in slepo sledijo
diktatu brezobzirnega kapitala, je ustano
vil novo stranko, Demokratično stranko
dela, ki ni namenjena samo upokojencem,
pač pa vsem, ki želijo z demokratičnimi
sredstvi doseči, da bo delo zopet vredno
ta, skratka zagotoviti dostojno življenje
za vse, predvsem pa preprečiti uvajanje
novodobnega suženjstva. Na ustanovnem
kongresu se je v stranko takoj vključilo
veliko mladih, ki so spoznali v njej silo,
ki je sposobna korenito spremeniti seda
njo negativno smer v pozitivno, za dostoj
no življenje.
Vzvodi za demokratično odločanje so
torej samo in samo v Državnem zboru.
Ker je mag. Žnidaršič eden izmed nas iz
gnancev, je naša moralna dolžnost, da ga
pri njegovih plemenitih prizadevanjih pod
premo! To bomo storili tako, da se v čim
večjem številu vključimo v njegovo stran
ko in na bodočih volitvah, ki so tako rekoč
pred durmi, volimo kandidate liste DSD.
Več ko bomo imeli poštenih poslancev
v DZ, več vzvodov za kvalitetno odloča
nje bomo imeli – močnejši bomo.
Vinko Zalezina,
predsednik KO DIS Sevnica

Razstava DIS v Lenartu

K

O DIS Lenart je na svojem rednem
občnem zboru, dne 18. 3. 2011,
sprejel sklep, da v okviru aktivnosti
ob 70-letnici DIS prenese razstavo DIS o
izgonu Slovencev tudi v naš kraj – Lenart
v Slovenskih Goricah. Dne 28. 9. 2011 so
razstavne panoje pripeljali v Lenart. Raz
stavljeni so v razstavnem prostoru Centra
Slovenskih Goric, Trg osvoboditve št. 9.
Naš osnovni namen je bil, da bi razstava
tudi v našem kraju čim bolj uspela. Zato
smo o njej dobro seznanili vsa naša lokal
na sredstva javnega obveščanja. Tako je
na primer Radio Slovenske Gorice vsak
dan obveščal in vabil krajane k ogledu
razstave DIS. Tudi lokalni časopis »Ov
tar« in lokalna TV-postaja sta se vključila
tako, da sta posnela celotno razstavo in
intervju s predsednikom KO DIS Lenart
Ivanom Godcem.

5. pohod skozi vasi izgnanih Kozjancev

Pohoda po vaseh izgnanih Kozjancev 3. 9. 2011 se je udeležilo tudi veliko mladih.
(Foto: I. Ž.)

K

rajevna organizacija DIS Kozje je
pod vodstvom Ivana Kuneja orga
nizirala 3. septembra 2011 peti po
hod po vaseh izgnanih Kozjancev.
Zbirno mesto je bilo pri Motelu Ribnik
v Kozjem ob 8. uri, od koder je pohodnike
avtobus odpeljal v Zagorje pri Lesičnem.
Pričetek pohoda je bil ob 9. uri pri ka
pelici (Tovornik), nadaljevali pa so ga
preko Topolovega, kraja, kjer je bila zajeta
Tončka Čeč.
Pohod se je nadaljeval do spomenika
NOB v Lesičnem, kjer so bili ob 11. uri.
Pot je nato peljala na Vino goro do lov
skega doma, kjer je bil krajši počitek z

okrepčilom. Končna postaja je bila v Koz
jem ob 14. uri, pri spominskem obeležju,
kjer je udeležence pozdravil župan Obči
ne Kozje, Dušan Andrej Kocman. Pohoda
se je udeležil tudi mag. Franc Žnidaršič,
poslanec DZ in predsednik Demokratič
ne stranke dela. Predsednica DIS pa je ob
tej priliki podelila zahvale in priznanja
županu Občine Kozje, KO DIS Kozje,
Lovski družini Kozje, Osnovni šoli Kozje
in Eriki Tutič.
Predsednik KO DIS Kozje
Ivan Kunej

Tudi župan Občine Lenart, Janez Kram
berger, je prispeval k čim boljši udeležbi s
tem, da je poslal pisno priporočilo vsem
ravnateljem osnovnih šol Upravne enote
Lenart. Povabil je ravnatelje in učitelje,
da pripeljejo učence na ogled razstave in
jim s tem omogočijo pogled na tragično
poglavje slovenske zgodovine.
Z veseljem ugotavljamo, da so se posa
mezne šole povabilu odzvale, za kar smo
se jim primerno zahvalili.
Ocena razstave DIS o izgonu Slovencev
in nasilju nad drugimi slovanskimi narodi
je zelo ugodna, saj si jo je ogledalo več sto
občanov Lenarta in okoliških krajev.
Razstava je bila odprta od 26. 9. 2011
do 7. 10. 2011.
Ivan Godec,
predsednik KO DIS Lenart
Del udeležencev pohoda po vaseh izgnanih Kozjancev, med njimi je bil tudi poslanec
DZ mag. Franc Žnidaršič. (Foto: I. Ž.)

70 let od požiga prve slovenske vasi, Rašice

D

Razstavo DIS o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi slovanskimi narodi si je
ogledalo veliko mladih (Lenart 4. 10. 2011).

ne 18. septembra 2011 je bila na
Rašici nad Ljubljano prireditev
ob 70. obletnici ustanovitve OF in 70.
obletnici požiga prve slovenske vasi,
Rašice, in izgona Slovencev.
Nemci so 20. septembra 1941 vdrli v
Rašico in izgnali 140 krajanov, vas pa
požgali.
Slavnostni govornik na prireditvi je
bil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.
Udeležence sta pozdravila tudi
predsednik KS dr. Ladislav Kosec in
predsednik KO DIS Ljubljana Šiška
Drago Hribšek.
Na koncu prireditve je predsednica
DIS obvestila udeležence, da je Dru
štvo izgnancev Slovenije 1941–1945

21. septembra 2010 na Mednarodni
konferenci o povračilnih ukrepih in po
žigih vasi skupaj z udeleženci iz Slova
ške, Češke, Poljske, Belorusije, Rusije,
Ukrajine, Romunije, Srbije, Nemčije,
Italije in Nizozemske podpisalo skupno
deklaracijo o nadaljnjem sodelovanju in
ohranjanju zgodovinskega spomina na
povzročene grozote fašizma in nacizma
ter zbiranju podatkov o požigih vasi in
mest in da mora tudi požig Rašice priti v
evropsko zgodovino.
Zahvalila se je krajevnim organizator
jem današnje prireditve, posebej pa žu
panu Ljubljane za njegov slavnostni go
vor in mu izročila nekaj knjig in brošur.
Martin Podlesnik
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Občni zbor KO DIS Studenec

Skupni občni zbor KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica
in Maribor Pobrežje-Tezno

D

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Studenec (Foto: I. Ž.)

P

redsednik KO DIS Studenec Peter
Rupar je 7. oktobra 2011 sklical
občni zbor članov KO DIS Stude
nec. Udeležba na zboru je bila velika in
udeleženci so z zanimanjem poslušali
kulturni program, ki so ga izvajali učenci
Osnovne šole Studenec. Zbora se je ude
ležil tudi predsednik KS Studenec Janc
Janoš, ki je udeležence pozdravil tudi v
imenu župana Občine Sevnica Srečka
Ocvirka. Predsednica DIS Ivica Žnidaršič
pa je udeležence v pozdravnem govoru
seznanila o 20-letnem delovanju DIS ter
o ustanovitvi DIS 9. 6. 1991. Zatem je bil
ustanovljen prvi KO DIS na Bučki 1. no
vembra 1991 in drugi na Studencu febru
arja 1992, danes pa deluje 85 Krajevnih

in Območnih organizacij DIS. Pohvalila
je delo KO DIS Studenec, za kar so pre
jeli tudi posebno spominsko listino ob
letošnjih jubilejih.
Predsednik KO DIS Peter Rupar je v
poročilu o delu nanizal številne aktivno
sti, ki jih je od prejšnjega občnega zbora
opravil KO DIS, in ob tem posebej ome
nil sodelovanje članov na vseh prireditvah
DIS ter izletih. Skrbijo tudi za obiske sta
rejših članov.
V razpravi so se prisotni dotaknili tudi
širšega družbenega dogajanja in ustana
vljanja novih strank. Poudarjen je bil tudi
pomen Demokratične stranke dela (DSD),
ki jo je ustanovil izgnanec poslanec DZ
mag. Franc Žnidaršič.

ne 20. 9. 2011 je bil v Mariboru le
tni občni zbor Krajevnih organi
zacij DIS Maribor Rotovž-Pesni
ca, Maribor Tezno in Maribor Pobrežje.
Predsednik KO DIS Maribor PobrežjeTezno Davorin Zdovc je ob otvoritvi pozdra
vil vse navzoče, predvsem pa predstavnike
nekaterih društev in ustanov: Ivico Žnidaršič, predsednico DIS, Polono Pal Gorjanc
iz MO Maribor, Marjetko Berlič, mentori
co iz OŠ Draga Kobala iz Pobrežja, Majdo
Cvetanovski, predsednico KO DIS Tabor,
ter dramskega igralca Bojana Maroševiča.
Maroševič je poudaril, da je to leto stre
sno za vse in zelo težko zaradi gospodar
skih razmer, kakor tudi političnih. Uvelja
vljanje in sprejemanje zakona o povračilu
gmotne škode bo delo za bodočo vlado.
Živeti in delovati moramo v upanju, da
bodo pravice, ki smo si jih pridobili, osta
le. Žalostno je, da mladina nič ne ve o
izgnanstvu, ukradenih otrocih, NOB, ko
je toliko ljudi moralo zapustiti svoje do
move in oditi brez vsega v neznano, tr
pljenju in ponižanju ter smrti naproti. Ti
ljudje so izgubili svoje dostojanstvo in se
spremenili v ničvredne številke.
Po izvedenem programu se je k razpra
vi prijavil Vladimir Pravdič – ukradeni
otrok, ki je poudaril, da se resnično pre
malo govori o tem.
Ivica Žnidaršič je podala obširno ob
razložitev, koliko truda je bilo potrebne
ga, da smo dosegli pravice, ki jih imamo
danes. Iz Slovenije je bilo izgnanih 20.000
otrok. Umrljivost je velika, članstvo strmo

pada. Samo zadnje leto je umrlo 574 čla
nov DIS. Letos je bil poslan razpis na
osnovne šole glede seznanjenosti učen
cev o izgonu Slovencev. Bil je precejšen
pozitiven odziv večine šol. V Mariboru
na Pobrežju v Osnovni šoli Draga Koba
la so pod vodstvom mentorice Marjetke
Berlič izvedli oziroma prikazali v besedi
in sliki problematiko izgnancev na tem
področju. Strokovni prikaz sta izvedli
učenki devetega razreda Nuša Majcen in
Teja Želj Robnik.
Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je ob
tej priliki predala mentorici Marjetki
Berlič za njen trud, ki je bil potreben za
prikaz izgnanstva, priznanje in zahvalo.
Za Upravno enoto Maribor je prejela
priznanje Polona Pal Gorjanc.
Polona Pal Gorjanc je povedala, da je
mariborska občina pred Stalagom 306,
nekdanjim taboriščem za okupatorjeve
vojne ujetnike v Melju, postavila informa
tivno tablo, ki sta jo odkrila predsednik
države Danilo Türk in mariborski podžu
pan Janez Ujčič.
Maksimiljan Ferek, izgnanec in član
Demokratične stranke dela, ki jo vodi
predsednik mag. Franc Žnidaršič, je poz
dravil udeležence in povedal, da ima ta
stranka v programu tudi zahteve DIS. Bo
rili se bodo, da bodo izgnanci obdržali
že pridobljene pravice, in ponovno zahte
vali, da Nemčija plača vojno škodo iz 2.
svetovne vojne, do katere so upravičeni.
Jolanda Želj

Delovno predsedstvo na občnem zboru KO DIS Studenec (7. 10. 2011) (Foto: I. Ž.)

Delovno predsedstvo občnega zbora KO DIS Maribor (20. 9. 2011) (Foto: I. Ž.)

Članica DIS Tončka Senčar na največjem
evropskem festivalu pripovedništva

Izlet v Novo Gorico, Most na Soči in Ajdovščino

V

avstrijskem St. Pöltnu pri Dunaju
je junija potekal mednarodni festi
val pripovedovalcev zgodb, ki ga že
23 let organizira znani avstrijski pisatelj
Folke Tegetthoff.

Ta pisatelj že vrsto let obiskuje Piran,
kjer je srečal tudi članico DIS Tončko
Senčar in jo povabil na festival, kjer je pri
povedovala svojo zgodbo o izgnanstvu in
kaj je kot otrok doživljala v taboriščih.

S

pomladanski izlet za člane KO DIS
Domžale nas je pripeljal na Primor
sko. Skupaj z eno od slovenskih
agencij smo spoznavali Novo Gorico,
Most na Soči in Ajdovščino. Prijetno vre
me, dobri vodiči, prijetna družba in veliko
zanimivosti ter znamenitosti so oblikova
li prijeten dan, ki se ga bo skoraj 60 udele
žencev še dolgo rado spominjalo.
Naša prva postaja je bil Trg Evrope v
Novi Gorici, včasih skrbno zastražena
meja, danes pa trg dveh narodov: Slovencev
in Italijanov. Spoznali smo začetke teh kra
jev, se sprehodili skozi posamezna stoletja
in se največ ustavili ob prvi in drugi svetov
ni vojni, podrobno pa nam je vodnica Irena
predstavila tudi čas oblikovanja Nove Go
rice. Po avtobusnem ogledu zgodovinskega
mesta vrtnic in zabave – Nove Gorice, nas
je pot peljala pod Solkanski most, 220 m
dolg železniški ločni most čez reko Sočo,
ki z največjim lokom iz obdelanega kamna
zaseda prvo mesto v svetu, hkrati pa je eden
od 65 mostov na bohinjski progi, zgrajeni
med leti 1900 in 1906 kot povezava Srednje

Evrope in Mediterana. Res lep pogled nanj
in na njegovo zgodovino nam je pričarala
vodnica, od katere smo se zdaj poslovili in
se odpeljali dalje skozi prijazne vasice ob
občudovanju vrste hidroelektrarn na Soči
do Mosta na Soči.
Po predstavitvi kratke zgodovine kra
ja je sledila plovba s turistično ladjo Lu
cija, na kateri sta nas pričakala vodnica
Karmen in zgovorni kapitan. Občudovali
smo zanimivosti jezera in se po uri in pol
plovbe nato odpeljali do Ajdovščine, na
kratek ogled pivovarne Gold, ob katerem
smo izvedeli marsikaj o proizvodnji in
skrivnostih recepta svetlega in temnega
Gold klub piva.
Dan smo zaključili z ogledom izvirov
reke Hubelj, ki tečejo naravnost iz stene
skale. Vode privrejo iz podzemlja skozi
tri jame: Veliko hubeljsko kuhinjo, Paj
kovo mrežo in Vzhodno hubeljsko jamo.
Prepričali smo se, da je voda res dobra, in
se prijetno utrujeni vrnili domov.
Vera Vojska
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Izlet v Rezijo-Furlanijo

Na izletu in srečanju koroških izgnancev

N

Izlet članov KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik v Rezijo-Benečijo (Foto: A. Naroglav)

Č

lani KO DIS Ljubljana Vič- Rudnik
smo se 22. septembra 2011 odloči
li, da obiščemo Kanalsko dolino,
Rezijo, Tersko in Nadiško dolino. Prva
daljša postaja je bila v Gorici, kjer smo si
ogledali nekaj znamenitosti in tovarno čo
kolade. Nakupili smo si čokolade in drugih
sladkarij. Nato smo se peljali po zelo lepi
dolini v osrčje Rezije, na Solbico, kjer je
muzej brusačev; poklic je bil značilen za
to dolino in se je razširil ob koncu 18. sto
letja. Na Ravanci je informacijsko središče
Naravnega parka Julijskih Predalp, ki ob
sega občinska območja Luž, Brda, Moža
ca, Rezija in občini na Bili in Pušji vasi.
V Bili je etnografski muzej, ki priča o
življenju v dolini. Planine v krajih Rušče,
Njivica in Pustigozd so nekateri od mnogih
kmečkih zaselkov, ki pričajo o starodavni
in danes že izumrli pastirski dejavnosti.
Kraji so zelo lepi, a še danes so vidni sle
dovi potresa leta 1967. Slovenščina je v teh
krajih zelo redka, govorijo furlanščino, na
primer: mi smo tu tuka…izde …kle…tle.

Na Kolovratu smo videli več pričevanj
o prvi svetovni vojni: obnovljene jarke, v
skali izdolbene tunele, povezne hodnike
med strelskimi jarki in ostanke vojaških
utrdb. Svetišče na Stari Gori iz 5. stoletja
je še danes romarsko središče. Tu je nastal
v drugi polovici 15. stoletja Starogorski ro
kopis, zdaj spomenik slovenskega jezika z
osnovnimi molitvami v slovenščini.
Pot smo nadaljevali po Kanalski dolini
in nato skozi Trbiž na tromeji med Itali
jo, Avstrijo in Slovenijo, kjer se govorijo
kar štirje jeziki: italijanščina, slovenščina,
nemščina in furlanščina.
Pozno popoldan smo prispeli preko Je
senic do Žirovnice, kjer smo imeli v Lov
skem domu kosilo.
Hvala za prijetno vožnjo Ivanu Brezniku
in odličnemu vodiču, ki nas je sproti sezna
njal o zgodovini Benečije, ter Dragu Ma
roša za organizacijo. Lep pozdrav vsem
udeležencem izleta!
Anton Naroglav

Občni zbor KO DIS Leskovec pri Krškem

V

Krajevni organizaciji DIS Lesko
vec pri Krškem je včlanjenih več
kot 500 izgnancev, beguncev in
svojcev.
Predsednik KO DIS Franc Žičkar je
sklical občni zbor 27. 8. 2011. Na njem
so poročali o opravljenem delu in sprejeli
program dela za prihodnje leto.

Govorili so tudi o finančnih težavah in
nujnosti nabave računalnika.
Veliko pozornost namenjajo bolnim in
pomoči potrebnim. Umrle člane spremlja
jo na pogrebih in darujejo sveče. Obisku
jejo jubilante in poskrbijo za obvestilo o
tem v Vestnikih DIS.

a odboru KO DIS Jesenice,
Kranjska Gora, Žirovnica smo se
dogovorili, da se odzovemo vabi
lu koroških izgnancev, ki so prvič pripra
vili srečanje v Radljah ob Dravi. Obiskali
smo kraje, ki so nam Gorenjcem odročni
in nič kaj poznani. Pot nas je vodila skozi
Karavanški predor in po avstrijski Koro
ški, ki nam je malo ponagajala z meglo,
pa vendar se je bilo prijetno voziti skozi
vasi, ki jih označujejo dvojezični krajev
ni napisi. Nazaj grede smo v Slovenijo
vstopili v Dravogradu. Nato pa do Radelj
ob Dravi, kjer je bila velika prireditev iz
gnancev iz Mislinjske, Mežiške in Gornje
Dravske doline, ni bilo več daleč. Tega pr
vega srečanja so se udeležili tudi izgnan
ci iz skoraj vseh Krajevnih in Območnih
organizacij DIS. Srečanje je potekalo v
prijetnem vzdušju in druženju ob kvalite
tnem programu. Pozdravni in slavnostni
govorniki so nam povedali veliko zanimi
vega in nam dali upanje za bolj pošteno
in moralno Slovenijo.

Izgnanci iz Radeč in Rodin na srečanju
koroških izgnancev v Radljah
Vračali smo se preko Slovenije v lepem
in toplem vremenu. Na Jesenice smo se
vrnili okoli 18. ure, zadovoljni z vsem vi
denim in doživetim z željo, da se taka pot
še kdaj ponovi.
Slava Biček

V Kopru in na srečanju koroških izgnancev

K

akor vsako leto, smo tudi letos
organizirali izlet za člane našega
društva. Lepega septembrskega ju
tra smo se željni novih doživetij odpeljali
proti morju. Najprej smo se ustavili na
počivališču Ravbarkomanda, kjer smo se
okrepčali. Nadaljevali smo pot do Kopra,
kjer nas je v luki Koper pričakal vodič, s
katerim smo si ob njegovi res dobri razla
gi ogledovali luko Koper. Bili smo prese
nečeni, koliko prostora zavzema ta luka.
Vodič, ki je bil nekoč uslužbenec tukaj,
nam je razlagal, kako je luka nastajala in
se razširjala, napredovala, omenil pa je
tudi težave, ki jih je doživljala.
Druga točka našega izleta je bil ogled
muzeja v Kopru, kjer smo se seznanili s
preteklo in sedanjo zgodovino tega kraja.
Nato nas je pot vodila proti Šavrinskim br
dom. Kar nekaj poti smo zgrešili, preden
smo se pripeljali do 200 let stare oljarne,
kjer nas je prijazna gospa seznanila s po
stopki pridelovanja olja. Tam smo lahko
tudi kupili kvalitetno oljčno olje.
Naj nekaj napišem tudi o udeležbi čla
nov KO DIS Gorenjske na 1. srečanju ko
roških izgnancev v Radljah ob Dravi dne
24. septembra.
Vreme nam je služilo in prav prijetna
je bila vožnja proti Koroški. Še bolj prije
tno pa je bilo srečanje z velikim številom
izgnancev v Radljah, kjer so pripravili

prisrčen kulturni program. Slavnostna
govornica, predsednica DIS Ivica Žnidar
šič, je spregovorila o problemih izgnan
cev. Prav lepo je bilo slišati tudi župana
Radelj, Alana Bukovnika, ki je med dru
gim govoril tudi o tem, da že dolgo so
deluje z društvom izgnancev in obljubil
pomoč tudi za naprej. Takih besed ne
slišimo pogosto. Prezreti ne smemo tudi
govora mag. Franca Žnidaršiča, poslanca
v državnem zboru in predsednika De
mokratične stranke dela, ki je pozdravil
udeležence in poudaril, da naj izgnanci
in druge žrtve vojnega nasilja podpirajo
tiste, ki si pošteno prizadevajo za pravi
ce izgnancev in vseh drugih. Poslušali
smo tudi predsednika OO DIS koroških
občin, Marijana Špeglja, ki je dejal, naj
ponovno zahtevamo, da se pripravi zakon
o poplačilu materialne škode izgnancem
ali vsaj delne poravnave in izterja vojna
odškodnina od Nemčije, za kar se tudi
zavzema naš poslanec mag. Franc Žni
daršič. Po uradnem delu smo si ogledali
razstavo o izgonu Slovencev.
Vračali smo se domov z dobrim vtisom,
da smo se udeležili 1. srečanja koroških
izgnancev kljub veliki razdalji, in z željo,
da se taka srečanja nadaljujejo, saj nam to
daje vedeti, da še obstajamo.
Jožica Kovič

Na srečanju v Radljah ob Dravi in izlet v Libeliče

Del udeležencev na Občnem zboru KO DIS Leskovec 27. 8. 2001.
(Foto: I. Ž.)

Člani DIS iz Boštanja so se množično udeležili prireditve v Radljah ob Dravi
24. 9. 2011, od tam pa so šli še na izlet v Libeliče in ogled muzeja blizu meje z Avstrijo.
(Foto: A. Rupar)
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. Jubileji . Jubileji . Jubileji . Jubileji .
Obiskali smo najstarejšo izgnanko v Sloveniji

O

b prvem srečanju koroških izgnan
cev 24. septembra 2011 v Radljah
ob Dravi smo v Domu starostnikov v tem
kraju obiskali Marijo Tršar – izgnanko,
rojeno 9. marca 1909, ki je v letošnjem
septembru dopolnila 102 leti in 8 mese
cev starosti.
Najstarejšo izgnanko so na ta dan obi
skali Ivica Žnidaršič, predsednica DIS,
Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob
Dravi, Janez Komljanec, podpredsednik
DIS, in Marijan Špegelj, predsednik OO
DIS Občin Muta, Podvelka, Radlje ob
Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica.
Ob kratkem klepetu je Marija Tršar
kljub častitljivi starosti prepoznala pred
sednico DIS in nam vsem povedala nekaj
zanimivih misli – med prvimi: »Zakaj mi
niste povedali, da pridete na obisk, saj se
bi bolje uredila. Nič nisem urejena.« Po
razburljivem »šoku« pa je nadaljevala s
svojimi spomini. »Ja, v Bjelovaru mi je
bilo hudo. Z možem sva preživljala majh
ne otroke. V letu 1945, pred koncem voj
ne, pa je v boju z okupatorjem mož pa
del. Po vrnitvi domov sem morala sama

90 let Jožefe Andolšek

O

biskali smo našo članico Jožefo An
dolšek, ki je dopolnila častitljivih 90
let. Rojena je bila 24. 3. 1921 v Polani pri
Razborju. Pred izgnanstvom je živela pri
svojih tetah v Boštanju. Njene tri tete so
bile izgnane v nemško taborišče, njej pa
je uspelo pobegniti na italijansko območje
– v Ljubljano.
Malo pred praznovanjem rojstnega dne
je prestala hudo operacijo, a se je vse sreč
no končalo. Sedaj se zelo dobro drži, še
sama kuha za oba z možem Antonom.
skrbeti za šestčlansko družino. Sedaj ko
sem v domu, mi gre dobro in lepo gledajo
name.«
Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je v
imenu vseh prisotnih zaželela starosti slo
venskega izgnanstva, Mariji Tršar, dobro
zdravje ter lepo počutje v domu in ji pre
dala darilo DIS.
Ob odhodu nam je Marija vsem toplo
stisnila roko in tudi nam zaželela zdravja.
Marijan Špegelj

Hilda Novšak

Na sliki od leve proti desni: Hilda Tov
šak, Anton Andolšek, Jožefa Andolšek in
Alojz Rupar

90 let Mihelinove mame

A

lojzija Mihelin iz Bistrice ob Sotli je 17.
julija praznovala svoj 90. rojstni dan.
Rojena je bila na Bizeljskem, kjer je prežive
la mladost, ki pa je bila težka, kot pri večini
njenih sokrajanov. Bila je tudi med izgnani
mi leta 1941 in odpeljana skupaj z drugimi
Bizeljanci v nemško taborišče.
V taborišču pa ni dolgo ostala, saj je
že po nekaj mesecih pobegnila nazaj v
svoj rodni kraj in tja tudi srečno prispela
mimo vseh kontrol med potjo.
Ker je bila vajena dela in skromnosti, je
tudi tista leta okupacije preživela.
Po koncu vojne sta se spoznala z bodo
čim možem Francem Mihelinom in se
poročila. Da bi si ustvarila svoj dom, sta
se preselila v Bistrico ob Sotli in tu so se
jima rodili tri hčerke in sin.
Po moževi smrti živi skupaj s sinovo
družino. Dolgčas ji ni in pravi, da ima
veliko obiskov sedmih vnukov in šestih
pravnukov.

Slavljenka s svojimi gosti
Našega obiska je bila zelo vesela, saj
smo ji prišli čestitat za ta tako visok ju
bilej predsedniki društev: upokojencev,
Rdečega križa in izgnancev.
Še veliko zdravja želimo!
Franc Omerzu,
predsednik KO DIS
Bistrica ob Sotli

Jubilantki KO DIS Leskovec
spomine na izgnanstvo. Zdaj živi na svo
jem domu, kjer zanjo zelo lepo skrbijo.
Jubilantki sta obiskali predstavnici KO
DIS Leskovec: poverjenica Marija Hiti in
podpredsednica Anica Baznik.
Želimo jima vse lepo, predvsem zdravja!

Marijo Tršar so obiskali župan Občine Radlje ob Dravi, predsednik OO DIS ter
predsednica in podpredsednik Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.

Zdenka Žičkar

Obisk pri Olgi Sotlar

M

ed drugim je gospa Olga povedala,
da je bila s starši, brati in sestrami
v izgnanstvu štiri leta. Teh dogodkov
pa se nerada spominja. Po vojni si je z
možem ustvarila prijetno družinico, a ji
je kruta usoda najprej vzela moža, nato
pa še sina, za katerima še vedno žaluje.
Sedaj živi sama v hiši na Logu pri Vrho
vem. Za vse poskrbi še sama, z veseljem
tudi na vrtu. Njena hčerka pa jo obiskuje
trikrat tedensko.
Ob njenem 90. rojstnem dnevu sva
jo obiskala predsednica Krajevne orga
nizacije DIS in predsednik nadzornega
odbora Karlo Kržan.

Od leve proti desni Anica Baznik, jubilantka Marija Pirc in Marija Hiti
(Foto: R. H.)

90. rojstni dan Olge Sotlar
Zaželela sva ji še vrsto let dobrega zdrav
ja in počutja v njeni hiši, polni cvetja.

90 let Tončke Šeler

I

zgnanka Tončka Šeler je slavila svoj
90. rojstni dan.
Jubilantki sta prišla čestitat župan Ob
čine Brežice Ivan Molan in predstavnik
KO DIS Dobova Ivan Vogrinc ter ji pri
nesla primerno darilo.
Fotografija in tekst:
Branko Bogovič,
predsednik KO DIS Dobova

Marinka Bregar

Marija Pirc je 7. 7. 2011 praznovala
9o-letnico življenja. V nemškem izgnan
stvu je doživela veliko hudega; spominja
se težkega dela v predilnici. Zdaj živi v
Domu starejših krajanov v Krškem.
Rozalija Koprivnik pa je praznovala
9o let 17. 8. 2011. Tudi ona ima grenke

Od leve proti desni: Marija Hiti, jubilantka Rozalija Koprivnik s pravnukinjo Zojo
in Anica Baznik (Foto: R. H.)

Spomini in bolečina
Iz daljave slišim glas,
blisk in veter kliče nas,
spomin izgnancev v nas živi,
da v taboriščih tekla je slovenska kri.
Zato naj glas se sliši do neba:
izgnanec grob v tujini ima.
Duša izgnancev tam spokojno spi,
večni Bog naj mir jim podeli,
v duhu z njimi živimo vsi.

Izgnanec bil si zaznamovan,
za suženjstvo do kraja poteptan,
od doma bil si daleč stran,
bolečina in jok sta bila zaman.
Peklensko taborišče spominja te,
izgnanec pa nikdar več ne vrne se.
Nebo in zemlja
sliši glas:
nebeški oče, reši nas!
Anica Žabkar
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Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slovenske Konjice
Ana Pirc, Leskovec pri Krškem
Martin Podlesnik, Ljubljana
Alojz Rupar, Boštanj
Jožica Stezinar, Čatež ob Savi
Marijan Špegelj, Muta
Anka Tominšek, Ljubljana
Franc Vidmar, Žalec
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR
Mira Zalar, Maribor - predsednica
Veronika Kljun, Stara Cerkev
Karel Levak, Artiče

ČASTNO RAZSODIŠČE
Jože Križančič, Ptuj - predsednik
Janez Blas, Sevnica
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Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Artiče
Jožefa CVETKO
Martina KNEZ
Franc ROŽMAN
Pavla ROŽMAN
Veronika ŠOŠTARIČ
Franc UREK

09.07.1934
30.07.1928
03.04.1923
17.01.1921
10.12.1931
29.08.1930

01.07.2011
04.08.2011
10.03.2011
14.07.2011
10.04.2011
20.04.2011

KO DIS Bizeljsko
Pavla BUTKOVIČ
Marija PREMELČ
Ivan PRISTOLIČ

29.05.1924
15.08.1923
22.12.1931

KO DIS Bled
Janez POKLUKAR

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik
Alojz KOPRIVNIKAR
Ivan VRHOVEC

03.06.1929
1925

27.03.2011
05.09.2011

KO DIS Maribor Pobrežje-Tezno
Jože BOLE
Danica BOŽIČ
Karel DOBRINA

10.08.1932
19.04.1923
23.01.1931

06.2011
07.2011
07.2009

27.06.2011
22.07.2011
10.07.2011

KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica
Nada SOSIČ

28.08.1937

01.07.2011

27.12.1930

31.08.2011

KO DIS Maribor Tabor
Marija GRANDOVEC
Anica VALENTAN

09.04.1925
13.07.1933

31.08.2011
28.06.2011

KO DIS Bohinj
Marija CERKOVNIK
Alojz LISEC

04.02.1928
25.05.1939

28.08.2011
21.07.2011

KO DIS Boštanj
Ljudmila SAVINC

OO DIS Mežiške doline
Katarina PLANŠAK
Feliks SENICA

05.11.1919
10.03.1938

30.07.2011
21.08.2011

25.10.1922

02.07.2011

KO DIS Murska Sobota
Adolf MLAKAR

09.01.1936

15.09.2011

KO DIS Novo mesto
Marija NOVAK

29.01.1924

2011

KO DIS Polje ob Sotli
Matilda GORJUP
Marija SENICA

13.03.1922
23.06.1923

05.05.2011
29.04.2011

KO DIS Radeče
Amalija PRAŽEN
Ana SOTLAR
Jože ŠUŠTRŠIČ
Anton TOMAŽIČ

10.03.1925
11.06.1925
21.02.1927
23.12.1924

16.07.2011
07.08.2011
22.06.2011
12.06.2011

KO DIS Radovljica
Marija VOGELNIK

15.01.1929

01.10.2011

–

05.2011

KO DIS Sevnica
Ivan JAZBEC
Anica MOČNIK

17.09.1928
17.07.1927

19.09.2011
08.09.2011

KO DIS Slovenska Bistrica
Alfonza DABANOVIČ
Božidar MESARIČ

06.09.1921
28.10.1938

09.10.2011
23.08.2011

KO DIS Srednja Dobrava
Angelca ŠTALC

09.05.1942

04.08.2011

KO DIS Studenec
Amalija ČEŠNOVAR

16.07.1922

03.08.2011

KO DIS Šentjanž
Alojz LUNDER
Frančiška POVŠE

07.07.1935
08.11.1926

30.09.2011
23.07.2011

KO DIS Škofja Loka
Venčeslav AMBROŽIČ
Emilija HVALA
Marija KRIŽNAR

26.09.1937
25.11.1921
25.03.1917

02.06.2011
26.08.2011
03.07.2011

KO DIS Trbovlje
Frančiška GIULATTI
Frančiška MEDVEŠEK
Albina STRGARŠEK
Dragica VALENTIČ
Marija VODENIK MRZELJ

23.03.1926
25.01.1928
01.03.1926
20.09.1933
19.05.1913

11.08.2011
01.07.2011
30.07.2011
02.04.2011
24.06.2011

KO DIS Tržič
Janko DOBRE
Jože GRAMC
Ivan HOTKO
Kati ZAPLOTNIK

25.07.1924
08.02.1925
23.06.1923
08.11.1927

03.04.2011
26.08.2011
03.06.2011
04.08.2011

KO DIS Velenje
Anton BRODNIK
Marijan Viktor PISTOTNIK

15.01.1926
1922

20.09.2011
2011

KO DIS Zagreb
Josip MAROTTI BOBI

18.12.1922

24.07.2011

KO DIS Žalec
Janez DEBEVC
Alojzija HRUŠOVAR
Ana URBAŠEK
Martin ŽNIDARČIČ

24.08.1927
26.06.1926
28.12.1923
26.10.1926

18.09.2011
02.05.2011
05.08.2011
29.05.2011

KO DIS Branik
Vanda LIČEN

26.08.1928

28.08.2011

KO DIS Brežice
Ivan DIRNBEK
Anton FURLAN
Ivan GODLER
Marija GODLER
Ana HERVOL
Jože MLAKAR
Rezika STANIČ
Alojzija ŠKALER
Anton VOLČANŠEK

26.09.1944
24.05.1936
10.04.1930
03.01.1924
29.07.1921
14.09.1933
01.01.1925
20.02.1925
14.04.1938

07.2011
2011
13.12.2010
05.08.2011
01.04.2011
29.04.2011
09.03.2011
10.04.2011
18.06.2011

KO DIS Dole pri Litiji
Franc JESENŠEK
Frančišek JESENŠEK
Frančiška PODLESNIK

29.01.1924
01.11.1933
24.09.1915

04.08.2011
31.08.2011
28.07.2011

KO DIS Gornja Radgona
Marija MLINARIČ
KO DIS Grosuplje
Jožefa BORŠTNIK
Janez POLJŠAK

28.01.1930
13.03.1927
31.03.1935

02.10.2011
12.06.2011
28.09.2011

KO DIS Jesenice
Milena POGAČNIK
Cveta POTOČKI

15.11.1925
04.05.1941

04.08.2011
22.07.2011

KO DIS Kamnik
Frančišek BURJA
Angela DOLINŠEK
Janez DROLEC
Izidor ŽAGAR

1926
1926
1941
1935

08.2011
08.2011
08.2011
10.2011

28.03.1936
08.12.1938
05.07.1913
14.01.1936

15.09.2011
30.09.2011
25.07.2011
18.07.2011

KO DIS Komen
Jožko KAVČIČ
Natalija KUKANJA
Valerija KUKANJA
Srečko METLIKOVEC
KO DIS Leskovec
Martin BOGOLIN
Jožefa DIMC
Franc JAMNIK
Neža KARTUŠ
Alojz KERIN
Franc KERIN
Ana LEVSTIK
Rudi MOŽGAN
Alberta PLEVANČ

09.11.1930
10.05.1921
15.08.1923
21.01.1917
08.04.1933
10.08.1923
22.07.1927
26.10.1935
31.03.1936

19.06.2011
03.04.2011
23.04.2011
30.04.2011
02.09.2011
24.08.2011
03.04.2011
14.06.2011
03.09.2011

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Vinko CVELBAR
Rozalija KORES
Anton NOGRAŠEK
Ivan PLANINŠIČ
Franc ŠTEFANIČ

10.01.1926
23.08.1926
27.07.1944
21.07.1933
22.11.1926

2011
03.04.2011
07.2011
04.09.2011
08.01.2011

KO DIS Ljubljana Center
Majda GABRIJELČIČ
Dr. Ljuba MAKOVEC-MELIK

03.03.1915
17.06.1923

19.06.2011
08.2011

KO DIS Ljubljana Moste-Polje
Jožef GAJSKI
Jožef KRAJNC

10.02.1931
29.01.1934

12.08.2011
15.07.2011

KO DIS Ljubljana Šiška
Peter KOTAR
Slava ŽABKAR
Ivana ŽAGAR

13.06.1929
15.09.1921
03.02.1913

2010
2010
03.10.2011

KO DIS Ruše
Terezija ŠTAUS

