V Informacijskem centru Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945 lahko najdete vse
podatke o vojni škodi in vojnih odškodninah
ter gradiva o pravicah žrtev vojnega nasilja.
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Zbiranje sredstev za obnovo zgornjih prostorov
zbirnega taborišča za izgon Slovencev –
hlevov in konjušnic pri gradu Rajhenburg

P

remalo je znano, da so bili hlevi,
konjušnice in barake pri gradu Raj
henburg leta 1941 eno največjih
zbirnih taborišč za izgon Slovencev.
V prostorih na gradu Rajhenburg je od
7. maja 1941 deloval nemški okupacijski
in preselitveni štab za Spodnjo Štajersko.
Slovenske izgnance so v tem zbirnem
taborišču popisali, tu so kovali tudi »sve
tince« s številkami, ki smo jih morali nosi
ti obešene okoli vratu vsi taboriščniki.
Skozi objekte pri gradu Rajhenburg je
šla v izgon velika večina izgnanih Sloven
cev, in sicer 45.000 v nemška izgnanska
taborišča, 10.000 na Hrvaško, 7500 v Sr
bijo. Skozi to taborišče je šlo v izgon tudi
500 slovenskih duhovnikov.
V tem številu pa niso zajeti izgnanci s
slovenskega ozemlja, ki so ga okupirali
Italijani in Madžari, in Slovenci, izgnani
iz avstrijske Koroške.

Ker se niti občina niti država nista
odločili za ureditev in zaščito taborišča,
smo začeli sami pogovore z Mariborsko
škofijo, ki je lastnik podirajočega se dela
grajskih hlevov.
Z Mariborsko škofijo smo 27. septem
bra 2004 sklenili najemno pogodbo za
dobo 99 let, z namenom ureditve objek
ta kot »spomenika o tragediji izgona Slo
vencev«.
Če Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 tega ne bi bilo storilo, tega objekta
danes ne bi bilo več. Okrajno sodišče v
Krškem je 20. 5. 2005 odločilo, da Dru
štvo izgnancev Slovenije 1941–1945 lahko
vknjiži najemno pravico za dobo 99 let
pri nepremičnini št. 78. k. o., Brestanica
vl. št. 574.
Objekte po tej pogodbi smo dobili v raz
padajočem stanju. Potrebna je bila popol
na obnova lesenega ostrešja in streh.

Prizadevanja DIS za ohranitev
vsaj dela taborišča

Kako je potekala dosedanja
obnova taborišča

V Uradnem listu RS št. 81 z dne 5. 10
1999 je bil objavljen odlok o razglasitvi
gradu Rajhenburg in njegovega območja
za kulturni spomenik državnega pomena.
Bivši grajski hlevi in konjušnice pa v
tem odloku niso bili zajeti, zato so bili
v okviru denacionalizacije vrnjeni trapi
stom oziroma Mariborski škofiji. Polovi
co hlevov in konjušnic je odkupil Evro
sad, ki ima tam skladišča za sadje. Škofija
je zadržala le del hlevov in ruševine okrog
notranjega dvorišča.
Leta 2001 smo v Društvu izgnancev
Slovenije 1941–1945 začeli pospešeno is
kati možnosti, da bi del hlevov ohranili
kot zgodovinski objekt.
Kaj vse smo v ta namen storili, je po
drobno objavljeno na 48 straneh v brošu
rici, ki je na voljo pri vseh Krajevnih in
Območnih organizacijah DIS.

Takoj po podpisu pogodbe z Maribor
sko škofijo smo naročili načrt za obnovo
in vložili zahtevek za pridobitev gradbe
nih dovoljenj. Nujna je bila izdelava kana
lizacije in drenaže ter ureditev odvodnja
vanja z dvorišča objekta.
Že 24. novembra 2004 smo podpisali
pogodbo za obnovo ostrešja in streh za
del poslopja grajskih hlevov. Ta dela so
bila zaključena 15. aprila 2005.
V letu 2006 smo 30. julija začeli obnovo
fasade celotnega objekta in ureditev odvod
njavanja meteornih vod. Do konca leta je
bila obnovljena fasada celotnega objekta.
V letu 2007 smo obnovili stene, strope
in vrata v dveh prostorih nizke stavbe ta
borišča, uredili smo tudi celotno notranje
dvorišče in delno okolico.
V letu 2008 smo obnovili prostore
3 v nizki stavbi taborišča: uredili tla z

Del hlevov pred obnovo leta 2005

Letos bo v celoti obnovljen rajhenburški grad, v katerem bosta ponovno
postavljena razstava o izgonu Slovencev in del gradiva za Evropski muzej
žrtev fašizma in nacizma v letih 1941–1945.
Zato bi radi čimprej obnovili tudi zbirno taborišče za izgon Slovencev,
ki je bilo v grajskih hlevih in konjušnicah.
nasutjem, izveden je bil podložni beton
in omet sten. Uredili smo zunanjo kana
lizacijo – odvod vode od ponikalnice do
gozda. Uredili smo sanitarije v nizki stav
bi taborišča.
V letu 2009 smo namenili veliko skrb
vzdrževanju objekta, zlasti vodovoda in
urejanju okolice.
V letu 2010 smo do kraja uredili tretji
prostor v pritličju taborišča, izdelali strop
in tla v tem prostoru ter vrata.
V letu 2011 smo postavili stopnice v
zgornje prostora taborišča.
V letu 2012 bi želeli končati obnovo
zgornjega dela taborišča, da bi letos obna
vljanje končali.
Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 je na seji 12. marca 2012

sklenil pozvati celotno članstvo DIS, da
pomaga pri končni obnovi taborišča.
V ta namen naj bi vsak član prispeval
najmanj 10 evrov.
Vsa imena darovalcev in zneske prispevkov bomo zopet objavili v posebni
knjižici.
Glede na to, da je članarina DIS zelo
nizka, kar je možno le zato, ker se vsa
dela za uveljavljanje pravic članstva DIS
in dejavnost DIS opravljajo že dvajset
let brezplačno, upam, da bodo vsi člani
DIS sedaj prispevali zaprošeni znesek,
da končno zaključimo obnovo zbirnega
taborišča.
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

V aprilu in maju letos bi radi obnovili še zgornje prostore taborišča. (Foto: A. R.)
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. Iz dejavnosti organov Skupščine DIS .
Poziv članstvu DIS za zbiranje sredstev
za obnovo zgornjih prostorov zbirnega
taborišča za izgon Slovencev
Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 je na seji
12. marca 2012 sklenil pozvati vse člane DIS, naj vsak prispeva
vsaj 10 evrov za dokončno obnovo zbirnega taborišča – hlevov
in konjušnic v Brestanici.
Prispevke bodo zbirale Krajevne in Območne organizacije DIS.
Imena vseh darovalcev in zneski bodo objavljeni v posebni knjižici.
Vse informacije lahko dobite tudi po telefonu
01 43 44 880 ali 051 38 32 32.
Izvršni odbor DIS

ŽE USKLAJENI DATUMI PRIREDITEV DIS V LETU 2012
Ponedeljek, 5. marec 2012:

Seja Nadzornega odbora Skupščine DIS

Ponedeljek, 12. marec 2012:

Seja Izvršnega odbora DIS

Nedelja, 15. marec 2012:
				
				

Zveza slovenskih izseljencev organizira prireditev
ob 70. obletnici izgona Slovencev iz avstrijske
Koroške v Celovcu

Sreda, 28. marec 2012:		

Dopisna seja Skupščine DIS

Nedelja, 22. april 2012:

Tematska konferenca o vojni škodi v Idriji

Sobota, 28. april 2012:		
				

Pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od
Murnc do Telč

Torek, 8. maj 2012:		
				
				

Razstava DIS o izgonu Slovencev in nasilju
nad drugimi slovanskimi narodi v Rožu
na avstrijskem Koroškem

Četrtek, 7. junij 2012:		
				

Območna prireditev ob dnevu izgnancev v
Ljubljani, v parku Mostec

Sobota, 9. junij 2012:		
				

Pohod ob nemško-NDH okupacijski meji
– Velika Dolina

Petek, 22. junij 2012:		
				
				

Območna prireditev ob 70. obletnici izgona
Slovencev s slovenskega ozemlja, ki so ga
okupirali Madžari – Lendava-Šarvar

Petek, 29. junij 2012:		
				

Območno srečanje članov DIS na Gorenjskem v
Srednji Dobravi, občina Radovljica

Sobota, 7. julij 2012:		
				

Pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od
Telč do Bučke

Sobota, 1. september 2012:
Sobota, 7. september 2012:
				
				

Pohod po vaseh izgnanih Kozjancev – Kozje
Odprtje razstave DIS o izgonu Slovencev in
nasilju nad drugimi slovanskimi narodi, na
Češkem, v Pragi

Natančnejše informacije o prireditvah lahko dobite pri Krajevnih in
Območnih organizacijah DIS ali po telefonu 01 43 44 880 in 051 38 32 32.

Seje organov Skupščine DIS
Dne 5. marca 2012 je predsednica Nadzornega odbora Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 Mira Zalar sklicala sejo, na kateri so obravnavali
zaključni račun Skupščine DIS in bilance Krajevnih in Območnih organizacij
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo o finančnem poslovanju DIS in
ugotovil, da je bilo poslovanje dobro vodeno in dokumentirano.
Nadzorni odbor DIS je predlagal Izvršnemu odboru in delegatom Skupščine
DIS, da sklep NO DIS o zaključnem računu Skupščine DIS in krajevnih ter
območnih organizacij DIS za leto 2011 obravnava in sprejme.

V letu 2011 smo dali na novo izdelati stopnice v zgornje prostore taborišča.
(Foto: A. R. )

Obvestilo za izlet v kraje izgnanstva
V juniju 2012 naj bi po poti Ljubljana–München–Neumarkt–
Nürnberg–Kolkwitz obiskali naslednje kraje: Ilmenau, Plaue,
Arnstadt, Erfurt, Weimar, Buchenwald, Bad Berka, Rudolstadt
in se vrnili v domovino.
Po vaših željah bi na tej poti obiskali še kakšen kraj po vaši izbiri.
Prijavite se v 7 dneh po prejemu Vestnika na naslov:
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945,
Linhartova 13, Ljubljana

Dne 12. marca 2012 se je sestal izvršni odbor DIS z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled aktivnosti prejšnje seje
2. Priprave na sklic Skupščine DIS
3. Zaključni račun Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in nje
nih organov za leto 2011 z obrazložitvijo
4. Zaključki Nadzornega odbora Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–
1945 o zaključnem računu za leto 2011
5. Že usklajeni datumi prireditev DIS v letu 2012
6. Pogodba z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o sofinanciranju
programa Skupščine DIS in njenih organov v prvem polletju 2012
7. Predlog študijskega centra za narodno spravo Ljubljana za podporo deklaraciji
o kaznovanju komunističnih zločinov in ukinitvi obstoječih privilegijev
8. Prijave na razpis Mednarodne organizacije za spominjanje na holokavst za pri
dobivanje sredstev za zbiranje gradiva
9. Poziv k oddaji predlogov in mnenj o novem programu »Evropa za državljane
2014–2020«
10. Predlog za dopolnitev vsebine občnih zborov Krajevnih in Območnih organi
zacij Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
11. Organiziranje zbiranja sredstev za obnovo zgornjih prostorov zbirnega tabori
šča za izgon Slovencev v Brestanici
12. Tekoče zadeve
Za 28. marec 2012 je Izvršni odbor DIS sklical sejo Skupščine Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945 z naslednjim dnevnim redom:
1. Zaključni račun Skupščine DIS za leto 2011 z obrazložitvijo
2. Bilanca Krajevnih in Območnih organizacij DIS (podračuni Skupščine DIS)
3. Poročilo Nadzornega odbora Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
o zaključnem računu z obrazložitvijo za leto 2011
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
V Brestanici pri Krškem uspešno delujejo

Občni zbor Območne organizacije DIS
v Breznu, v občini Podvelka

Del udeležencev občnega zbora KO DIS Brestanica pri Krškem (20. 3. 2012)

P

redsednik Krajevne organizaci
je DIS Jožef Vajdič je 20. marca
2012 sklical občni zbor članov DIS
v tem kraju. Udeležba na zboru je bila
zelo dobra, saj so člani DIS v tej krajevni
organizaciji zelo povezani in prijateljsko
naklonjeni za skupno delo v Društvu iz
gnancev Slovenije.
Poročilo o delu je najprej podala taj
nica KO DIS Zdenka Volčajnk, nato pa
še predsednik Jožef Vajdič, ki je podal
tudi podrobno razložen program dela za
leto 2012.
Zelo je bila na zboru naglašena potre
ba, da se pomaga članom DIS na domu
in obiskuje tiste, ki ne morejo več ho
diti na zbore in se udeleževati drugih
aktivnosti. Posebno so naglašali, kako
pomembna je povezanost in enotnost
članstva DIS ter doseganje vrednot, za
katere si zelo prizadeva Društvo izgnan
cev Slovenije.
Kako tudi v sorodnih evropskih dru
štvih cenijo delo DIS, pa so se člani DIS

Predsednik KO DIS Brestanica Jožef
Vajdič je zelo uspešen pri delu. (Foto: A. R.)

lahko osebno prepričali na osrednji pri
reditvi DIS ob 70. obletnici izgona in 20.
obletnici delovanja DIS, ki je bila 4. ju
nija 2011 na dvorišču zbirnega centra za
izgon Slovencev pri hlevih in konjušnici
v Brestanici. Delegacije iz evropskih dru
štev so predstavnikom DIS v prisotnosti
predsednika RS dr. Danila Türka izroča
la odlikovanja in priznanja. Nemška delegacija pa je Društvu izgnancev Slovenije
podelila plaketo za državljanski pogum.
Območnega zbora KO DIS Brestanica
sta se udeležila tudi predsednica DIS
Ivica Žnidaršič in član IO DIS Alojz
Rupar. Predsednica DIS se je odboru
KO DIS Brestanica in članom te orga
nizacije zahvalila za dobro sodelovanje
pri urejanju prireditvenega prostora za
izvedbo osrednje prireditve DIS 24. 6.
2011 in udeležbo na prireditvi. Pove
dala je tudi, da je IO DIS začel akcijo
zbiranja sredstev za obnovo še zgornjih
prostorov zbirnega taborišča in da pri
čakuje, da bo vsak član DIS prispeval v
ta namen vsaj 10 €.
Med drugimi je pohvalila predsedni
ka KO DIS Jožefa Vajdiča, da je 4. 12.
2012 kandidiral za poslanca državnega
zbora RS in izrazila začudenje, da ga iz
gnanci in begunci v občini Krško niso
dovolj podprli, nekateri so celo ovirali
njegovo predvolilno aktivnost. Ob tem
je opozorila na stališča skupščine DIS z
dne 29. 9. 2011, kjer je bilo rečeno, da se
podpre stranke in delegate, ki bodo skr
beli, da se ne bi dosežene pravice zmanj
šale in da bi bil čimprej sprejet zakon o
povračilu gmotne škode. Predsednica
DIS je priporočila članom DIS, naj se
povežejo s strankami in poslanci, ki so
jih podprli in volili, in jih povprašajo,
kdaj bo sprejet zakon o gmotni škodi
in kako bodo izterjali vojno škodo od
Nemčije, ki je poravnala le 2 % škode
nekdanji državi.

Na občnem zboru v Breznu so bili kar trije župani, podžupan in podžupanja vodilnih
predstavnikov kar petih občin. (Foto: mag. Jože Marhl)

V

dvorani gasilskega doma v Bre
znu je potekal letni občni zbor
članov Območne organizacije
Društva izgnancev Slovenije 1941-1945
občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Zbra
ne je pozdravil predsednik območne
organizacije Marijan Špegelj, med nji
mi predsednico Društva izgnancev Slo
venije 1941-1945 prof. Ivico Žnidaršič,
člana društva in nekdanjega poslanca v
Državnem zboru mag. Franca Žnidaršiča, podžupanjo občine Podvelka Slavico Pečovnik Urh, župana Občine Radlje
ob Dravi Alana Bukovnika, podžupana
Občine Ribnica na Pohorju Alojzija
Klančnika, župana Občine Vuzenica
Franja Goloba in župana Občine Muta
Borisa Kralja.
Vzorno pripravljeno poročilo predse
dnika Marijana Špeglja o opravljenem
delu v minulem letu ter vsebinsko bo
gata razprava po poročilu potrjujejo
uspešno delo društva v letu 2011, saj

so župani, podžupanja in podžupan ter
predsednica DIS Ivica Žnidaršič izrekli
veliko pohval za opravljeno delo Ob
močne organizacije DIS. Tudi za priho
dnje so si postavili visoke cilje in zah
tevne naloge. Mag. Franc Žnidaršič pa
je navzoče seznanil, kaj bo treba storiti,
da bi obdržali dosežene pravice, in o
nujnosti izterjave vojne škode od Nem
čije, da bi država lažje poravnala odško
dnine za prisilno delo. Marijan Špegelj
pa je mag. Franca Žnidaršiča zaprosil,
da bi še naprej pomagal pri uveljavljanju
pravic žrtev vojne.
Zbrane je pozdravila in nagovorila tudi
ravnateljica OŠ Brezno-Podvelka Irena
Jelenko. Učenci šole so pripravili pester
kulturni program, učenec Nejc Golob pa
je predstavil nalogo Zgodilo se je tudi
pri nas, katero je izdelal v lanskem letu
na osnovi razpisa DIS 1941-1945 in za
njo prejel nagrado in priznanje.
Mag. Jože Marhl

Z. V.

Informacijski center Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
v Ljubljani, Linhartova 13,
je odprt
za vse obiskovalce vsak prvi ponedeljek v mesecu 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

Predsednik Območne organizacije DIS Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na
Pohorju, Vuzenica Marijan Špegelj je na občnem zboru 22. marca 2012 podelil posebni
zahvalni listini mag. Francu Žnidaršiču in predsednici Društva izgnancev Slovenije
1941–1945 Ivici Žnidaršič.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Volilni občni zbor KO DIS Radeče

OBVESTILO
Krajevne organizacije DIS ljubljanskega območja
vabijo člane društva in prijatelje na tradicionalno

Srečanje v Mostecu ob dnevu izgnancev
v četrtek, 7. junija 2012, ob 14. uri
Po uvodnem nagovoru nam bo pevski zbor zapel izbor slovenskih pesmi,
nato se bomo ob taktu glasbe zavrteli po plesišču ter obujali spomine na
težke dni in na prijateljske vezi, ki so nam pomagale preživeti.
Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno.
Pripravljalni odbor

N

Dejavnost KO DIS Krško

a razširjeni seji odbora KO DIS
Krško v januarju letošnjega leta
so člani in vabljeni gostje pozitiv
no ocenili delo društva v letu 2011. V ju
bilejnem letu smo praznovali 70 let vsta
je, 70 let izgnanstva, 20 let samostojne
Slovenije in 20 let delovanja DIS Krško.
Naša organizacija je v letu 2011 aktivno
sodelovala finančno in s prostovoljnim
delom pri pripravah državne proslave na
gradu Rajhenburg in pri organizaciji aka
demije ob prazniku občine Krško, posve
čeni vrnitvi izgnancev na domača ognji
šča. KO DIS Krško je ob prazniku KS
mesta Krško organizirala tradicionalno
vsakoletno srečanje izgnancev v mestnem
parku, kjer stoji prvi spomenik, posvečen
slovenskim izgnancem in krškim borcem.
Še posebno veseli smo, da smo sodelovali
z Mestnim muzejem Krško in Osnovno
šolo Jurija Dalmatina Krško pri razstavi
likovnih del šole z bogatim programom.
Ob tej priložnosti je bil tudi izveden kon
cert glasbene šole Krško pod mentor
stvom profesorja Gradiška.
Ob 70-letnici so bile organizirane ra
zne prireditve, tako predvajanje filma
Miloš, ki govori o usodi izgnanca z Raj
henburškega gradu na Hrvaško, kot tudi
kolokvij z razstavo o izgonu prebivalcev
občine Krško z naslovom Kdor ne bo

ponemčen, bo izgnan. Vse razstave, pre
davanja in srečanja so bila organizirana
v Mestnem muzeju Krško. Strokovno in
tehnično sta prireditve organizirali Alen
ka Černelič Krošelj, direktorica Mestne
ga muzeja Krško ter vodja obnove gradu
Rajhenburg, in Irena Fürst iz Muzeja no
vejše zgodovine Slovenije, enota Bresta
nica. Za vse to smo jima zelo hvaležni.
V imenu KO DIS Krško se ob tej prilo
žnosti zahvaljujemo tudi donatorjem in
posameznim organizacijam, ki so z de
lovnim prispevkom sodelovali pri izved
bi programov KO DIS Krško.
Na sestanku smo se seznanili z le
tnim načrtom DIS. Na seji je bil sprejet
program dela za leto 2012, ki tudi letos
vključuje srečanje izgnancev v mestnem
parku v času praznika KS mesta Krško.
Ob tej priložnosti prosimo vse člane in
nečlane, ki so bili izgnani, da darujejo
spominske predmete, pisma in fotografi
je, ki jih bomo ob tej priložnosti razsta
vili v Muzeju novejše zgodovine, enota
Brestanica.
Ob 20-letnici smo se spomnili vseh ži
večih članov, še posebej pa preminulih
članov, ki so sodelovali pri ustanovitvi
DIS in KS Krško. Iskrena hvala vsem.

Občni zbor KO DIS Radeče 3. 12. 2011

O

bisk članov je bil velik, saj je bila
dvorana polna. Najprej je ansam
bel CVET zapel pesem izgnan
cev Oh, kako je dolga pot..., nato pa je
predsednica pozdravila člane in goste,
med katerimi sta bila tudi župan Občine
Radeče Matjaž Han in podžupanja Rafa
ela Pintarič. Pohvale DIS so prejeli KO
DIS Radeče, Jože Blas kot praporščak in
ansambel CVET.
Strnjeno poročilo o štirih letih delova
nja je podala predsednica Marinka Bre
gar. Poudarila je, da je na slavnostni seji
9. 9. 2011 naša Krajevna organizacija
prejela najvišje občinsko priznanje, Zla
tnik Občine Radeče za dobro opravlje
na dela v dolgoletnem obdobju, Alojzija
Kus pa Srebrnik Občine Radeče za 20
let požrtvovalnega dela.

Blagajniško poročilo je podala Danije
la Knavs, obširno poročilo NO pa Karlo
Kržan. Po poročilih se je odprla široka
razprava. Veliko vprašanj in pohval je bilo
o izdaji Zbornika ob 70. obletnici izgona
Radečanov med II. svetovno vojno, ki ga
je izdala Občina Radeče z našim sodelo
vanjem. Na vsa vprašanja v zvezi z njim
je odgovarjal eden izmed avtorjev tega
Zbornika, Franci Lipoglavšek. V razpravi
je sodeloval tudi župan Matjaž Han in nas
seznanil s problematiko, ki pesti občino.
Po podani razrešnici dosedanjemu od
boru in NO so potekale javne volitve. Iz
voljena sta bila 9-članski odbor in 3-član
ski NO, za delegata na Skupščini DIS pa
je bila imenovana Marinka Bregar.
M. B.

Občni zbor KO DIS Trebnje

Jože Habinc

KO DIS ŠENTJANŽ in KO DIS KRMELJ-TRŽIŠČE
organizirata pod pokroviteljstvom Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

10. SPOMINSKI POHOD
OB ITALIJANSKO–NEMŠKI OKUPACIJSKI MEJI
OD MURNC DO TELČ,
V SOBOTO, 28. 4. 2012
ZBIRNO MESTO JE V MURNCAH NAD ŠENTJANŽEM OB 8. URI
Zagotovljen bo prevoz do Murnc z avtobusom: iz TRŽIŠČA ob 6.45, iz
KRMELJA ob 7. uri in iz ŠENTJANŽA ob 7.30.
Pohod je dolg približno 17 km.
Zaključek pohoda bo pri gasilskem domu na TELČAH ob 15. uri.
Sledili bodo kulturni program, slavnostni govor in prijateljsko druženje
ob topli malici.
Prevoz na relaciji Telče–Tržišče–Šentjanž je zagotovljen.
Vaš prispevek je 5 evrov.
Za več informacij lahko pokličete: 07/818 04 60 (Ciril FLAJS), 07/818 47 49
(Marjan ZAMAN) in 07/818 56 70 (Rezka REPOVŽ).
VABLJENI IZGNANCI, BEGUNCI, PRISILNI DELAVCI IN DRUGE
ŽRTVE VOJNEGA NASILJA TER LJUBITELJI NARAVE IN POHODOV

Del udeležencev občnega zbora članov DIS v Trebnjem (3. 3. 2012) (Foto: I. Ž.)

D

ne 3. marca 2012 so se zbrali
na občnem zboru člani KO DIS
Trebnje.
Predsednik Zvone Duh je najprej poz
dravil vse navzoče in posebej predsedni
co DIS Ivico Žnidaršič.
V poročilu o delu je predsednik KO
DIS Trebnje Zvone Duh povedal, da
so člani DIS sodelovali na pohodih ob
okupacijski meji od Murnc do Telč in od
Telč do Bučke. Prireditve DIS v Bresta
nici se je udeležilo kar 45 članov, aktiv
no so sodelovali na Skupščini DIS.
Posebno pozornost namenjajo obi
skom starejših, bolnih in jubilantov.

Zvone Duh se je zahvalil za dobro in
pokončno držo mag. Francu Žnidarši
ču, predsednici DIS Ivici Žnidaršič ter
Zdenki Kaplan za dobro delo v korist
žrtev vojnega nasilja.
Povedal je tudi, da Krajevni organiza
ciji DIS finančno pomagajo občine Mo
kronog, Šentrupert, Mirna in Trebnje. S
temi občinami so skupaj z DIS podpi
sali pismo o nameri sofinanciranja KO
DIS Trebnje v letu 2012.
Na zboru so sprejeli tudi program dela
za leto 2012.
Z. D.
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20. občni zbor KO DIS Ljubljana Bežigrad

20. redni letni zbor KO DIS Ljubljana Šiška

Del udeležencev občnega zbora KO DIS Ljubljana Bežigrad

Občni zbor KO DIS Ljubljana Šiška je bil zelo dobro obiskan.

2

5. februarja 2012 smo se zbrali na 20.
občnem zboru KO DIS Bežigrad, v
veliki dvorani na Linhartovi 13.
Za prijetno otvoritev zbora je poskr
bel Partizanski pevski zbor, ki je pod
vodstvom prof. Franca Gornika navzo
če razveselil z nekaj pesmimi iz svojega
bogatega repertoarja.
Občnega zbora se je udeležilo kar ne
kaj gostov: predsednica DIS Ivica Žni
daršič, članica IO DIS Anka Tominšek
in predsedniki ljubljanskih KO DIS
Olga Kamenov iz Centra, Karel Hribšek
iz Šiške in Anton Naroglav z Viča.
Po uvodnih formalnostih je poročilo
prebral Maksimiljan Ferek. Poročal je o
delovanju KO, ki je svoj trud usmeril na
starejše, pomoči potrebne člane. Pozval
je njihove svojce, naj se nam pridruži
jo in nam tako lažje poročajo o svojih
domačih, saj bomo na ta način bolj po
vezani in seznanjeni o njihovih potre
bah. Povprečna starost našega članstva
je preko 78 let in kmalu bomo tudi mi
potrebovali pomoč. Članstvo se je od
ustanovitve že prepolovilo, saj jih vsako
leto veliko umre. Zahvalil se je članom
odbora KO DIS in NO za njihovo nese
bično pomoč pri delovanju KO DIS.
Poročal je, da smo na volitve v DZ Slo
venije opozorili vse člane DIS ljubljan
skega območja in jim priporočili, naj
gredo vsi na volitve in katero stranko
naj volijo. Priporočena je bila stranka
DSD, katere ustanovitelj in predsednik
je izgnanec in član DIS mag. Franc Žnidaršič. Poudarjeno je bilo, da ima le ta
stranka v svojem programu med dru
gim tudi izterjavo vojne škode od Nem
čije. Nobena druga stranka tega nima.
Rezultat volitev je bil slabši, kot smo
pričakovali. Iz tega lahko sklepamo, ko
liko smo bili in smo hvaležni tistemu,
ki se je potegoval za naše pravice. Mag.
Franc Žnidaršič je edini, ki je v DZ
opozarjal, da mora Nemčija poplačati
vojno škodo.
Sedaj imamo novo vlado in nobe
na od koalicijskih strank nima v svo
jem programu teh zahtev niti omenje
nih. V zvezi z varčevalnimi ukrepi, ki
jih vlada predvideva, pa se nam poraja
vprašanje, kaj bo z dodatnim zdravstve
nim zavarovanjem, s socialnimi transferji

in končno tudi z našo rento. Če pa bi
nam bile kršene pravice, ki so nam bile
priznane z Zakonom o žrtvah vojnega
nasilja, pa se moramo zavedati, da mo
ramo biti v naših vrstah dovolj enotni in
da moramo svoje nezadovoljstvo izraziti
tudi s protesti. Tisti člani, ki so svoj glas
dali izvoljenim poslancem, pa naj od
njih terjajo odgovore.
Marjana Vidmar, tajnica KO DIS Lju
bljana Bežigrad in kandidatka Demo
kratične stranke dela za DZ, je izrazila
začudenje, da ni več izgnancev in be
guncev podprlo stranke DSD.
Anka Tominšek je kot poznavalka po
kojninskega sistema obrazložila finanč
no stanje SPIZ-a in kakšne so posledice,
ker pokojninski zakon ni bil sprejet.
Ivica Žnidaršič, predsednica DIS, je
navzočim priporočila, naj si ogledajo
Informacijski center Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945, kjer je shranjeno
in zbrano gradivo o tem, kaj je bilo tre
ba narediti za uveljavitev pravic ne le
izgnancev in beguncev, ampak tudi dru
gih žrtev vojnega nasilja.
V Informacijskem centru DIS lahko
vidijo, kako nam je uspelo doseči odško
dnine tudi za prisilno delo in kako so
se lahko uveljavljale odškodnine tudi za
gmotno škodo, ki so jo v Sloveniji med
drugo svetovno vojno povzročila nem
ška podjetja.
Predsednica DIS je pozvala člane
DIS, naj sodelujejo pri obnovi zgornjih
prostorov zbirnega taborišča za izgon
Slovencev v Brestanici. Vsak naj bi v ta
namen prispeval vsaj 10 evrov.
Ta pobuda je bila zelo dobro sprejeta,
saj je KO DIS Ljubljana Bežigrad že na
zboru prejel prispevek od 42 navzočih.
Ostali bodo to storili na dežurstvih 5.
3., 12. 3. in 19. 3. 2012 od 16. do 18. ure,
ko bodo pobirali še neplačano članarino.
Na zboru so izrazili prepričanje, da
bodo zbiranje prispevkov za dokončno
obnovo hlevov organizirale tudi druge
Krajevne in Območne organizacije Dru
štva izgnancev Slovenije 1941–1945.
Vsa imena in zneske prispevkov za
heve bo Društvo izgnancev Slovenije
1941–1945 objavilo v posebni knjižici.

Dopolnilna informacija
V 92. številki Vestnika DIS je na strani 4 pri naštevanju,
katera KO DIS je predlagala, da se predsednici DIS Ivici Žnidaršič podeli
zlato plaketo Občine Sevnica, pomotoma izpadla
Krajevna organizacija DIS Studenec,
ki je bila tudi med pobudniki.

J. S.

V

četrtek 23. 2. 2012 smo se člani
Krajevne organizacije DIS Ljublja
na Šiška v velikem številu zbrali v
dvorani Ljudskega doma v Šentvidu. Le
tnega zbora so se udeležili tudi predsedni
ca DIS Ivica Žnidaršič in vabljeni gostje
iz Krajevnih organizacij DIS Ljubljana
Bežigrad, Center in Vič.
Kratek kulturni program, v katerem
so sodelovali pevski zbor Mlada srca
in recitatorji, je bil uglašen na temo
izgnancev in bližajočega se praznika
žena, 8. marca.
Delovni del letnega zbora je vodil
predsednik KO DIS Ljubljana Šiška
Karl Hribšek. V poročilu o preteklem
delu je predstavil mnogotere društvene
aktivnosti ter žal še vedno neuspešna
prizadevanja za sprejetje zakona o po
plačilu vojne škode. Z minuto molka
smo se spomnili članov, preminulih v
preteklem letu.
Društvo je organiziralo številno ude
ležbo na prireditvi DIS v Brestanici in
se udeležilo srečanja v Radljah ob Dra
vi. Skupaj z ZZB ljubljanskega območja
smo počastili spomin na požig prve slo
venske vasi Rašica nad Ljubljano in iz
gon njenih vaščanov v razna taborišča.
Društvo je izvedlo dva zanimiva iz
leta na avstrijsko Koroško in v hrvaško

Zagorje. V letu 2012 načrtujemo za dan
izgnancev 7. junij tradicionalno Sreča
nje v Mostecu ter dva izleta, in sicer na
avstrijsko Koroško ter Notranjsko ali pa
v Posočje.
Tajnica Stanka Račič je poročala o
finančnem poslovanju Društva v letu
2011 in nakazala okvir finančnega pla
na za leto 2012.
V razpravi je predsednica DIS Ivica
Žnidaršič predstavila prizadevanja DIS
pri sprejemanju zakonodaje. Še vedno
ostajajo neizpolnjene obveznosti iz po
plačila vojne škode s strani Nemčije. Iz
razila je tudi obžalovanje, da ob zadnjih
volitvah v Državni zbor ni bil izvoljen
noben poslanec stranke DSD, ki se za
vzema za izterjavo vojne škode od Nem
čije. V razpravo sta se vključili tudi Marjana Vidmar, kandidatka na listi stranke
DSD, in Anka Tominšek, ki je govorila
o aktualni pokojninski in zdravstveni
zakonodaji.
Predsednik KO DIS je povzel razpravo
in podal smernice delovanja za naprej,
udeleženci zbora pa so ob prigrizku še
malo pokramljali in s tem zaključili lep
dan.
Marjan Krajnc

Občne zbore Krajevnih in Območnih organizacij DIS so v januarju,
februarju in marcu 2012 organizirali tudi v drugih krajih, in sicer:
KO DIS Ljubljana Vič–Rudnik			
20. 01. 2012
KO DIS Globoko Pišece				
28. 01. 2012
KO DIS Dole pri Litiji				
29. 01. 2012
KO DIS Tržič					
10. 02. 2012
KO DIS Sevnica					
24. 02. 2012
KO DIS Gornja Radgona				
29. 02. 2012
KO DIS Brežice					
10. 03. 2012
KO DIS Dobova					
11. 03. 2012
KO DIS Hrastnik					
13. 03. 2012
KO DIS Litija					
15. 03. 2012
KO DIS Lenart					
16. 03. 2012
OO DIS Mežiške doline				
17. 03. 2012
KO DIS Ljutomer					
21. 03. 2012
KO DIS Koper					
22. 03. 2012
KO DIS Škofja Loka				
24. 03. 2012
KO DIS Celje					
29. 03. 2012
KO DIS Mozirje					
31. 03. 2012
			
Vsi občni zbori Krajevnih in Območnih organizacij DIS so bili dobro obiskani.
KO DIS Idrija bo 22. aprila 2012 organizirala tematsko konferenco o vojni
škodi in vojnih odškodninah. Predavanje o tej temi bo imela
predsednica DIS Ivica Žnidaršič.
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Spoštljiva leta

Praznovanje rojstnega dne Neže Žnideršič

Z

Neža Blatnik je praznovala visok življenjski jubilej – 101 leto starosti

N

ežo Blatnik iz Konjskega, ki je bila
rojena 30. 11. 1910, smo obiskali na
njenem domu, ko je dopolnila 101 leto.
Gospa je bila enaka kot pred enim letom,
ko smo bili pri njej: zdravega obraza, na
smejana in dobre volje. Spomnila se je,

da smo se lani dogovorili, da se letos zo
pet vidimo. Ob našem obisku je bilo pri
njej na obisku pet moških, vsi z imenom
Alojz. Zelo se je smejala temu naključju.
Hilda Novšak

Julijana Žibert – 90-letnica

O

biskali smo našo članico Julijano Ži
bert, ki je pred kratkim praznovala
90. rojstni dan. Sprejela nas je z velikim
veseljem v družbi hčerke Daniele. Pripo
vedovala nam je o svojem življenju, zlasti
o prebegu pred izgonom. Tam se je rodi
la tudi hčerka Daniela. V njihovo hišo v
Radečah pa so se naselili Kočevarji. Po
osvoboditvi so se vrnili na svoj dom, kjer
je mož nadaljeval s svojo obrtjo – klepar
stvom. Ob odhodu smo ji zaželeli zdravja
in dobrega počutja.
M. B.

Slavljenka Julijana Žibert

adnji januarski dan smo v upoko
jenskem domu v Sevnici praznovali
rojstni dan najstarejše članice KO DIS
Sevnica Neže Žnideršič. Dočakala je 98.
leto še zelo čila in zdrava. Vsa leta je ži
vela skromno in delovno. Svojo hišico na
Studencu je vsako pomlad odela v mnogo
rožic. Preživela je prvo in drugo svetovno
vojno. Na začetku druge svetovne vojne je
bila izgnana v Nemčijo. Vsak dan je mo
rala v nemške tovarne delat, zanjo je bilo
zelo naporno, saj je bila noseča. Rodila je
sina, vendar je že pri 27 letih umrl.
»Danes imam še živega brata in neča
ke. Sedaj živim v upokojenskem domu.
Zdravje mi še kar služi. Vse osebje doma
je prijazno. Rada tudi berem, posebno Ve
stnik. Mladim sporočam, da jim bo vse,
kar se bodo naučili v mladosti, prišlo prav
v starosti, in kar bodo zamudili, ne bodo
nikoli nadoknadili,« nam je povedala.

Na sliki Nežka s sovaščanko Nado Stošicki
Vam, draga Nežka, kličemo še na mno
ga leta!
Nada Stošicki

97 let Marije Pirc

Ž

iveti dolgo življenje dobrega zdrav
ja, delovno aktivno in samostojno,
je prav gotovo želja vsakega človeka. Ko
smo obiskali Marijo Pirc, najstarejšo čla
nico KO DIS Krško, smo bili presenečeni
prav nad tem, kako pokončno, delovno,
aktivno in veselo doživlja svoj 97. rojstni
dan. Na dan obiska smo jo presenetili pri
branju časopisa (bere brez očal) ter reše
vanju križanke. Vesela je bila srečanja z
vodstvom KO DIS Krško.
Njena življenjska pot je bila zelo težka,
od mladosti, ki jo je preživela na Čretežu
pri Krškem, od koder je bila leta 1941 iz
gnana od domačega ognjišča. Kmalu po
vrnitvi v domovino je izgubila moža, ki
je težko zbolel v izgnanstvu, in kot mati
devetih otrok je ostala sama. Danes živi
še šest njenih otrok.
Njeno življenje ni bilo lahko; opravlja
la je razna dela, da je preživljala svojo
družino.

Voščili smo Mariji Pirc
Danes živi samostojno v Krškem,
kjer jo redno obiskujejo prijatelji in nje
ni bližnji. Članica KO DIS Krško je od
njene ustanovitve dalje in je redna preje
mnica Vestnika DIS.
Želimo ji še na mnoga leta in veliko
srečanj v okviru KO DIS Krško.
Jože Habinc

Okrogli jubilej Milke Zagorc

Naši 90-letniki

2

Vincenc Stanič

Mimica Avsec

V

letu 2011 so kar štirje člani KO DIS
Brežice dopolnili 90 let:

6. novembra je praznovala 90-letnico
rojstva aktivna članica KO DIS Krško
Milka Zagorc. Jubilej je proslavila v krogu
prijateljev, sorodnikov in predstavnikov
KO DIS Krško, katere članica je od usta
novitve pred 20 leti. Njena življenjska pot
je bila težka, od mladostniškega življenja
na manjši kmetiji v 6-članski družini. 4.
novembra 1941 je bila skupaj z vso dru
žino izgnana v delovno taborišče na Polj
skem, kjer je doživljala okrnjeno mladost
in večni strah za domače, ki so izgnan
stvo preživljali drugje. Po osvoboditvi je
z možem Nacetom aktivno sodelovala pri
obnovi domovine in mesta Krško. Njena
posebna skrb so bili v tistem času mladi
prihajajoči kadri, ki so se takrat zaposlo
vali v hitro razvijajočem se gospodarstvu.
Milko tudi danes spremlja velik opti
mizem glede razvoja kraja in Slovenije.
Zelo je zadovoljna z življenjskim okoljem

Milka Zagorc je praznovala 90 let.
v Domu starejših občanov Krško, kjer se
vključuje v številne aktivnosti znotraj in
zunaj doma.
Krajevna organizacija DIS Krško ji
želi obilo zdravja in sodelovanja tudi v
prihodnje.
Jože Habinc

Iskrene čestitke ob 80. rojstnem dnevu

• Mimica Avsec

K

• Vincenc Stanič
• Marija Hrastovšek
• Vlado Cerjak
Tri člane smo društveni delavci obiska
li na domu in jim zaželeli zdravja.
Marija Hrastovšek

rajevna organizacija DIS Domžale
iskreno čestita svojemu članu Jožetu
Lekanu ob njegovi 80-letnici. Poznamo
ga vse življenje kot priznanega kulturne
ga delavca, ki se je odlikoval pri več kot
25 ponovitvah Adama Ravbarja, kjer je
pel in igral, zelo uspešno pa je igral tudi
Martina Krpana. Od samega začetka je
član vodstva našega društva.
Želimo mu predvsem veliko zdravja!
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JUBILANTI KO DIS ŠENTJANŽ

DA SE NE BI POZABILO

S

voj 90. rojstni dan je praznovala v
novembru Julka Štih iz Kamenice.
Starše in njo, ki je 30. novembra tistega
leta praznovala 20. rojstni dan, so Nemci
odpeljali naprej v Rajhenburg in nato v
Neresheim. Vrnili so se v avgustu 1945.
Dom je bil prazen.
Njeno življenje je poznalo le delo in
skrb za druge. Danes je vesela, da je
prestala toliko težkih trenutkov. Jesen
življenja preživlja v svoji hiški blizu sina
Tonija in dobre snahe Vide. Razveseli se
vnukov in družine hčerke Irene. V Julki
no naročje radi zlezejo pravnuki.

Julka Štih je praznovala 90 let.

V

decembru smo s harmo
nikarjem presenetili Ma
rijo Zupet, ki je praznovala
90. rojstni dan. Tudi Marija
je bila izgnanka, prav tako v
Neresheimu. Njeno življenje je
bilo en sam velik delovni dan,
zares težak, a vse je zmogla. Je
sen življenja preživlja ob sinu,
v lično urejeni hiši, blizu do
brih sosedov.

V
Slavljenka Marija Zupet v družbi prijateljev

A

malija Keber je 15. decembra
praznovala svoj 93. rojstni dan.
To je mama, ki še zdaj ne zna reči
– oprosti, tega ne zmorem. Njenih
šest otrok in vnuki jo radi obiskuje
jo. Vesela je, ko se lahko pogovarja
o vsakdanjih rečeh, čeprav vojnih
dni kot begunka z dvema otrokoma
nikoli ne bo pozabila.

Amalija Keber

N

aš najstarejši član, ki je v okto
bru dopolnil 96 let, se še vedno
vozi z mopedom v Radeče, Sevnico
in nazaj v Budno vas. To je Franc
Sigmund, ki je vedno dobre volje.
Še na mnoga leta!
Zapisala: Rezka Repovž
Foto: Janez Repovž

Franc Sigmund

JUBILANTA KO DIS LESKOVEC
ARL TRAMPUŽ se je rodil 21. 11.
1921. Med vojno je bila njegova dru
žina izgnana v Nemčijo, kjer je moral
trdo delati. Po vrnitvi v domovino si je
ustvaril družino v Žadovinku. Delal je
kot kovač, kmetoval, imel je tudi mlatil
nico žita. Danes uživata z ženo jesen ži
vljenja skupaj s sinovo družino.

R
Podpredsednica Anica Baznik, tajnik
Marjan Arh, blagajničarka Rozi Primc in
jubilant Karl Trampuž
(foto B. A.)

A

NTONIJA URBANČ se je rodila
1. 1. 1922. S staršema, dvema bra
toma in petimi sestrami je bila izgnana
v Nemčijo. Delala je v tovarni, na kme
tijah, ker je bila zelo pridna, so jo imeli
radi. Še danes pravi, da delo krepi člove
ka. Je še vedno vitalna, polna energije,
da lahko skrbi sama zase, čeprav ima v
bližini hčerko z družino.

Zdenka Žičkar

Ob 70. obletnici boja v Murncah je
želela KO DIS Šentjanž temu kraju dati
dostojen pietetni prostor, ki si ga ta kraj
zasluži. Za proslavo so poskrbeli učenci
OŠ Milana Majcna, pevke septeta For
tuna, pevci Lire, člani Duletove čete,
praporščaki in veterani vojne za Slove
nijo iz Posavja in predstavniki ZZB Ob
čine Sevnica.
Med gosti so bili tudi brat pokojnega
Jančija Mevžlja, župan in podžupan Ob
čine Sevnica, predsednik KS Šentjanž in
člani družine Majcen.
Za postrežbo so poskrbeli vinogradniki
iz Šentjanža in aktiv kmečkih žena iz Bu
dne vasi ter za klopi gasilci iz Šentjanža.
Predsednica KO DIS Šentjanž je kot
organizatorka prireditve pozdravila goste
ter predstavila slavnostnega govornika, Ja
neza Kosa, ki je izčrpno orisal dogajanje
v tistih časih in ga povezal z današnjim
aktualnim dogajanjem.
Janez Kos pa je tudi avtor zbornika z
naslovom »Šentjanž, pušeljc Dolenjske, v
vihri vojne 1941–1945 ni ovenel.«
Rezka Repovž,
predsednica KO DIS Šentjanž

Nekaj besed o rojstvu, življenju in smrti mame

K

Oba jubilanta so obiskali predstavniki
KO DIS Leskovec in jima ob jubileju za
želeli vse lepo.

oktobru smo praznovali 70. oblet
nico junaškega boja v Murncah.
Junaški boj Milana Majcna in Jan
čija Mevžlja 28. in 29. oktobra 1941. leta
tu v Murncah je bil eden tistih dogodkov,
ki so v jeseni prvega leta fašistične oku
pacije z vso silo odjeknili po naših vaseh,
mestih, ječah in zaporih in med prvimi
partizanskimi četami v gozdovih. Čeprav
tega boja nista vodila ne četa ne bataljon,
ampak dva partizana, ki sta v njem izgu
bila življenje, bo ostal za vedno zapisan
v zgodovini našega NOB. To je bil prvi
spopad s sovražnikom na Dolenjskem in
v Posavju, sledili so spopadi v novembru
na Bučki, v Sevnici in drugod.
Kalvarija izgona se je pričela v drugi
polovici novembra, decembra in nato še
v marcu 1941. leta. Iz Šentjanža je bilo
izseljenih 73 % prebivalcev, 13 % jih je
pobegnilo na italijansko stran, ko še ni
bilo žičnate ograje. Leta 1945, julija in
avgusta, so se vračali na prazne, izropa
ne domove.
»Spominjajte se nas, ki smo žrtvovali
svoje življenje v borbi proti fašizmu in
nacizmu, dali smo vse za vašo svobodo
in lepšo prihodnost,« piše na spomeniku
padlih junakov.

Jubilantka Antonija Urbanč
v krogu obiskovalcev
(foto B. A.)

odila se je na Studencu pri Sevni
ci. Starši so bili revni, zato je mo
rala kmalu iti služit in pomagat
kmetom. Staro 21 let, v najlepših letih, jo
je Hitler izgnal v Nemčijo. Tam je morala
trdo delati in skrbeti za starše in mene,
ki sem bila takrat dojenček. Izgnani smo
bili 7. 11. 1941, in to vsa družina.
Ko je prišla svoboda in smo se vračali
domov prek Subotice v Vojvodini, smo
vsi zboleli za črevesno boleznijo. Moja
mlajša sestrica, rojena v Nemčiji leta
1943, je tako hudo zbolela, da je morala
v bolnišnico Brežice. Mama jo je nesla iz
Studenca v Sevnico na vlak za Brežice v
bolnišnico. Tam jo je pustila v upanju, da
jo bodo pozdravili. Čez tri dni je šla na
obisk, a njene hčerkice ni bilo več, bolni
ca jo je pokopala na brežiškem pokopali
šču. Bilo je zelo hudo in bolečine so bile
hude. Večkrat mi je omenila, kako lepa
hčerkica je bila in rekla, da je bila kot
angelček.
Leta 1945–1946 smo šli v Banat–Gu
darico. Tam so bile hiše prazne, ker so

Nemci bežali pred komunizmom. Tam
smo obdelovali zemljo, sejali pšenico in
sadili vinograde. Ko je bila stara 45 let,
je šla mama delat v Nemčijo, kjer si je
zaslužila skromno pokojnino. Stara 65
let je prišla v Sevnico in si kupila majhno
hiško pod Zajčjo goro. Rodila je osem
otrok, pet nas še živi. Pred enim letom in
pol ji je moč opešala, morala je večkrat v
bolnišnico, nato je šla v Trubarjev dom
počitka v Loki pri Zidanem Mostu. To je
zelo težko sprejela, kajti ona je rada go
spodarila, kuhala, pekla, obdelovala vrt
in sadila vrtnice.
Lani prvega novembra je praznovala
91. rojstni dan. Imela je sladkorno bole
zen, srce ji je pešalo, noge so jo močno
bolele, vendar je še hodila. 13. februarja
ponoči pa je za vedno zaspala. Tako se je
končala njena življenjska pot.
Dokler bom živela, bo tudi ona živela,
saj pravijo, da kdor umre, nikdar zares
ne umre, samo nekje daleč – daleč je.
Ana Pešec, Boštanj

Dopolnilna informacija
Pri naštevanju datumov občnih zborov KO DIS je v poročilu za delegate na
Skupščini DIS pomotoma izpadel datum 22. junij 2011, ko je imel občni zbor
KO DIS Petišovci – Benica – Pince–Marof.
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Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

KO DIS Artiče		
Božo OCVIRK
13.12.1939
Karol PETAN
13.12.1929
Pavla PLANINC
27.12.1926
		
KO DIS Bistrica ob Sotli		
Jože GERŠAK
1927
Slava KUNEJ
1927
Ivan RESNIK
1920
		
KO DIS Bled		
Jožefa MEŽAN
08.02.1931
		
KO DIS Boštanj		
Jožefa UDOVČ
01.05.1920
		
KO DIS Brestanica		
Marija JURMAN
30.11.1928
		
KO DIS Celje		
Zlata LAH
06.04.1923
Erika MEŽNARIČ
30.07.1921
Silva PODVRATNIK
10.11.1939
Štefka ŠEŠIČ
19.12.1926
		
KO DIS Cerklje ob Krki		
Veronika JABUKA
08.02.1932
Martin JUREČIČ
17.12.1931
Marija LAVRINŠEK
17.05.1933
Štefka RAČIČ
29.11.1931
Milan ŽUGIČ
11.04.1935
		
KO DIS Dobova		
Stanko BLAŽEVIČ
08.11.1925
Rozalija BLAŽINČ
24.09.1938
Marjan BOGOVIČ
06.07.1932
Boris CVETKOVIČ
07.10.1929
Rozalija CVETKOVIČ
01.09.1925
Rozalija CVETKOVIČ
07.01.1926
Ivan CURHALEK
25.06.1921
Ivan DERŽANIČ
04.11.1933
Ivan GLOGUŠEK
06.04.1929
Marija GLOGUŠEK
09.02.1922
Drago JURKAS
21.04.1932
Stanko JURKAS
04.01.1930
Marija KROŠELJ
26.12.1922
Vladislav KRULIK
15.02.1915
Franc LIPEJ
1948
Anton PAVLOVIČ
13.06.1929
Jožefa PROSELC
07.07.1927
Terezija RAČIČ
03.01.1922
		
KO DIS Dole pri Litiji		
Martina MARTINČIČ
07.10.1933
		
KO DIS Dolenja vas		
Edvard GOBEC
08.07.1931
Marija LIBENŠEK
1920
Štefka LIBENŠEK
22.08.1917
		
KO DIS Globoko		
Ljudmila HARPIN
21.10.1934
Ivanka KOVAČ
22.12.1920
Drago KOVAČIČ
20.08.1937
Jožefa KRŽAN
11.04.1920
Ljudmila OGOREVC
16.09.1925
Ana PIKLC
10.07.1922
Franc PODGORŠEK
09.10.1934
Marija SLOVENC
16.08.1934
Franc SUŠIN
27.01.1940
		
KO DIS Grosuplje		
Amalija FABJAN
07.01.1915
		
KO DIS Hrastnik		
Anton GREBEN
29.08.1934
Pavla JELENC
20.01.1924
Silva LEGVART
10.12.1929
Alojzija SOTLAR
25.05.1922
Jožefa SOTLAR
03.02.1922
Vida VOLKER
26.09.1927
		
KO DIS Kamnik		
Ana BELEC
1924
Janez KUHAR
1937
Rozalija LAVRINC
1925
Ana TRDIN
1924
		
KO DIS Kapele		
Ljudmila KOLARIČ
17.09.1934
Alojz KROŠELJ
09.05.1936
Marija LEVAK
12.11.1942
Marija LIPOVŠEK
29.05.1930
Ivan RADANOVIČ
13.03.1923
Štefanija RADANOVIČ
04.12.1931
Matilda STANIČ
04.02.1926
Marija ŠEPEC
14.04.1929
Mira ŽITNIK
20.06.1933

Datum smrti
03.10.2011
12.09.2011
17.09.2011
04.12.2011
05.12.2011
22.11.2011
15.02.2012
12.03.2012
06.12.2011
11.12.2011
2011
24.01.2012
21.09.2011
28.12.2011
31.12.2011
28.11.2011
24.12.2011
01.11.2011
20.05.2011
01.09.2011
17.09.2011
05.05.2011
04.01.2011
06.09.2011
20.09.2011
23.11.2011
11.07.2011
28.05.2011
17.10.2011
10.06.2011
01.03.2011
02.03.2011
30.12.2011
19.01.2011
05.01.2011
10.09.2011
18.01.2012
17.07.2011
23.05.2011
18.12.2011
31.07.2011
02.03.2011
28.04.2011
05.06.2011
11.12.2011
25.04.2011
05.12.2010
19.03.2011
01.10.2011
20.02.2012
02.02.2012
05.07.2011
16.09.2011
10.09.2011
13.12.2011
15.09.2011
01.2012
12.2011
12.2011
12.2011
03.09.2011
14.03.2011
27.04.2011
17.08.2011
06.12.2011
19.04.2011
02.06.2011
09.05.2011
30.06.2011

KO DIS Komen		
Pavel BUDA
27.04.1940
Dora HROVATIN
1922
Otilija TROBEC
1940

22.10.2011
24.06.2011
11.01.2012

KO DIS Krško		
Terezija KONČAR
29.05.1926

28.10.2011

KO DIS Laško		
Karl GRAČNAR
25.09.1937

26.01.2012

KO DIS Lenart		
Lidija KREVS
17.04.1923

14.10.2011

KO DIS Leskovec		
Stanka AVGUŠTIN
27.11.1924
Martin SOTLAR
18.10.1939
Marija STARC
12.10.1912

20.11.2011
03.10.2011
10.11.2011

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Ljubljana Šiška		
Alojz AJSTER
22.05.1925
Emilija BIZJAK
29.04.1920
Ivan SRNEL
18.12.1926
Ana-Alojzija ULE
17.06.1926
Emilija ZIDAR
17.12.1912

08.01.2012
01.03.2012
00.12.2011
30.12.2011
10.02.2012

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik		
Janez BABNIK
06.06.1940
Marija GERBEC
20.03.1937
Albina STERMECKI
20.11.1925

15.02.2012
07.02.2012
09.06.2011

KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica		
Bogdan KORPAR
03.10.1932
Franc KOZAR
25.03.1932

11.2011
11.2011

KO DIS Maribor Tabor		
Jožefa ČEŠNOVAR
31.08.1912
Albin GODNIČ
08.08.1937
Marija GRANDOVEC
09.04.1925
Vera IVANUŠA
21.11.1932
Mira KOS
07.03.1939
Dana MLAKAR
08.08.1930
Alojz SLANIČ
06.06.1933
Terezija SPILEK
27.08.1923
Igor ZOTTER
02.10.1932
		
KO DIS Novo mesto		
Amalija AHLIN
04.11.1921
		
KO DIS Polšnik		
Majda KONČAR
15.09.1934
Frančiška SLADIČ
02.02.1923
		
KO DIS Ptuj		
Antonija BELŠAK
11.06.1915
Vera DOBLJEKAR
1923
Marij ŽMAVC
06.12.1924
		
KO DIS Radeče		
Marija KAJIČ
04.09.1927
Ivan KRAMŽAR
06.04.1942
Amalija STOPAR
07.12.1923
		
KO DIS Radovljica		
Vida ERJAVEC
13.06.1931
		
KO DIS Raka		
Jožefa BOŽIČ
31.03.1932
Marija DOVJAK
01.03.1910
Alojz JANC
18.03.1934
Neža NOVAK
16.08.1938
Franc PEČARIČ
27.10.1929
Marija PIRC
15.09.1932
Jožefa SOLCE
13.07.1927
Zofija ŠRIBAR
29.01.1928
Alojzija ŠTERK
06.06.1924
Marija TOMAŽIN
08.01.1921
Franc URŠKO
14.06.1934
Alojz ZORKO
05.06.1937
		
KO DIS Sevnica		
Justi BOŽIČ
12.07.1930
Jožefa RUPAR
10.01.1932
		
KO DIS Slovenska Bistrica		
Ivan MANFREDA
12.12.1943
		
KO DIS Slovenske Konjice		
Hermina ČREŠNAR
28.10.1924
Mira FURMAN
17.10.1941
Ljudmila HUDINA
04.08.1936
Milena RATEJ
16.01.1933
		
KO DIS Studenec		
Matilda MLAKAR
02.02.1925
Franc OMIGONI
20.02.1927
		
KO DIS Šentjanž		
Franc FLAJS
06.01.1932
Franc RASPET
04.05.1923
Ana TRATAR
22.11.1940
		
KO DIS Šentjur pod Kumom		
Julijana DOLŠAK
12.05.1928
Angela MEDVEŠEK
19.04.1923
		
KO DIS Škofja Loka		
Jožef BOGOVIČ
21.11.1925
Vida FERJAN
05.06.1940
Amalija HVALA
25.11.1921
		
KO DIS Trbovlje		
Stanislav BRLOGAR
11.01.1916
Marija OMAHEN
19.04.1924
Drago VERDAJ
08.10.1933
		
KO DIS Veliki Trn		
Kristina GORENC
29.09.1914
Rozalija JAMNIK
14.09.1923
Terezija KOPINA
11.08.1944
Alojz LAVRENČIČ
04.09.1938
Jože MAVSAR
06.03.1935
Miha MAVSAR
18.05.1924
Andrej PIRC
13.08.1930
Julijana PIRC
17.02.1932
Olga ŽIBERT
26.02.1933
		
KO DIS Vrhnika		
Štefanija MARCHIOTTI	-	
		
KO DIS Žalec		
Janez DEBEVC
24.08.1927
Erna Nada OBERMAYER
23.09.1933
Frančišek ŠIVAVEC
01.01.1929

07.10.2011
05.01.2012
31.08.2011
13.11.2011
05.01.2012
06.01.2012
10.12.2011
15.11.2011
12.10.2011
02.2012
31.12.2011
27.02.2011
24.06.2011
12.10.2011
02.12.2011
01.02.2012
29.01.2012
09.01.2012
15.01.2012
09.09.2011
15.01.2011
08.12.2011
19.11.2011
15.11.2011
06.02.2011
17.07.2011
18.03.2011
20.07.2011
08.03.2011
27.10.2011
17.10.2011
14.12.2011
10.11.2011
16.01.2012
19.01.2012
09.01.2012
03.03.2012
29.01.2011
01.02.2012
05.02.2012
26.02.2012
20.03.2012
28.09.2011
01.02.2012
03.02.2012
12.11.2011
06.09.2011
26.08.2011
19.12.2011
11.02.2012
09.12.2011
04.04.2011
17.06.2011
27.05.2011
29.09.2011
20.07.2011
05.02.2011
19.12.2011
02.03.2011
12.02.2011
28.02.2012
18.09.2011
07.10.2011
06.11.2011

