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Prireditev ob 70. obletnici izgona Slovencev 
iz avStrijSke koroške v celovcu

Ob 70. obletnici izgona Sloven
cev iz avstrijske Koroške je 
bila 15. aprila 2012 v Celovcu 

spominska prireditev.
Slovesnost se je začela s slovensko 

dvojezično mašo v celovški stolnici, ki 
jo je vodil škof dr. Alois Schwarz, na
daljevala pa ob 15.30 v Domu glasbe 
v Celovcu.

V kulturnem programu so sodelovali 
tamburaši iz Hodiš in Škofič, družina 
Zwitter iz Zahomca, otroški zbor Dani
ca, mladinski zbor nižje stopnje za Slo
vence, Stanko Polzer in teater Zora, ki 
ga je vodil Marjan Štikar. V spremlje
valnem programu pa so predvajali tudi 
dokumentarec Sence sramote.

Uvodni govor na prireditvi je imel 
Jože Partl, predsednik Zveze sloven
skih izseljencev, ki je orisal nasilje 
nad Slovenci v Avstriji in dejal, da 
se je izseljevanje Slovencev začelo že 
kmalu po I. svetovni vojni, ko je fa
šistični režim v Italiji začel izganjati 
primorske Slovence. S prevlado naci
onalsocializma se je etnično čiščenje 
razširilo še na druga ozemlja v Evro
pi, tudi na Koroško, ki ji je to treba 
vcepiti v trajen spomin, da se kaj ta
kega ne bi nikdar več zgodilo. Dejal je 
še, da je v zadnjih letih na Koroškem 
prišlo do nekaj izboljšav, tudi glede 

dvojezičnih krajevnih tabel, vendar 
ostaja kritičen zaradi potrebnega de
leža 17,5 odstotka slovensko govore
čega prebivalstva. Jože Partl od Slo
venije pričakuje odločno podporo in 
državniški odnos namesto notranje
političnih izigravanj na račun manj
šine. Pri tem naj se Slovenija zgleduje 
po Avstriji, ki je Južne Tirolce vedno 
podpirala in zanje dosegla izvrstne 
rešitve, je opozoril Partl.

Izgon Slovencev iz avstrijske Koro
ške se je zgodil aprila 1942. Tako kot 
Slovenci iz matične domovine so naci
sti preganjali tudi Slovence v Avstriji. 

Njihova tragedija pa je bila velika 
tudi, ko so se leta 1945 vrnili iz nem
ških taborišč: niso jih pustili na njiho
ve domove, ker so bili v njih že nase
ljeni Avstrijci. Nekateri so si še okrog 
petnajst let prizadevali, da so se lahko 
vrnili na svoje domove.

Na slovesnosti je govorila tudi po
slanka socialdemokratske stranke 
(SPÖ) v dunajskem državnem zboru 
Christine Muttonen in opozorila, da 
je v Avstriji, še zlasti pa na avstrij
skem Koroškem, zelo dolgo trajalo, 
da so začeli razčiščevati nacistično 
preteklost.  Še dlje pa je trajalo, da so 
se ozrli tudi na težavno zgodovino ko
roških Slovencev. 

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945  
vsako leto obeležuje dan izgnancev – 7. junij 

kot opomin na izgon Slovencev leta 1941

Spominska slovesnost ob 70. obletnici izgona Slovencev iz avstrijske Koroške je bila 15. aprila 2012 v veliki dvorani celovškega 
Doma glasbe. Nastopalo je veliko mladih in ustvarili so enkratno doživetje. Slika je iz slovenskega tednika za Koroško, Novice.

Spominske slovesnosti ob 70. oblet
nici izgona koroških Slovencev se je 
udeležila tudi ministrica za Slovence 
v zamejstvu in po svetu Ljudmila No
vak, ki je prepričana, da so bili Slo
venci med drugo svetovno vojno žrtev 
nacizma in fašizma pa tudi medseboj
nih sporov. 

Številne udeležence prireditve je 
pozdravila in jih nagovorila tudi 
predsednica DIS Ivica Žnidaršič in 
poudarila, da je bilo med drugo sve
tovno vojno veliko nasilja nad slo
vanskimi narodi. A o tem, kaj šele o 
nasilju nad slovenskim narodom, se v 
evropski zgodovini piše malo. Ob tej 
priliki je izročila  Jožetu Partlu spo
minsko listino ob 70. obletnici izgo
na Slovencev. 

Prireditev v Celovcu so organizirali: 
Zveza slovenskih izseljencev, Narodni 
svet koroških Slovencev, Krščanska 
kulturna zveza, Slovenska prosvetna 
zveza in Zveza slovenskih organizacij.

O prireditvah v Celovcu sta večkrat 
poročala Televizija Slovenija in avstrij
sko časopisje.
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otvoritev razstave 

društva izgnancev Slovenije 1941–1945
o izgonu Slovencev in drugih slovanskih narodov,  

8. maja 2012 v šentjanžu v rožu  
na avstrijskem koroškem

V prostorih Kulturno informacijske
ga centra v Šentjanžu v Rožu smo 
odprli razstavo Društva izgnancev 

Slovenije 1941–1945 o izgonu Slovencev 
in drugih slovanskih narodov. Prireditev 
sta organizirala KUK center in Slovenska 
prosvetna zveza v sodelovanju z Društvom 
izgnancev Slovenije 1941–1945. Bila je do
bro obiskana tudi s strani članov DIS. 

Prisotni so bili: konzulka Republi
ke Slovenije v Celovcu Dragica Urtelj z 
možem, Jože Partl, predsednik Zveze 
slovenskih izseljencev, in Matevž Wi-
eser, podpredsednik Zveze slovenskih 
izseljencev, Marjan Šturm, predsednik 
slovenskih organizacij, dr. Janko Malle, 
poslovodja Slovenske prosvetne zveze, 
dr. Mirko Borotschnik, državni tožilec, 
ter drugi.

Z naše strani so prisostvovali: pred
sednica Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 Ivica Žnidaršič, ki je bila tudi 
slavnostna govornica, Franci Žnidaršič, 
zaslužni član DIS in predsednik Demo
kratične stranke dela, podpredsednik 
Janez Komljanec in drugi. 

Prireditev je povezovala Trudi Wieser-
Moschitz, poslovodkinja KUK centra v 
Šentjanžu, za kulturni program pa so 
poskrbeli z recitacijami dijak slovenske 
gimnazije iz Celovca in moški pevski 
zbor Bilka.

Predsednica Ivica Žnidaršič je v svo
jem nagovoru opisala nastanek in pomen 
razstave DIS, ki je prerasla v mednaro
dno, in opisala prizadevanja Društva iz
gnancev Slovenije za ohranjanje spomina 
na čas vojne, ko so okupatorji načrtno 
iztrebljali slovenski narod tudi z izselje
vanjem. Ta tragedija je prizadela tudi šte
vilne slovenske družine na avstrijskem 
Koroškem. 

Jože Partl, predsednik Zveze sloven
skih izseljencev na Koroškem, je po krat
kem nagovoru odprl razstavo. 

Otvoritvi so prisostvovali avstrijski in 
naši novinarji.

Janez Komljanec,  
podpredsednik DIS

Udeležba na otvoritvi razstave DIS o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi narodi 
je bila velika. Od leve proti desni: Janez Komljanec, mag. Franc Žnidaršič, Marjan 
Šturm, Ivica Žnidaršič, Jože Partl in Dragica Urtelj – veleposlanica RS v Celovcu. 
Med gosti so bili tudi dr. Janko Malle, poslovodja Slovenske prosvetne zveze, Matevž 
Wieser, podpredsednik Zveze slovenskih izseljencev in dr. Mirko Borotschnik, državni 
tožilec. Goste je pozdravila Trudi Wieser Moschitz, poslovodkinja Kulturno informacij-
skega centra, kjer je bila odprta razstava. (Foto: Milan Skledar)

Razstava DIS o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi slovanskimi narodi obsega  
42 panojev in je opremljena tako, da jo je lahko postaviti v vsak prostor, ki je velik 

okoli 100 m2. (Foto: A. R.)

Prireditve  
ob dnevu izgnancev 7. juniju

Ob dnevu izgnancev smo imeli kar dve večji območni prireditvi. V Ljublja
ni, v parku Mostec, so Območne organizacije Ljubljane 7. junija 2012 ob 

14. uri pripravile prireditev, ki se je je udeležilo veliko izgnancev, prisilnih 
delavcev, beguncev in drugih vojnih žrtev in svojcev.

Najprej je udeležence v imenu organizatorjev pozdravil Rado Hribšek, 
predsednik KO DIS Ljubljana Šiška, nato pa je udeležence pozdravil  

župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je udeležence seznanila z ukrepi vlade RS 
in namero, da se nekaj pravic vzame tudi izgnancem in beguncem. Med 
drugim je povedala, da so nameravali vzeti tudi dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje, vendar je minister za delo, družino in socialne zadeve  
Andrej Vizjak držal besedo, ki jo je dal predsednici DIS 6. aprila 2012,  

da bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ostalo.

Predsednica DIS je povedala, da je poslala vabilo in obvestilo o srečanju v 
Mostecu ministroma Andreju Vizjaku in ministru za pravosodje dr. Senku 
Pličaniču, da bi prišla razložit ukrepe vlade in povedala tudi o tem, ali je 
predsednik  Vlade RS ob nedavnem obisku v Nemčiji odprl vprašanje o 

poravnavi vojne škode slovenskim oškodovancem.

Kulturni program so izvajali Pevci z Barja in Pevci izpod Rožnika.

M. F. 

na dan izgnancev – 7. junija  
Prireditev tudi v Mariboru

Krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 v Mariboru so 
7. junija organizirale prireditev, s katero so obeležili dan izgnancev in opo
zorili na pomen ohranjanja zgodovinskega spomina na nasilje nad Slovenci 

med drugo svetovno vojno. 

Prireditev je potekala pred meljsko vojašnico, kjer je bilo leta 1941 eno 
izmed zbirnih taborišč za izgon Slovencev.

Pozdravni govor je imela Majda Cvetanovski,  
predsednica Krajevne organizacije DIS Maribor Tabor.

Kulturni program pa sta izvajala pevski zbor Slave Klavora in  
dramski igralec Bojan Maroševič. 

ko diS Petišovci-benica-Pince MaroF,
zdruŽenje borcev za vrednote nob lendava,

društvo PriMorcev in iStranov in  
obČina lendava

vabijo na

SPoMinSko SloveSnoSt

ob 70letnici izgona in internacije Slovencev iz Prekmurja v taborišče  
Šarvar (Sárvár) na Madžarskem

v petek, 22. junija 2012, s pričetkom ob 11.00, ob spomeniku umrlim  
internirankam in internirancem na pokopališču v Šarvaru.

Slavnostni govor bo imela Ivica Žnidaršič,  
predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 .

V kulturnem programu bodo nastopili pevski zbor Društva upokojencev iz 
Lendave in recitatorji. Program bo povezovala Nataša Tomšič.

Za udeležence slovesnosti bo organiziran prevoz  z avtobusi iz Lendave  
v Šarvar in nazaj. Odhod avtobusov 22. junija 2012 ob 8.00  

z avtobusne postaje v Lendavi.

Prijave se sprejemajo do 14. junija 2012 na telefonski številki  
02/576 13 59 Alojz Voščun

društvo izgnancev Slovenije 1941–1945  
ko diS Srednja dobrava 

vabi
na srečanje izgnancev in njihovih svojcev z območja Gorenjske,  

v soboto, 30. junija 2012, ob 15. uri,  
v Srednji Dobravi pri Kropi (Gostilna Pri Marički)

V programu sodelujejo: 
Mešani pevski zbor Lipica

Zborovodkinja Metka Soklič in Jernej Volk, Anja Resman, Aleš Šink,  
Domen Blaznik in Bojan Pogačnik

KO DIS Srednja Dobrava
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
tematska konferenca o vojni škodi in  

vojnih odškodninah

Krajevna organizacija Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945 
Idrija je 22. aprila  2012 organizi

rala tematsko konferenco o vojni škodi in 
vojnih odškodninah. Otvoril  jo je pred
sednik Krajevne organizacije DIS Idrije 
Alfonz Borovinšek.

Predavanje o tej zanimivi temi je imela 
predsednica Ivica Žnidaršič, ki ni le na
vajala zanimive podatke in komentarje, 
ampak je skoraj celotno predavanje o pov
zročeni vojni škodi v Sloveniji med dru
go svetovno vojno in odprtih vprašanjih  

vojnih odškodnin projicirala na platno. 
Udeleženci so bili prijetno presenečeni 

nad vsebino predavanja in so celo predla
gali, da bi tako predavanje morali organi
zirati za poslance Državnega zbora RS 
in tudi v drugih Krajevnih in Območnih 
organizacijah DIS.

Tematske konference so se poleg 
Idrijčanov udeležili tudi predsedniki in 
predstavniki Krajevnih organizacij DIS 
iz Branika, Jesenic, Maribora, Ljublja
ne, Nove Gorice, Cerknega, Domžal in 
od drugod.

za dokonČno obnovo taborišČa
Pri gradu rajhenburg

Po Krajevnih in Območnih organizacijah DIS poteka akcija zbiranja sredstev za 
obnovo zgornjih prostorov zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici. 

Do 1. junija 2012 je prva poročila o zbranih sredstvih in imenih darovalcev 
posredovalo 26 Krajevnih organizacij DIS. Podrobno bomo o akciji poročali 

v naslednji številki Vestnika.

Zaprošeni so vsi člani DIS in njihovi svojci, da prispevajo najmanj  
10 evrov za ohranitev tega spominskega objekta.

Izvršni odbor DIS

10. pohod ob nemško–italijanski  
okupacijski meji od Murnc do telč

V sončni in topli soboti, 28. 4. 2012, 
se je v Murncah zbralo skoraj sto 
pohodnikov. V imenu KO DIS Šent

janž, ki je organizator tega pohoda, in v 
svojem imenu je Rezka Repovž pozdravila 
navzoče pohodnike in goste.

… »Kar se je zgodilo pred 71 leti, ne bo 
nikdar pozabljeno, preveč je bilo gorja in 
solz, da bi ta množična tragična izkušnja 
smela ponikniti v brezno zgodovine. Naši 
izgnanci in begunci se še dobro spomi
njajo težkih dni v tujih krajih in vrnitve 
v domači kraj. Bilo je težko, a so zmagali, 
ker so imeli trdno voljo in so štiri leta hre
peneli po svojem domu. Neizmerno so si 
želeli priti domov. Začelo se je obdobje 
obnove, graditve novega življenja in  no
vega upanja. Mi, ki smo mlajši, moramo 
ohraniti zgodovinski spomin na dogodke 
tistih dni naših bližnjih, ki jih že mnogo 

Pohoda ob nemško–italijanski okupacijski meji od Murnc do Telč se udeležuje  
vedno več mladih ljudi.

Prisrčno dobrodošlico smo izrekli žu
panu Občine Sevnica, Srečku Ocvirku, 
predsedniku ZZB za ohranjanje vrednot 
NOB Občine Sevnica Maksu Popelarju, 
podpredsedniku DIS Janezu Komljancu in 
vsem predsednikom KO DIS Občine Sev
nica. Na zaključni prireditvi na Telčah pa 
sta pohodnikom govorila prof. Janez Kos 
in podpredsednik DIS Albin Pražnikar.

Vsak po svoje so pozdravili pohodnike, 
poudarili pomen pohoda, pohvalili mlade 
pohodnike in jim zaželeli obilo prijetnih 
dogodkov na poti spominov do Telč.

V Šentjanžu so učenci OŠ Milana Majc
na pripravili lep kulturni program. 

Pot so nadaljevali do mejnega kamna 
v Hinjah in nato do Hinjc. Tu sta zbrane 
pohodnike pozdravila predsednica KS Kr
melj Slavica Mirt in predsednik KO DIS 
Krmelj – Tržišče Ivan Repše. S kulturnim 
programom so jih pozdravili učenci OŠ 
Krmelj. Pridne gospodinje iz Hinjc so jih 
postregle z dobrotami.

 Označba meje med nemškim in italijanskim okupatorjem v letih 1941–1945 

ni več. Nešteto zgodb je že zapisanih, 
mnogo jih še nismo zapisali, a čas hiti. 
Dogodki so še živi, ni jih moč potisniti 
v ozadje. 

Tradicionalni pohod na Murnc do Telč 
nam pomeni veliko. Tu se srečujejo vse ge
neracije pohodnikov, starejši in mlajši od 
vsepovsod, letos tudi iz Lendave. Namen 
pohoda je vsako leto potrjen. S pohodom že
limo ohraniti spomin na prestano trpljenje 
naših ljudi in na pogum vseh, ki so vztrajali. 
Dogodkov ne smemo pozabiti, zapisani so 
v knjigah, te dogodke so zapisovali ljudje, ki 
so doživeli pot izgnanca in begunca. Za vse 
pa je bil tisti čas zelo krut.

Želimo, da bi sedanji in bodoči rodovi 
znali varovati mir, da bi znali spoštovati ze
mljo, da bi bili med seboj dobri prijatelji, 
da bi znali spoštovati človeka in njegovo 
delo, da bi bili pošteni in se imeli radi ...«

V Vrhku so pogostili naše pohodnike do
bri ljudje  pod vodstvom Mira Povšeta.  

Pot do Zgornjih Voda je bila najtežji 
del, a so jo vsi premagali. Postregla jim 
je družina Simeonov, malo višje pa je 
postregla našim pohodnikom družina 
Cirila Celestina. 

Urini kazalci so pohodnike peljali naprej 
do cilja – do Telč. Sledil je kulturni pro
gram, ki so ga izvedli učenci OŠ Tržišče. 
Aplavz po programu je povedal vse.

Organizatorka pohoda se je zahvalila 
govornikoma, učencem iz Šentjanža, Kr
melja in Tržišča za lep kulturni program, 
in glasbenemu pedagogu Marjanu za skrb 
pri ozvočenju.

Iskrena hvala vsem tistim, ki ste postre
gli našim pohodnikom na poti. Zahvalju
jem se mladinskemu društvu na Telčah, ki 
poskrbi za klopi in mize.

R. R. 

Del udeležencev tematske konference o vojni škodi in vojnih odškodninah, ki jo je  
organizirala KO DIS Idrija, 22. aprila 2012

Pohod ob neMško–italijanSki  
okuPacijSki Meji od telČ do buČke

v Soboto 7. julija 2012

Začetek iz Telč ob 8. uri

Zaključek pohoda, ki ga organizira Krajevna organizacija DIS Bučka,  
ob 11. uri pri Kulturnem domu na Bučki

Vabljeni v čimvečjem številu.

Vse podrobne informacije dobite na telefon 
07 309 1040 ali 031 462 821

Predsednica KO DIS Bučka
Silva Marjetič
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

Člani KO DIS Ljutomer smo se 
zbrali 21. 3. 2012 na občnem zbo
ru v gostišču Kurbus v Noršin

cih. Po poročilu predsednika KO DIS g. 
Podlogarja je društvo v letu 2011 delova
lo uspešno. 

Člani KO DIS Ljutomer smo se v letu 
2011 udeležili več prireditev ob obletni
cah: 70. obletnici izgona Slovencev in 
20. obletnici delovanja DIS v Brestani
ci, v Kozjem ob 66. obletnici vrnitve iz 
izgnanstva in prvega srečanja koroških 
izgnancev v Radljah ob Dravi ter v 
Murncah na Dolenjskem ob 70. obletni
ci junaške smrti Milana Majcna in Jan
čija Mevžlja. Iz programa smo prikazali 
preteklo delo, sledilo je poročilo tajnice 
in finančno poročilo. Zaradi majhnega 

števila naših članov so temu primerna 
tudi naša sredstva. Nekaj denarja nam 
je prispevala kulturna skupnost občine 
Ljutomer, za kar smo jim iskreno hvale
žni. Dogovorili smo se, da bomo še na
prej obiskovali naše člane, starejše od 80 
let, in jih skromno obdarili. V letu 2011 
je bilo takšnih članov deset. Predstavnik 
DIS Jože Križančič je podal pobudo za 
zbiranje denarnih prispevkov za obnovo 
zgornjih prostorov zbirnega taborišča za 
izgon Slovencev v Brestanici. V ta na
men smo vsi prisotni prispevali po svo
jih močeh. 

Druženje smo nadaljevali s prijetnim 
klepetom in pesmijo ob dobrem kosilu.

Danica Podlogar

občni zbor ko diS obala koper-izola-Piran

Občnega zbora KO DIS Ljutomer se je udeležil tudi Jože Križančič,  predsednik častnega 
razsodišča Skupščine DIS

Udeleženci občnega zbora KO DIS Šentjanž (1. 4. 2012)

občni zbor ko diS šentjanž

Člani KO DIS Šentjanž smo se zbra
li 1. aprila 2012 na občnem zbo
ru. Udeležilo se ga je 45 članov od 

115. Povabilu so se odzvali predsednik 
KS Boštjan Krmelj, podžupan Občine 
Sevnica Jože Žnidarič, predsedniki KO 
DIS Jože Blas iz Radeč, Vinko Zalezina 
iz Sevnice, Lojze Rupar iz Boštanja in 
Ivan Repše iz Tržišča – Krmelj. 

Na zboru so bila podana poročila 
o delu naše KO DIS, zapiski tajnice in 
poročilo blagajničarke. Nato smo pre
brali še program dela za tekoče leto. 
Donatorjev nimamo, zato smo finančno 

skromni, a na naše jubilante med letom 
ne pozabimo. Z veseljem jih obiščemo, 
skromno obdarimo, jim voščimo in z nji
mi pokramljamo. Vsak obisk člane naše 
organizacije notranje obogati.

Predsednica je še posebej opozorila 
na prostovoljni prispevek  za hleve, po
vabila je člane na avtobusni prevoz  do 
Telč (28. aprila) in od Telč do Bučke (9. 
julija). Prosila je, naj včlanijo nove pri
družene člane, naj bo več naročnikov na 
Vestnik DIS.

Vsem je zaželela zdravja, dobre volje in 
vse dobro do naslednjega srečanja.

občni zbor ko diS hrastnik

Člani KO DIS Hrastnik smo se 13. 
3. 2012 zbrali na rednem letnem 
občnem zboru v športni dvorani 

v Hrastniku. 
Od 147 članov jih je bilo prisotnih 70. 

Vabilu so se odzvali tudi podpredsednik 
DIS Albin Pražnikar, hrastniški župan 
Miran Jerič, predsednik DU Hrastnik 
Franjo Krsnik, nekdanji župan občine 
Radeče Franc Lipoglavšek ter predsedni
ki sosednjih KO DIS iz Radeč, Zagorja 
ob Savi, Podkuma in Polšnika.

Srečanje smo pričeli z recitacijami par
tizanskih pesmi ter harmoniko. 

Nato je predsednica KO DIS Marija 
Mejač pozdravila vse navzoče, predlaga
la člane delovnega predsedstva in druge 
organe občnega zbora. Predsednica KO 
DIS je nato podala poročilo o delu v mi
nulem letu, v katerem je bilo poudarjeno, 
da smo se člani društva udeležili  priredi
tve ob 70. obletnici izgona Slovencev in 
20. obletnici DIS 4. junija v Brestanici, v 
Krškem pa smo si ogledali razstavo DIS 
o izgonu Slovencev in genocidni politiki 
tudi do drugih slovanskih narodov med 
drugo svetovno vojno.

V okviru hrastniškega občinskega pra
znika pa je bila ob 70. obletnici izgona 
krajanov Podkraja organizirana priredi
tev pri spominski plošči pred nekdanjo 
šolo v Podkraju. Ob tem smo bili deležni 
moralne in finančne pomoči s strani ob
čine in župana.

Vsa poročila so navzoči sprejeli. 
Nato je sledila razprava, v katero se je 

najprej vključil Pražnikar, ki je povedal, 
da bi v Brestanici radi čimprej dokončali 
obnovo hlevov. Zato je člane pozval, da 
bi prispevali po 10 evrov. Precej denarja 
prispevajo tudi občine, med katerimi je 
tudi naša. Sledile so še razprave g. Jeriča, 
g. Krsnika, g. Lipoglavška ter predsedni
kov KO DIS Podkum in Polšnik.

Vsi so bili mnenja, da se moramo v pri
hodnje boriti za obstoj društva in vložiti 
ves napor, da bomo obdržali vse pravice, 
ki smo jih z velikim trudom pridobili. Saj 
veste, nova oblast, in zopet bo treba lobi
rati pri novih poslancih, da podprejo že 
pridobljene naše pravice in da se sprejme 
zakon o materialni odškodnini.

Minka Babič

iz območne organizacije diS Mozirje

Območna organizacija DIS Mozirje 
je imela svoj letni občni zbor čla
nov 31. marca 2012 v Kulturnem 

domu Nazarje. Glede na to, da nas je vsa
ko leto manj, smo se dogovorili, da naj bi 
bil ta zbor tudi letno družabno, ne samo 
delovno srečanje članov.

V razpravi je bilo poudarjeno, da mora 
biti naše delo usmerjeno predvsem v ohra
njanje spominov na težke čase izgnanstva. 
V sodelovanju s Knjižnico Mozirje bi radi 
uredili prostor, kjer bi na ogled pripravili 
spominske dokumente o nemškem nasilju 
med drugo svetovno vojno, po možnosti 
pa sestavili še seznam izgnanih oseb iz 
obeh dolin, Savinjske in Zadrečke, in opis 

večjih aktivnosti območne organizacije 
DIS od ustanovitve dalje.

Če nam bo uspelo uresničiti zadano na
logo, bo to velik uspeh, da ti spomini ne 
bodo pozabljeni. 

Navzoči so izrazili tudi skrb, ker v dr
žavnem zboru RS nimamo svojega poslan
ca, ki bi skrbel, da ohranimo pridobljene 
pravice. Franci Vidmar, član izv. odbora 
DIS, je zagotovil, da vodstvo DIS trdno 
vztraja pri zahtevi tudi za dosego pravice 
za poravnavo materialne vojne škode.

Soglasen sklep navzočih je bil, da ve
dno odločno podpremo stališča in zahte
ve našega vodstva. 

Jožica Pečovnik

Občnemu zboru KO DIS 1941–1945 
Obala KoperIzolaPiran je priso
stvovalo 54 članov. Zbrali smo se 

22. marca 2012 v Osnovni šoli Dušana 
Bordona v Kopru.

V uvodnem delu so nam učenci iz te šole 
pripravili prisrčen program, nato je pred
sedujoča Tončka Senčar nadaljevala  delo 
po dnevnem redu. Udeleženci zbora smo 
potrdili vsa obvezna poročila in sprejeli 
program dela. Po poročilu predsednika 
krajevne organizacije je bilo v razpravi po
udarjeno, da je Društvo izgnancev Slove
nije 70. obletnico izgona Slovencev obele
žilo z odmevno prireditvijo v Brestanici.

Še posebej pa so člani društva pouda
rili, da je društvo v 20 letih delovanja 

zelo veliko storilo za članstvo, zato smo 
vodstvo DIS, prav posebno pa veliko 
aktivnosti in prizadevnosti predsedni
ce Ivice Žnidaršič, nagradili z velikim 
aplavzom.

Tončka Senčar je v referatu kronološko 
zbrala vsa naša prizadevanja za poplačilo 
vojne odškodnine in predlagala, da reše
vanje pospešimo. Tej zahtevi je pritrdil 
tudi Rado Božičnik iz Kopra, ki je zboru 
predlagal zahtevo, da problem tega reše
vanja internacionaliziramo in poiščemo 
pravico v Bruslju. Zbor je predlog sogla
sno podprl.

Srečanje smo zaključili v prijateljskem 
klepetu.

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Koper (22. 3. 2012).

občni zbor članov ko diS ljutomer
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
zbor članov ko diS škofja loka

Dne 24. marca 2012 smo imeli občni 
zbor članov KO DIS Škofja Loka. 
Pred pričetkom zbora je predsed

nik Rudi Zadnik predlagal enominutni 
molk za umrle v letu 2011. Pred uradnim 
pričetkom dnevnega reda je imel dr. Tone 
Košir zanimivo predavanje o življenju sta
rostnikov. Bilo je zelo dobro sprejeto. 

Zbora se je udeležilo kar veliko število 
članov. Prišli so tudi gostje: predstavnica 
UE Dragica Ziherl, predsednik DU Miro 
Duić, predsednik OOZB Škofja Loka 
Niko Sedej, v imenu župana Občine Žiri 
pa je zbor pozdravil Ernest Demšar. Poz
dravit nas je prišel tudi župan Občine Ško
fja Loka, mag. Miha Ješe, ki je pohvalil 
delo KO DIS  in nam zaželel veliko uspe
ha pri našem delu in dobro sodelovanje.

Poročila o preteklem delu so podali 
predsednik Rudi Zadnik, tajnica Joži
ca Kovič, blagajničarka Breda Pleško in 
predsednica nadzornega odbora Metka 
Hartman. Sledila je razprava, v kateri so 
sodelovali gostje in člani DIS. Veliko pou
darka je bilo danega na dobro sodelovanje 
med gorenjskimi KO DIS. Več poudarka 
pa je treba dati trpljenju Gorenjcev med 
II. svetovno vojno pa tudi težkemu biva
nju v zbirnih centrih v Begunjah, Medvo
dah in Šentvidu.

Poudarjeno je bilo prizadevanje predse
dnice DIS 1941–1945 Ivice Žnidaršič za 
pravice izgnancev in beguncev. Tudi v bo

doče jo bomo podpirali pri njenem uspe
šnem delu v DIS. Govorili smo tudi o po
trebi po pridobivanju novih članov in tudi 
drugih, ki bi podpirali dejavnost društva.

Po razpravi sta bila še sprejeta program 
dela in finančni načrt za leto 2012.

Na podlagi 13. člena Pravil za organi
ziranje in delovanje krajevnih organiza
cij DIS je bil na zboru sprejet sklep, da 
se DIS KO Škofja Loka preimenuje v 
Območno organizacijo Škofja Loka, ker 
združuje člane DIS iz več občin.

Sledile so volitve v organe društva. Za 
predsednika DIS OO Škofja Loka je bil 
izvoljen Rudi Zadnik, za člane odbora 
DIS OO Škofja Loka: Breda Pleško, Do
minik Lotrič, Ernest Demšar, Jožica Ko
vič, Julija Hartman in člana Alojz Filipič 
in Janko Pintar.

Za delo pri organizaciji 11. srečanja iz
gnancev Gorenjske v letu 2011 so člani od
bora društva prejeli pisna priznanja, ki jim 
jih je izročil predsednik KO DIS. Tajnica 
Jožica Kovič pa je prejela od DIS 1941–
1945 pohvalo za uspešno delo pri razvoju 
DIS KO Škofja Loka, ki jo je izročila člani
ca izvršnega odbora DIS Slava Biček.

Udeležence zbora smo tudi pogostili. 
Novemu predsedniku pa smo se zahvalili 
za dobro vodenje zbora članov in uspešno 
delo Krajevne organizacije DIS.

Jožica Kovič

letni zbor ko diS zagreb

Na letnem zboru krajevne organiza
cije DIS Zagreb, 31. marca v Slo
venskem domu, smo pregledali 

delo v lanskem letu, sprejeli načrt za leto 
2012, se veselili gostov iz Slovenije in uži
vali v kulturnem programu.

Kulturni program je vodil Ivica Kunej. 
Recitiral je pesmi z izgnansko tematiko 
Dolga pot, V spomin izgnancem in Nekro
log. Avtor pesmi je izgnanec Franc Živič.

Udeležence zbora so pozdravili predse
dnica DIS Ivica Žnidaršič, zaslužni član 
DIS in predsednik Demokratske stranke 
dela mag. Franc Žnidaršič in podpredse
dnik Slovenskega doma Franc Strašek.  
Predsednik KO DIS Zagreb Alojz Kra
mar se je vsem zahvalil za prizadevanje, 
pomoč in podporo. Posebno je podčrtal 
pomembno vlogo dela Društva izgnancev 
Slovenije, ki je v Sloveniji organizacija 
posebnega pomena.  Poudaril je tudi, da 
je Slovenski dom pomemben za delova
nje Slovencev v Zagrebu.

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič se je 
zahvalila za vabilo in nato poročala o pri
hodnjem delu društva in želji, da se letos 

dokonča obnova taborišča v Brestanici. 
Pohvalila je prisotnost zagrebških izgnan
cev na spominskih pohodih. Burno je bil 
pozdravljen nastop mag. Franca Žnidarši
ča, ki je orisal razmere, v katerih se dru
štvo danes nahaja. 

Povabilu na zbor KO DIS Zagreb so se 
odzvali tudi predsednica KO DIS Čatež 
ob Savi Jožica Stezinar, predsednik KO 
DIS Artiče Karl Levak in nekateri člani 
sosednih KO DIS. Pozdravili so Mladena 
Veličkovića in Franca Straška, ki pred
stavlja Hrvaško v mednarodnem odboru 
izgnancev in beguncev.

Krajevna organizacija DIS Zagreb je po
darila Društvu izgnancev Slovenije mono
grafijo Slovenske barve v hrvaški umetno
sti. Knjiga je delo o slovenskih umetnikih, 
živečih v Zagrebu, in tistih, ki so študirali 
v Zagrebu od 15. stoletja naprej. 

Po zboru je sledilo družabno srečanje 
z obujanjem spominov na težka izgnan
ska leta.

Alojz Kramar,
predsednik KO DIS

Od leve proti desni: Alojz Kramar, predsednik KO DIS Zagreb, in Franc Strašek, podpredsed-
nik Slovenskega doma, med njima tajnica Ana MarićObčni zbor KO DIS Škofja Loka je bil zelo dobro obiskan (24. 3. 2012).

občni zbor ko diS celje

Celjani smo se zbrali na letnem 
zboru 29. 3. 2012.  Zbor je bil so
razmerno dobro obiskan, saj se ga 

je udeležilo 46 članov. Obravnavali smo 
delo v preteklem letu ter izbrali delovno 
predsedstvo. Obravnavali smo tudi na
daljnje delo društva. Član  IO DIS Ma
ksimiljan Ferek je obrazložil potek dela 

in urejanje zgornjih prostorov v hlevih 
pri gradu Rajhenburg v Brestanici  ter 
člane pozval, da prispevajo za dokončno 
ureditev zbirnega taborišča za izgon Slo
vencev vsak po 10 evrov. 

Skupščino smo zaključili ob 11. uri. 

Foto in tekst Leon Bratina

Letni občni zbor KO DIS Celje (29. 3. 2012)

občni zbor oo diS novo mesto

Del udeležencev na zboru Območne organizacije DIS Novo mesto (14. 4. 2012)

Predsednica Območne organizacije 
DIS Novo mesto Zdenka Kaplan 
je 14. aprila 2012 sklicala letni 

zbor članov DIS  iz občin Novo mesto, 
Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, 
Straža, Žužemberk, Metlika, Črnomelj 
in Semič.

Udeležba je bila kar velika in zbora sta 
se udeležili tudi predsednica DIS in pod
županja občine Novo mesto.

Predsednica Zdenka Kaplan je pove
dala, da imajo 195 članov in kar 151 jih 
še prejema Vestnik DIS. Na zboru pa so 
zbirali tudi sredstva za nadaljnjo obnovo 
zbirnega taborišča za izgon Slovencev 
pri gradu Rajhenburg. V ta namen je 

120 članov DIS takoj prispevalo po 10 
evrov.

Na zboru so se dogovorili za obiske sta
rejših in osamelih na domu, udeleževali 
se bodo pohodov ob nemškoitalijanski 
okupacijski meji.

Predsednica DIS je navzoče obvestila o 
pogovoru z ministrom za delo, družino in 
socialne zadeve Andrejem Vizjakom, ki ji 
je 6. aprila 2012 zagotovil, da bodo črtali 
iz sprejetih sklepov odvzem pravice za do
datno zdravstveno zavarovanje. 

Podžupanja občine Novo mesto pa 
je obljubila tudi nadaljnje sodelovanje 
in pomoč Območni organizaciji DIS 
Novo mesto. 
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
občni zbor ko diS  Murska Sobota

Dne 26. aprila 2012 smo se člani 
KO DIS  Murska Sobota zbrali 
na občnem zboru. Predsednica je 

pozdravila vse navzoče in posebej pred
sednika Združenja borcev za vrednote 
NOB Murska Sobota Evgena Emrija.

V uvodu našega občnega zbora smo 
si ogledali DVD s filmoma Izgnanci in 
Šarvar 2011. Film je izdelal in prikazal 
naš član Jože Bratuš. Film prikazuje pri
reditev ob 70. obletnici izgona Slovencev 
v Brestanici in v drugem delu izgon Slo
vencev iz Prekmurja med drugo svetov
no vojno v Šarvar na Madžarskem. DVD 
se lahko naroči pri našem odboru.

Naše društvo šteje skupaj z družinski
mi in podpornimi člani 46 članov. Ugo
tavljamo, da smo finančno zelo slabi, ker 
članarine ni veliko, v današnji krizi pa 
sponzorjev tudi ne dobimo. Na Mestni 
občini smo delovni prostor, katerega smo 
uporabljali enkrat mesečno, odpovedali, 
ker nam je občina poslala pogodbo o pla
čilu najemnine. Tako sedaj delujemo vsak 

prvi torek v mesecu v prostorih Društva 
upokojencev, kjer nam prostor ni potreb
no plačati. Glede na pobudo naše pred
sednice DIS Ivice Žnidaršič smo poslali 
poslancem z našega območja pismo ozi
roma dopis, v katerem jih seznanjamo o 
trpljenju in odvzemu premoženja našim 
izgnancem med drugo svetovno vojno. 
Glede varčevalnih ukrepov pa jih prosi
mo, da v državnem zboru ne glasujejo za 
zmanjševanje naših pridobljenih pravic. 
Prav tako smo jih seznanili, da še do da
nes niso uresničene materialne  odško
dnine izgnancem za izgubljeno premože
nje v drugi svetovni vojni. 

Po podanih poročilih in razpravah smo 
občni zbor zaključili. Dobili se bomo še 
na izletu, če bo dovolj prijavljenih, in na 
prireditvi ob 70. obletnici izgona Sloven
cev s slovenskega ozemlja, ki so ga oku
pirali Madžari.

Jožica Maršik,
predsednica KO DIS

občni zbor ko cerknica–logatec

V začetku maja smo imeli občni zbor 
KO DIS. Zbora se je udeležil tudi 
član Izvršnega odbora DIS Maksi

miljan Ferek. 
Predsednik KO DIS je podal obširno 

poročilo o delu.
Konec lanskega leta smo imeli volitve v 

državni zbor. Ker Demokratična stranka 
dela ni dobila dovolj glasov, ki so potrebni 
za vstop v parlament, se sedaj poraja vpra
šanje, kakšne bodo posledice za naše člane, 
saj trenutno ni poslanca oziroma skupine, 
ki bi branila in zagovarjala naše pridoblje
ne pravice in vrednote, ki jih gojimo. 

Vlada je pripravila rebalans proračuna 
2012 in predlog zakona za uravnoteženje 
javnih financ. V tem dokumentu so zajeti 
predlogi oziroma ukrepi, ki zadevajo tudi 
žrtve vojnega nasilja, in to:
 zmanjšanje višine pokojnin v delu, ki 

nima podlage v plačanih prispevkih,
 omejitev pravice do klimatskega zdra

vljenja.

Razprava je bila vznemirljiva, saj izhaja
joč iz bližnje preteklosti nekdanja skupna 
država Jugoslavija ni priznala civilnim žr
tvam vojnega nasilja nobenih pravic. 

Po velikih naporih Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945 je bil sprejet Zakon 
o žrtvah vojnega nasilja, s katerim jim je 
bil priznan status žrtve vojne in določene 
pravice. Zelo smo presenečeni in zaskrblje
ni, da se je komaj sprejeti zakon tako hitro 
razvrednotil. Zavedamo se, da se morajo 
bremena pravično razporediti med vse dr
žavljane. Sami že tako prispevamo k zmanj
šanju stroškov, saj je umrljivost članstva 
velika. Lani je umrlo več kot 600 članov. 

Vodstvu DIS je dana naloga, da pridobi 
jasno in nedvoumno razlago določil nove
ga zakona, ki posega v naše pridobljene 
pravice, ki nikakor niso samo finančne, 
ampak tudi moralne, saj imajo takšni po
segi, ki so enostranski, navdih politične 
pristranskosti, če ne celo neustavnosti.

Ob zaključku je Maksimiljan Ferek 
podrobno predstavil aktivnosti DIS in 
napore za dokončanje zbirnega taborišča 
za izgon Slovencev pri gradu Rajhenburg. 
Izvršni odbor DIS predlaga, da se v to 
akcijo vključijo vsi člani DIS s prostovolj
nim prispevkom 10 evrov.

Predsednik KO DIS
Valentin Cimprič

tudi na Polšniku zborovali

Dne 29. aprila 2012 so se sestali 
člani DIS na občnem zboru na 
Polšniku. Obravnavali so poroči

lo o delu in sprejeli program aktivnosti v 
letu 2012.

Občnega zbora na Polšniku so se ude
ležili skoraj vsi predsedniki društev in 
organizacij, ki delujejo v okviru Krajev
ne skupnosti Polšnik. Navzoč je bil tudi 
podžupan občine Litija.

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je nav
zoče seznanila, kako se poskušajo odvzeti 
že dosežene pravice izgnancem in begun
cem, in da je v razgovoru z ministrom za 
delo, družino in socialne zadeve dobila 

zagotovilo, da nam dopolnilnega zdrav
stvenega zavarovanja ne bodo odvzeli.

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

Jožef Pograjc, predsednik KO DIS Polšnik, 
na občnem zboru (Foto: I. Ž.)

iz območne organizacije diS Žalec

Kljub visokim letom starosti se je 
letošnjega rednega zbora članov 
udeležilo 85. Med člani, ki so 

plačali članarino, je 154 izgnancev in 45 
podpornih članov. Iz poročila predsedni
ka Cirila Blagotinška je bila OO Žalec 
tudi lani aktivna. Člani so uspešno sode
lovali na številnih proslavah in se udele
žili izletov. Posebej dobro je sodelovanje 
z Občinama Žalec in Prebold ter Združe
njem borcev za vrednote NOB.

Letošnjega rednega letnega zbora ko
nec marca st se poleg drugih gostov ude
ležila tudi podžupan Občine Žalec Ivan 
Jelen in predsednik Združenja borcev 
Marjan Turičnik. DIS je zastopal član IO 
DIS Franc Vidmar, ki je med drugim go
voril tudi o problemih vračila materialne 
vojne odškodnine. 

Sprejeli so obsežen program dela v le
tošnjem letu, pripravili pa bodo tudi več 
aktivnosti, s katerimi se bodo spomnili 

Letni zbor Območne organizacije DIS Žalec. Sodelovali so Ljudski pevci in godci iz 
Janškovega sela, ki jih je povezoval Franc Špegl (ob harmonikarju). Foto: T. Vrabl

bližnje 20letnice ustanovitve Območne 
organizacije DIS Žalec. Pobudo o pripra
vi jubilejne slovesnosti je pozdravil tudi 
podžupan Jelen ter obljubil pomoč ob
čine, saj gre za ohranjanje pomembnih 
zgodovinskih dejstev. Tudi tokrat so re
dni zbor začeli s kulturnim programom, 
ki so ga izvedli pevci in godci ljudskih 
pesmi Reber iz Janškovega sela pri Vin
ski Gori ter Tone Vrabl z recitacijo Pavč
kove pesmi iz knjige Angeli. 

Po končanem zboru pa so domala vsi 
z gosti dali prispevek po 10 evrov za 
nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za 
izgon Slovencev v Brestanici. Skupno so 
darovali blizu 600 evrov.

Tudi v prihodnje bodo skrbeli, da bodo 
zlasti mlade seznanjali z žalostnimi 
zgodbami o izgnanstvu v upanju, da se 
kaj takega ne ponovi več. 

Tone Vrabl

Pohod Po vaSeh izgnanih kozjancev

Krajevna organizacija DIS Kozje bo organizirala v soboto,  
1. septembra 2012, pohod po vaseh izgnanih Kozjancev:

Zagorju, Topolovem, Lesičnem, na Belem in Kozju.

 Prijave sprejema predsednik KO DIS Kozje Ivan Kunej na naslov Kozje 80, 
3260 Kozje, ali na telefon št. 03 580 10 83 in 041 493 833.

Pričakujejo, da se bo pohoda udeležilo tudi čimveč mladih ljudi. Na zaključku 
prireditve po pohodu okrog 14.00 pa pričakujejo čimveč članov DIS.

v internaciji leta 1943
Domovina mila moja,

kje sedaj si ti,
da ne morem te več gledat,

ki te ljubim tak srčno.

Da mi je še enkrat priti
v domači kraj,

bom te znala bolj ceniti,
kakor sem te do sedaj.

Domovina moja draga,
ti moj rojstni kraj,

srce moje vedno kliče
tebe si nazaj.

Tukaj v tujem svetu
ni prav nič lepo,

kruh vojaški mi tujec reže,
in še to tenko. 

Kje ste, hribi in doline,
kje domača vas,

kje je moja rojstna hiša,
kje sedaj sem jaz?

Ivanka Berglez,
 roj. Kocjan
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
občni zbor ko diS lenart

V petek 16. 3. 2012 smo se člani KO 
DIS Lenart sestali na rednem obč
nem zboru. Od vabljenih gostov se 

je našemu vabilu odzval Jože Križančič, 
predsednik častnega razsodišča Skupščine 
DIS. Po poročilih smo se vključili v razpra
vo. Predsednik KO DIS  je v svojem poroči
lu predstavil realizacijo programa dela, ki 
smo ga sprejeli na lanskem občnem zboru. 
Ocenili smo, da so bile zadane naloge v 
celoti uresničene. Med uspešnejše naloge 
vsekakor štejemo odkritje spominskega 
obeležja 39 krajanom, umrlim v izgnan
stvu med leti 1941–1945. Mnogo truda je 
bilo vloženega, da smo po tako oddaljenih 
dogodkih pridobili verodostojne podatke o 
umrlih v izgnanstvu. Za pomoč smo zapro
sili lokalna sredstva javnega obveščanja in 
Muzej narodne osvoboditve v Mariboru.

Ko smo zbrali potrebna finančna sred
stva, smo izbrali najugodnejšega ponudni
ka in mu naročili izdelavo obeležja, ki stoji 
na pokopališču pri Lenartu. 

Odkritje spomenika je bilo 18. 6. 2011. 
Bilo je dobro organizirano in spremljano z 
bogatim kulturnim programom. Udeležili 
so se ga občani Lenarta in okolice, člani 
društva KO DIS Lenart, župan Občine Le
nart, magister Janez Kramberger, in župan 
občine Cerkvenjak, gospod Žmavc. Da je 
program v celoti uspel, je s svojo prisotno
stjo prispevala tudi predsednica DIS, prof. 
Ivica Žnidaršič. Ta je ob tej svečanosti po
delila priznanja posameznim članom naše
ga društva in županu Občine Lenart, mag. 
Janezu Krambergerju. 

Predsednik KO DIS  se je ponovno za
hvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali, da 

je prireditev uspela. Med njimi  ni pozabil 
omeniti Darinke Čobec, znane kulturne 
delavke v Lenartu, ki je prostovoljno in 
brezplačno prevzela vodenje in nastop v 
kulturnem programu. Izrečena je bila tudi 
zahvala za brezplačne objave o naši priredi
tvi na Radiu Slovenske Gorice, Radiu Ptuj 
in Radiu Maribor ter lokalni TVpostaji 
TELEVAL Lenart. Prav tako se je iskreno 
zahvalil uredniku lokalnega časopisa Ov
tar, Edvardu Pukšiču, ki je aktivno sodelo
val na prireditvi in posnel celoten program 
na CD. Po njegovi zaslugi imamo v našem 
arhivu posnetke celotne prireditve. 

Da bi aktivnosti ob 20letnici DIS in 70
letnici izgona Slovencev z njihovih domov 
med 1941–1945 primerno obeležili, smo 
tudi v Lenartu gostili razstavo DIS o izgo
nu Slovencev in drugih slovanskih naro
dov. Razstava je bila v razstavnem centru 
Slovenskih Goric od 25. 9. do 7. 10. 2011. 
Ogledali so si jo številni krajani Lenarta in 
okolice, naši člani in učenci Osnovne šole 
Lenart in Jurovski Dol. 

Razprava na tem občnem zboru je tokrat 
izzvenela predvsem kot zahvala in prizna
nje za opravljeno delo v preteklem letu. 

Jože Križančič je ob zaključku na pod
lagi sklepa izvršnega odbora DIS dal po
budo za zbiranje finančnih sredstev, ki so 
potrebna za dokončno ureditev zgornjih 
prostorov zbirnega taborišča za izgon Slo
vencev v Brestanici. Prisotni člani smo v ta 
namen prispevali vsak po 10 evrov.

Predsednik KO DIS Lenart:
Ivan Godec

V soboto 12. maja 2012 smo se člani 
KO DIS KrmeljTržišče zbrali na le
tnem srečanju. Poleg 45 rednih in 

pridruženih članov so se ga udeležili tudi 
vabljeni gostje, Janez Kukec in Jože Žnida-
rič, oba podžupana Občine Sevnica, Franc 
Žnidaršič, zaslužni član DIS in predsednik 
Demokratične stranke dela, prof. Franci 
Kos, vodja projekta Starejši za starejše, 
predsednica KO RK Justi Flajs in Rezi Re-
povž, predsednica KO DIS Šentjanž.

V uvodu so nas v kulturnem programu 
učenci OŠ Krmelj s prikazom otroške 
igre, pesmi in recitacij popeljali v leta 
naše mladosti. 

Vsi se staramo, radi pa se udeležujemo 
srečanj, kjer obujamo spomine na našo tež
ko mladost, spominjamo pa se tudi umrlih 
v taboriščih in tistih, ki so jim leta izgnan
stva zelo skrajšala življenje in jih spravila v 
prerani grob. 

Člani naše KO se družimo že od leta 
1995, torej letos že osemnajsto leto. V tem 
času smo opravili mnogo pomembnih na
log, s katerimi so bile po zaslugi DIS vsaj 
delno popravljene krivice, ki so se nam 

Srečanje izgnancev in beguncev v krmelju
zgodile, zapisani in ohranjeni so spomini 
na naše trpljenje. Izdali smo knjigo Dejav
nosti v letih 19952005, sodelovali pri izda
ji knjig Še pomnimo in Huda leta, zbirali 
smo za pet pomnikov in organizirali s KO 
DIS Šentjanž deset pohodov od Murenc 
do Telč. 

Predsednik Janez Repše je poročal o ak
tivnostih društva v preteklem letu, med dru
gim o našem odzivu na varčevalne ukrepe 
Vlade RS, med katerimi so tudi ukrepi, ki 
prinašajo ukinitve pravic žrtvam vojnega na
silja. Naš odbor se je sestal in po razpravi od
ločil, da pošljemo pismo našim poslancem 
Matjažu Hanu, Tomažu Liscu in Romanu 
Žvegliču ter ministroma Andreju Vizjaku 
in Francu Bogoviču ter IO DIS v vednost. 
Poslanec Matjaž Han pa je posredoval po
slansko vprašanje pristojnemu ministru.

Seznanili smo se s sklepom IO DIS, da 
se v aprilu nadaljuje obnova zbirnega tabo
rišča zgornjih prostorov zbirnega taborišča 
v Brestanici in da naj bi vsak član prispeval 
najmanj 10 evrov.

Ana Hočevar

zbor članov ko diS Slovenske konjice

Člani KO DIS Slovenske Konjice, 
Zreče smo se zbrali 25. aprila 
2012 na zboru v gostišču Ulipi v 

Zrečah. Od 58 članov društva jih je bilo 
prisotnih 39. Vabilu so se odzvali tudi 
vabljeni: predsednica DIS Ivica Žnidar
šič, Franc Žnidaršič, nekdanji poslanec, 
župan Občine Slov. Konjice Miran Go
rinšek in Tone Žmavcer, predsednik KO 
Slov. Bistrica. V uvodnem delu je predse
dnik KO DIS Slov. KonjiceZreče Slavko 
Burja pozdravil prisotne člane društva, 
posebej pa še goste. Zbor članov so vodili 
Vilko Premru in člana Alojzija Fijavž in 
Ivan Opresnik. 

Poročilo o delu v letu 2011 je pred
stavil tajnik Marjan Košak, poročilo o 
blagajniškem poslovanju pa podal Vil
ko Premru.

Aktivno smo sodelovali pri uresničeva
nju programa DIS in ga v celoti uresni
čili.  O delu KO DIS smo poročali tudi 
v Vestniku in Novicah. V Brestanici smo 
se udeležili osrednje prireditve ob 70. 
obletnici izgona in 20. obletnici delovanja 
DIS. Naši člani so bili s prireditvijo zado
voljni, tudi zato, ker so se prireditve ude
ležili ugledni gostje: predsednik države 
dr. Danilo Türk, župan mesta Rudolstadt 
iz Nemčije in delegacije sorodnih društev 
iz Poljske, Češke, Ukrajine, Slovaške, Ru
sije, Avstrije, Srbije in Hrvaške.

Nekaj članov društva se je udeležilo pr
vega srečanja izgnancev Mežiške, Mislinj
ske in Gornje Dravske doline v Radljah 
ob Dravi.

Udeležili smo se komemoracije za fran
kolovske žrtve in osrednje prireditve 27. 
aprila ob dnevu upora proti okupatorju 

na Tolstem Vrhu, ki jo je organizirala ZB 
za ohranjanje vrednot NOB Slovenske 
Konjice.

Ostarele člane, ki živijo bodisi doma 
ali v domovih za starejše, redno obiskuje
mo in jim pomagamo, kolikor je mogoče. 
Naša najstarejša članica Veronika Rejc je 
stara 96 let.

Organizirali smo srečanje izgnancev in 
svojcev v septembru. Sodelujemo tudi z 
borci in veterani. 

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je pri
kazala aktivnosti DIS v letih obstoja, kar 
je lepo prikazano in ohranjeno v Informa
cijskem centru DIS. Iz gradiva je razvi
dno, da je bil opravljen izredno obsežen 
in uspešen projekt za uveljavljenje pravic 
žrtev vojnega nasilja za izgnance, prisilne 
delavce in druge žrtve vojnega nasilja. 

Predsednica je predlagala, da naj vsak 
član društva prispeva 10 evrov za obnovo 
zbirnega centra taborišča na gradu Rajhen
burg. Predlog so člani soglasno sprejeli.

Mag. Franc Žnidaršič je govoril, da bi 
Slovenija morala izterjati vojno odškodni
no od Nemčije in zavrniti možnosti za 
zmanjševanje pridobljenih pravic izgnan
cev in drugim žrtvam vojnega nasilja. 

Župan Občine Miran Gorinšek se je se
znanil z delom DIS in obljubil nadaljnjo 
pomoč pri delu KO DIS. 

Zbor članov je soglasno sprejel poroči
lo o delu za leto 2011 in sprejel program 
dela za leto 2012.

Sledilo je prijetno družabno srečanje ob 
kosilu in obujanju spominov na preteklost.

Tajnik KO DIS Slov. Konjice, Zreče, 
Marjan Košak

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Slovenske Konjice (25. 4. 2012) Foto: I. Ž.

Predsednik (desno) Srečko Burja in tajnik (levo) Marjan Košak na občnem zboru KO DIS 
Slovenske Konjice (25. 4. 2012)

z občnega zbora ko diS jesenice

Na Jesenicah so se zbrali izgnanci in 
begunci 20. aprila 2012. Poročilo 
o delu je podala predsednica KO 

DIS Slava Biček. Posebej je obvestila nav
zoče, da so dali pobudo poslanki DZ, naj 
postavi vprašanje glede zakona o povrači
lu gmotne škode. Govorila je o III. knjigi 

Spominov in pričevanj, kjer je objavljenih 
več prispevkov gorenjskih izgnancev.

Na zboru so se dogovorili tudi za ude
ležbo na razstavi DIS 8. maja 2012 v Šent
janžu v Rožu na avstrijskem Koroškem.

Dogovorili so se tudi za delo poverjeni
kov KO DIS za stike s člani DIS.

telefonske številke poverjenikov:
Za Kranjsko Goro: Alojz Hlebanja, tel. 04 588 61 21
Za Mojstrano in Hrušico: Olga Krapež, tel. 04 589 14 57; Jana Razinger, tel. 04 587 12 41
Za Jesenice: Slava Biček, tel. 04 586 03 16; Božena Konkolič, tel. 04 586 34 96;  
       Sonja Prevc, tel. 04 583 27 72 in Marija Grintov, tel. 04 583 27 38
Za Žirovnico: Drago Kajdiž, tel. 04 580 14 6; Majda Gričar, tel. 04 480 20 46 in 
         Franc Starič, tel. 04 580 14 60
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
občni zbor ko diS artiče

Člani KO DIS Artiče smo se v sobo
to 12. 5. 2012 zbrali na rednem obč
nem zboru v Artičah. Nastopajoči 

v kulturnem programu – učenci OŠ Arti
če, ljudski pevci Fantje artiški KUD Oton 
Župančič Artiče, Trebeški drotarji  in Dra
go Pirman, predstavnik literarne sekcije 
Beseda KD Dobova – so ustvarili prijetno 
vzdušje ob otvoritvi občnega zbora. 

Zbora so se udeležili tudi predsednica 
DIS Ivica Žnidaršič, Gregor Kaplan, se
kretar komisije za mednarodno dejavnost 
pri IO DIS, častni član Občine Brežice 
Ivan Živič, povabljeni predsedniki ali 
predstavniki KO DIS Občine Brežice,  KO 
DIS Zagreb, predsednik Sveta KS Artiče 
in tajnica, predsednica RK KO  Artiče in 
predsednica Kmečkih žena KS Artiče. 

Po končanem kulturnem programu je 
navzoče pozdravil predsednik KO DIS 
Artiče in jim zaželel prijetno počutje.

Podano je bilo poročilo o delu v letu 2011, 
blagajniško in nadzorno poročilo. Ker je bil 
občni zbor volilni, so sledile razrešnice sta
rega odbora NO in volitve v nove organe. 
Ponovno so bili izvoljeni stari odbor in NO 
ter predsednik KO DIS Karl Levak.

Predsednik KO DIS Artiče se je v svo
jem imenu in v imenu vseh izvoljenih za
hvalil za zaupnico. Obljubil je, da bodo 
še naprej uspešno delali vsak po svojih 
močeh za dobro delovanje društva. Pred
sednica DIS Ivica Žnidaršič je povedala, 
kaj vse je bilo narejeno, da smo izgnanci 
dobili pravice in kako je v Informacijskem 
centru Društva izgnancev Slovenije 1941–
1945, s sedežem v Ljubljani, Linhartova 
13, shranjeno vse gradivo o tem. Povabila 
nas je, naj si pridemo ogledat ta Informa
cijski center DIS, v katerem so shranjena 
vsa pisna gradiva in dokumentacija o voj
ni škodi in uveljavljanju pravic.  Odločno 
se moramo boriti, da zaradi varčevalnih 
ukrepov ne bi izgubili zelo težko pridoblje
nih pravic. Vemo, da se starostna struktu
ra izgnancev bliža  povprečju 80 let. Kako 
naj vlada Slovenije računa, da bi izgnanci 
lahko varčevali za prihodnost, ko nas je še 
samo okrog 12000.

Po končanih pozdravih gostov je sledilo 
prijetno družabno srečanje. 

Predsednik KO DIS Artiče, 
Karl Levak

Občni zbor KO DIS Artiče (12. 5. 2012)

dan v Prekmurju

Tistega lepega dne 15. maja je zape
ljal lastnik avtobusa Franci Korošak 
proti našemu lepemu vzhodnemu 

delu države. 
Večino sedežev smo zasedli člani KO 

DIS Ptuj, ostale pa sorodniki in prijatelji.
Za čudovito organizacijo je poskrbela 

podpredsednica Greta Vaupotič, ki že 
mnogo let vlaga svoj trud za razvedrilo 
članstva DIS Ptuj. Za dobro počutje na po
tovanjih ji pomaga njen mož Jože, harmo
nikar, ki izbira samo lepe stare slovenske 
pesmi, ki se še redko slišijo. Za nepogreš
ljive obveznosti in blagajno zvesto skrbi in 
ureja Irena Podhostnik.

To jutro smo prevozili Slovenjegoriško 
gričevje od Ptuja preko Sv. Trojice do Rad
gone, po mirnih poteh naše lepe pokraji
ne. Človeku se duša oddahne ob pogledu 
na neomadeževane kmetijske površine.

Radgonska klet s svojo posebnostjo, izvi
rom vode, daje občutek bogastva, ki ga mo
ramo varovati še za naše potomce. Spreje
la nas je zelo zgovorna voditeljica kleti, iz 
katere izžareva poklic, ki ga opravlja.

Čistost vode iz pečin
zdravi bolečine.

A vendar ne brez
Radgonske penine.

Tudi trčili smo s kozarci,
krasne te vsebine,

naj se slišijo resnice,
da za kapljo vina

največ znoja se prelije.

Vozilo je teklo skozi občudovanja vre
dno ravnino z žitnimi polji, ki so že vsa v 
klasju. Prikazala sta se sončna vas Dobrov
nik in njen pokriti gojitveni vrt »Ocean«. 
Zopet nekaj za naš nasmeh in oboževanje. 
Lepote cvetja orhidej se ne da opisati, ven
dar samo doživeti.

Odhajali smo s prijetnimi občutki, kaj 
vse ponuja ta bogati košček prekmurske 
zemlje, ob prisotnosti znanja in pridnosti, 
ki ju v tem vrtu ne manjka.

Ustavili smo se v Filovcih, delavnici gli
naste posode posebnosti slovenskega obrt
ništva, ki ga lastnik hrani s stalno razstavo 
pred izumrtjem.

Ob koncu lepe poti smo si še ogledali v 
Bogojini cerkev Plečnikove arhitekture, ki 
je edinstveno svetišče na slovenskih tleh.

Vso lepoto dneva smo pozno popoldan 
združili v gostišču Šinjor v Martjancih. Ob 
zvoku harmonike se je s petjem razvedril 
še tako zaskrbljen obraz.

Jože Križančič

Z uspelim izletom sta bili zadovoljni tudi organizatorica in najstarejša izgnanka Veronika.

izlet ko diS brestanica

KO DIS Brestanica je 22. maja 2012 
organiziral izlet v Rogatec, Roga
ško Slatino in Kumrovec. Udeleži

lo se ga je 25 članov KO DIS Brestanica.
V Rogatcu smo si ogledali etnografski 

muzej na prostem. V Rogaški Slatini smo 
občudovali parke s čudovitimi cvetlicami 
in grmički. Na mejnem prehodu Bistrica 
ob Sotli smo brez nevšečnosti prečkali dr
žavno mejo s Hrvaško. V Kumrovcu smo si 

ogledali muzej »Staro selo« Kumrovec. Iz
let smo zaključili v Črešnjevcu na turistični 
kmetiji Bratuša, kjer smo v lep urejeni vin
ski kleti pokusili več sort vina. Ob dobrem 
kosilu in žlahtni kapljici smo pozabili tudi 
na dež, ki nas je spremljal ves čas.

Zbrali smo tudi prispevke za obnovo 
hlevov pri gradu Rajhenburg.

Peter S. 

Na izletu članov KO DIS Brestanica (22. 5. 2012)

Občne zbore Krajevnih in Območnih organizacij DIS so v aprilu, maju in  
juniju 2012 organizirali tudi v drugih krajih, in sicer:

KO DIS Slovenska Bistrica  14. 04. 2012
KO DIS Jesenice 20. 04. 2012
KO DIS Kapele 21. 04. 2012
KO DIS Kamnik   05. 05. 2012
KO DIS Dolenja vas   05. 05. 2012
KO DIS Čatež ob Savi 13. 05. 2012
KO DIS Boštanj 19. 05. 2012
KO DIS Maribor Tabor 23. 05. 2012
KO DIS Maribor PobrežjeTezno 23. 05. 2012
KO DIS Maribor Rotovž–Tezno 23. 05. 2012
KO DIS Cerklje ob Krki 26. 05. 2012
KO DIS Nova Gorica   08. 06. 2012
KO DIS Srednja Dobrava  09. 06. 2012

obveStilo

Obveščamo članice in člane DIS, ki so se prijavili za izlet  
v kraje izgnanstva, da tega letos ne bo, zaradi  

nezadostnega števila prijavljenih.

Ostanite zdravi, kar vam želimo z lepimi pozdravi.

Komisija za stike s kraji izgnanstva
Zdenka Kaplan, predsednica
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. Spomini . Spomini . Jubileji . Jubileji .
Moj oče je trpel v škofovih zavodih v  

šentvidu pri ljubljani

Ni dolgo tega, kar je pri odkritju 
kapelice v Škofovih zavodih v 
Šentvidu pri Ljubljani njihova 

predstavnica dejala: »Tu so po osvobodi
tvi partizani mučili domobrance …!« Iz
rečene besede so me presunile, tako da 
moram tudi jaz povedati svoje mnenje. 

Junija leta 1941 so Nemci mojega oče
ta odpeljali v Škofove zavode v Šentvid. 
Mesec kasneje pa so prišli še po nas 
tri, mamo, sestro, staro štiri mesece, 
in mene, ki sem bil takrat star dve leti. 
Tisti dan so iz Tržiča odpeljali še okoli 
deset družin, v Smederevo, kjer so ostale 
do konca vojne. Mi trije pa smo morali 
še en teden prebiti v Škofovih zavodih, 
ker Nemci niso hoteli, da bi kdo videl, 
kako je bil oče izčrpan in poškodovan od 
mučenja. Šele kasneje je potožil, da ga je 
najbolj pretepal neki človek iz Kočevja, s 
katerim sta bila skupaj na služenju voja
škega roka v nekdanji Jugoslaviji.

Po enem tednu so nas vse štiri odpelja
li na vlak za smer Srbija – Smederevska 
Palanka. To je bil drugi transport, kjer 
so bile tudi družine iz Poljanske in Se
lške doline ter drugih kraje Gorenjske. 
Med drugimi se spomnim družin Buh 

ter Reven iz Žirov, Mežkovih in Razinger
jevih iz Žirovnice, Rostanovih iz Domžal 
in Čebuljevih iz Begunj. 

V Smederevski Palanki, kjer smo vsi ži
veli v eni sami majhni sobici, je oče pribli
žno dve leti pomagal gospodarju pri delu 
za naše preživetje, dokler ga ni bolezen 
priklenila na posteljo s težko diagnozo: 
»paraliza srca«. Pri vsej nesreči so mate
ri in očetu pomagali tudi ostali izgnanci 
iz Palanke. Marca 1945 je oče umrl, leto 
kasneje smo ga prepeljali na domače po
kopališče v Kovorju. 

Do takega trpljenja in travm je tedaj 
prišlo zaradi zamer in izdajstev. Isto leto 
so v Dachau odpeljali očetovega brata, 
njegovo sestro pa izgnali v Srbijo, v Ve
liko Plano. 

Po vrnitvi domov je mati našla bivalne 
prostore skupaj s trgovino prazne. Ostalo 
je le nekaj polic in večjih kosov pohištva, 
ki so jih shranili materini sorodniki. 

S tem sem obudil grenak spomin na 
hude čase in v razmislek tistim, ki mislijo 
in govorijo drugače. 

Anton Košir,
Brezje pri Tržiču

jubilant jože Planinšek

Svoj 90. rojstni dan  je 4. 3. 2012 praz
noval član KO DIS Šentjanž Jože Pla

ninšek iz Hinj. Kot mlad fant je bil v no
vembru 1941. leta izgnan v Nemčijo. Po 
vrnitvi v domačo vas jih je čakala opusto
šena domačija. Spomine na leta izgnan
stva in trpljenje ima še vedno v živem 
spominu. Kadar pripoveduje o življenju v 
izgnanstvu, mu oči orosijo solze.

Po odsluženju vojaškega roka se je ože
nil, k hiši je pripeljal pridno ženo. Skrbno 
so obdelovali kmetijo in počasi kupovali 
stroje za lažje delo. Z ženo Jelko sta imela 
štiri hčerke. Žal je bolezen ženo prehitro 
vzela. Jesen preživlja ob mlajši hčerki 
Anici. Njegovih 8 vnukov in 7 pravnukov 
ga pogosto razveseli in obišče.

obisk pri najstarejši članici ko diS hrastnik

Predzadnji dan lanskega leta sva predse
dnica KO DIS Hrastnik ter članica od

bora v Šavni Peči obiskali našo najstarejšo 
članico Terezijo Božič, ki ima še zelo do
ber spomin, je vedno dobre volje, nasmeja
na, rada pa tudi kaj zapoje.

Rodila se je 20. 9. 1919 v Novi Gori pri 
Krškem, od koder je bila skupaj s starši 
in brati ter sestrami izgnana 6. decembra 
1941 v Reingarten in Wittenberg.

Leta 1941 se ji je v izgnanstvu rodila 
hčerka Pavla. V domovino so se vrnili jese
ni 1945, kjer sta jih pričakali izropana kme
tija in velika revščina. Pred približno 12 leti 
je kmetijo prepustila vnuku, sama pa se je 
preselila k hčerki v Šavno Peč v Hrastniku. 

Kljub temu da bo letos dopolnila 93 let, 
je še zelo pogumna in polna humorja.

Jože Planinšek ima 90 let

Tudi naš odbor ga je razveselil ob njego
vem rojstnem dnevu. Zaželel mu je mno
go dobre volje in trdnega zdravja.

Rezka  Repovž

iskrene čestitke Mariji klepac

Družina Klepac je iz Parga leta 1942 
pobegnila pred okupatorjem v Dra

go. Sedaj že pokojni mož Ivan je takrat 
padel v roke Italijanom, ki so ga mučili 
in odpeljali v italijanske zapore. Marijo in 
otroka so Italijani odpeljali na Rab, kjer je 
bilo zelo hudo. 

Po končani vojni so se vsi vrnili na svoj 
porušeni dom. Marija sedaj živi v Domu 
starejših občanov v Kočevju. Svojci jo 
radi obiskujejo.

Veronika Kljun
Marija Klepac iz KO DIS Kočevje, 

rojena 23. marca 1920

Ob slovesu smo ji zaželeli še veliko 
zdravja ter lepih dni.

Marija Mejač

Terezija Božič iz Hrastnika, najstarejša 
članica DIS Hrastnik

devetdesetletnica zora bensa

Zora je hči primorskih beguncev. Roje
na je bila v bivšem avstroogrskem vo

jaškem taborišču Sterntal – Strnišče pri 
Ptuju. Njeni starši Marija in Franc Peric 
sta prišla iz Opatjega sela. Med prvo sve
tovno vojno so jih s porušenih domov se
lili iz taborišča v taborišče. Iz begunstva 
na Češkem so starši pristali v Strnišču in 
se od tam preselili na Benico decembra 
1922. Zora se je po vojni 8. februarja 1948 
poročila z Bensovim Jožefom – Pepijem. 
Pripovedovala mi je o njegovem trpljenju 
v šarvarskem taborišču, o madžarskem 
zaporu, pretepanju, mučenju ter posledič
nih poškodbah, ki so verjetno vplivale na 
njegovo prezgodnjo smrt.

Svoj 90. rojstni dan je Zora proslavljala 
med vikendom v krogu družine v Lendavi. 

Marica Antolin Tomelj

Zora v družbi domačih

90 spoštljivih let

Obiskali smo našega člana Antona Lis
ca iz Lukovca 18, ki je 1. januarja 

praznoval svojih spoštljivih 90 let. 
Z ženo živita skupaj s sinovo družino 

in hčerko. Izgnani so bili novembra 1941 
v nemška taborišča, doživljali so vse kru
tosti tedanjega časa. Domov so se vrnili v 
avgustu leta 1945. Ob obisku smo veselo 
pokramljali. 

Hilda Novšak Anton Lisec z družino in predstavniki KO DIS

tretja knjiga SPoMinov in PriČevanj

Dne 4. aprila 2012 so bile obveščene vse Krajevne in Območne organiza
cije DIS, da je III. knjiga Spominov in pričevanj pripravljena za tisk, in da 
prosimo za prednaročila. 

Zahvaljujemo se predsednikom in predsednicam Krajevnih  in Območnih 
organizacij iz naslednjih krajev: Radovljica, Jesenice, Ljubljana Bežigrad, 
Celje, Novo mesto, Bizeljsko, Dobova, Muta, Trbovlje, Ljubljana Center, 
Brežice, KrmeljTržišče, MariborPesnica, MariborTabor, Mozirje, Bled, 
Sevnica, Zagorje ob Savi, Bučka, Artiče, Lenart, Šentjur pod Kumom, Le
skovec, Maribor PobrežjeTezno, Murska Sobota, Dole pri Litiji, Dolenja 
vas, Zagreb, Branik, Cerknica, Logatec, Domžale, Tržič, Slovenske Konjice, 
Bohinj, Lenart, ki so knjigo prednaročili in omogočili, da je bila v začetku 
maja 2012 tiskana.

Knjiga obsega 342 strani. V njej je objavljenih 72 spominov in pričevanj 
izgnancev in beguncev, 57 fotografij iz izgnanstva in 16 pesmi, nastalih v 
izgnanstvu. V prilogi so objavljene tudi naslovnice vseh knjig, brošur in zlo
ženk, ki so izšle v dvajsetletnem delovanju DIS.

okrogli jubilej cirila zabukovca

Sončnega dopoldneva 24. aprila 2012 
smo obiskali dolgoletnega člana KO 

DIS Radeče ter vojnega invalida Cirila 
Zabukovca, ki je ravno ta dan praznoval 
svoj 90. rojstni dan. 

Oba z ženo Frančiško sta nas zelo prisrč
no sprejela. Ob prijetnem klepetu in spo
minih na težki vojni čas smo mu nazdravi
li ter mu zaželeli še trdnega zdravja.  

M. B. Pri Cirilu Zabukovcu ob njegovem jubileju
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KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

KO DIS Bizeljsko
Jožefa ILIJAŽ  30. 06. 1923 23. 11. 2011
Jožefa GOLOBIČ  13. 03. 1914 01. 12. 2011
Franc KUNST 16. 08. 1944 12. 01. 2012
Franc KRIŽANČIČ 18. 11. 1939 07. 04. 2012

KO DIS Bled
Hermina MANDELJEV 27. 10. 1931 08. 04. 2012

KO DIS Bohinj
Ciril ZORMAN 07. 07. 1933 25. 01. 2012

KO DIS  Boštanj
Marija  JERMANČIČ 03. 02. 1933 26. 01. 2012
Angela OMERZEL 28. 05. 1922 18. 03. 2012
Vincenc PETEK 02. 01. 1932 25. 01. 2012
Jože ŽNIDARŠIČ 14. 10. 1924 19. 04. 2012

KO DIS Branik
Aleksander BIRSA 17. 07. 1939  01. 01. 2012
 
KO DIS Celje
Vincencij JAMŠEK 19. 01. 1920        01. 2012
Alojzija ROZMAN 05. 06. 1928 18. 01. 2012 
Rok UNETIČ 04. 08. 1933 27. 01. 2012

KO DIS Čatež ob Savi
Marjeta HAJDINJAK LES 16. 06. 1940 17. 02. 2012
Marija JUGOVIČ  08. 01. 1934 19. 02. 2011
Marija ŠPILEK  05. 06. 1921 11. 04. 2012

KO DIS Dole pri Litiji
Janez RAMOVŠ 11. 05.  1933 01. 10. 2011
Ana VODIŠEK  21. 07. 1926          12. 2011

KO DIS Gornja Radgona
Anton AJLEC 04. 12. 1922 18. 03. 2012
Ana FRELIH 26. 06. 1925 05. 2012
Radoslav MLAKAR 26. 07. 1919  05. 2012
Stanislava ROPOŠA 04. 05. 1928  04. 2012

KO DIS Jesenice na Gorenjskem
Zvonka TERSEGLAV 24. 09. 1934 24. 02. 2012
Ivan MOLAN 23. 06. 1945 24. 03. 2012
Milena POGAČNIK  15. 11. 1925 04. 08. 2011
Cveta POTOČKI 02. 05. 1941  22. 06. 2011

KO DIS Kamnik
Janez HRIBAR               1927       03. 2012

KO DIS Kočevje
Albina KORDIŠ 25. 11. 1932 23. 04. 2012

KO DIS Koper
Nada NIKOLIČ 19. 06. 1919 23. 11. 2011

KO DIS Krmelj
Marija BREGAR 10. 09. 1915 04. 02. 2012
Rudi GOLE  10. 03. 1932 06. 02. 2011
Marta GUTNIK 03. 05. 1930 11. 02. 2012
Martin JERMANČIČ 04. 11. 1920        01. 2012
Marjan VIDMAR 29. 05. 1940 09. 02. 2012
Janez ZORC 22. 01. 1933 24. 07. 2011

KO DIS Krška vas 
Olga BAŠKOVIČ 19. 01. 1933       02. 2012
Jože JANKOVIČ  17. 12. 1934  17. 02. 2012
Franc LESKOVŠEK  18. 11. 1939        03. 2012
Stanka PRAH 26. 03. 1932 07. 01. 2012
Anica STARČIČ 21. 12. 1931       11. 2012
Marija TOMŠE 25. 03. 1938       03. 2012
Terezija TOMŠE 14. 01. 1923       02. 2012

KO DIS Krško
Pavla ALERGO 23. 08. 1918 24.0 6. 2011
Matilda BORAS 12. 08. 1923 18. 05. 2011
Edvin KOCJAN 21. 06. 1932  08 .08. 2009
Marija KOLEŠA 03. 02. 1924 20. 11. 2011
Štefanija KRZNARIL 26. 12. 1927 27. 02. 2011
Alojz Slavko KUNEJ 19. 06. 1923 11. 02. 2011
Marija MLAKAR 19. 11. 1923 13. 12. 2011
Alojzija PLETERSKI 01. 10. 1941 20. 07. 2011
Jože STRMŠEK 29. 03. 1935 04. 05. 2011
Marjan ŠTAJNER 10. 12. 1924 06. 04. 2011

KO DIS Leskovec pri Krškem
Albin BENCE  01. 01. 1926 22. 02. 2012
Franc KERIN  10. 08. 1933              2011
Andrej PIRC  13. 08. 1930              2012
Jože URBANČ  10. 05. 1942 05. 02. 2012
Hermina ZUBAK 14. 01. 1928 08. 02. 2012
Janez ŽIČKAR  09. 05. 1937 20. 01. 2012

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Jože BERLIČ 04. 03. 1925        06. 2011
Frančiška FISTER 17. 11. 1928 01. 04. 2012
Fani LIPAR  16. 10. 1922              2011
Ivan PLANINŠIČ 21. 07. 1933 2011
Rozalija POPIT 18. 09. 1925 06. 02. 2012

KO DIS Ljubljana Center
Elizabeta CESAREC 15. 01. 1920 20. 02. 2011
Ivanka MISLEJ 13. 07. 1921 18. 03. 2011
Marija MIŽIGOJ 17. 03. 1931 05. 2012
Vera ŽIGN  11. 11. 1920        02. 2012

KO DIS Ljubljana Vič–Rudnik
Marija SOSTARIČ 1929 2012

KO DIS Ljutomer
Marija PEČNIK 23. 10. 1926 21. 03. 2012

KO DIS Maribor Pobrežje–Tezno
Vinko LUKANC 19. 01. 1921       05. 2012
Franc SLAVIČ 27. 11. 1930 04. 2012
Jožefa TROJER 04. 01. 1917             2012

KO DIS Maribor Rotovž–Pesnica
Darinka FUNDAK 16. 02. 1925  29. 04. 2012
Andrej GRČAR  19. 07. 1923  18. 08. 2011
Romana JUVAN 25. 01. 1929  31. 03. 2012
Ignac LEDINEK 15. 04. 1934 29. 04. 2012
Zlatko MALENŠEK 19. 04. 1925  27. 10. 2011
Sonja MARIČ 26. 04. 1927  05. 04. 2012

KO DIS Mozirje
Helena KOJC  24. 01. 1924 22. 07. 2011
Rok SUHODOLNIK  28. 08. 1938  24. 04. 2011

KO DIS Nova Gorica
Danica BRATINA 
Stanislav HERVATIN 23. 06. 1937 14. 04. 2011
Ljudmila LESTAN 20. 04. 1925 07. 02. 2012
Julija LIKAR 11. 05. 1914 05. 06. 2005
Alojzija PAVŠIČ 03. 04. 1924
Anastazija PINTAR 12. 03. 1923 31. 12. 2012
Marija PREGELJ 30. 09. 1924 07. 02. 2012
Karel PRIJON 31. 10. 1925 31. 12. 2006
Jožica ROT 13. 11. 1922
Ljudmila ŠPACAPAN 27. 02. 1922 10. 01. 2012

KO DIS Novo mesto
Janez GRDANEC 06. 12. 1930 18. 07. 2011
Slavko POLAK 02. 04. 1928  12. 12. 2011

KO DIS Ormož
Angela IVANČIČ 28. 04. 1933 24. 11. 2011

KO DIS Polje ob Sotli
Albin VAH  01. 02. 1937 02. 12. 2011

KO DIS Podbočje
Mihaela DVORNIK 26. 12. 1923 24. 04. 2012
Ivanka VENE 01. 07. 1936 04. 03. 2012
Kristina VODOPIVEC 11. 04. 1937 27. 03. 2012
Viljem ŽAREN 10. 08. 1930 03. 04. 2012

KO DIS Ptuj
Stanislav GOTVAJN  01. 1922 10. 04. 2012
Janez GRAMC  10. 12. 1928 26. 02. 2012
Antonija Ljudmila TROP        01. 1929 23. 03. 2012

KO DIS Radeče
Ivan KMETIČ 14. 06. 1931  09. 04. 2012
Alojz OBLAK 17. 06. 1940  27. 03. 2012
Veronika PEPELNAK 09. 05. 1930  10. 05. 2012
Ljudmila STIBRIČ 08. 09. 1935  09. 04. 2012

KO DIS Radovljica
Dušan POLJŠAK 10. 09. 1922 21. 03. 2012

KO DIS Sevnica
Ana BENZ  02. 11. 1920 13. 02. 2012
Jernej METELKO  28. 07. 1929 03. 04. 2012

KO DIS Studenec
Alojz AJDNIK 31. 05. 1940 27. 03. 2012
Jože JESIH 07. 09. 1943 11. 04. 2012
Jože ŽIBERT  15. 08. 1940 03. 04. 2012

KO DIS Šentjanž
Uršula URBANČIČ 12. 11. 1920 10. 04. 2012
Marija VOZEL 11. 05. 1929 31. 03. 2012
Franc ZAVRŠNIK 07. 07. 1941 17. 04. 2012

KO DIS Trebnje
Stanislav  KURENT 01. 11. 1935 29. 03. 2012
Frančiška PRAVNE  13. 10. 1926 11. 04. 2012

KO DIS Trbovlje
Marica ABRAM 03. 12. 1922 06. 05. 2012
Albin SRŠEN 11. 06. 1938 05. 04. 2012

KO DIS Zagorje
Alojzija BAŠ 07. 05. 1929 22. 04. 2012
Marija HUDOMALJ 04. 04. 1910 04. 04. 2012
Franc KOS 31. 03. 1921 20. 03. 2012

KO DIS Žalec
Marija ZUPANEC  15. 03. 2012


