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Spominska slovesnost ob 70. obletnici  
internacije Slovencev leta 1942 s slovenskega  

ozemlja, ki so ga okupirali Madžari

Krajevne organizacija DIS Petišovci 
- Benica - Pince - Marof, Društvo 
Primorcev in Istranov in Združe-

nje borcev za vrednote NOB Lendava so 
22. junija 2012 organizirali spominsko 
slovesnost v Sárváru na Madžarskem.

Zbrane je najprej pozdravil predsednik 
ZB Lendava Jože Vidič, slavnostna govor-
nica je bila predsednica DIS in predse-
dnica Mednarodnega odbora izgnancev 
in beguncev žrtev fašizma in nacizma v 
letih 1920–1945 Ivica Žnidaršič.

Nato so govorili še župan občine Sár-
vár Ištvan Kondor in župan občine Len-
dava mag. Anton Balažek. Med gosti so 
bili tudi pooblaščena ministrica v mini-
strstvu za zunanje zadeve RS Dubravka 
Šekonja, generalni konzul RS v Mono-
štru, Dušan Snoj, in načelnik upravne 
enote Lendava, Štefan Gjerkeš. Pet dele-
gacij je položilo vence k spomeniku umr-
lim v taborišču Sárvár.

V kulturnem programu sta nastopila 
pevski zbor Društva upokojencev Lenda-
va pod vodstvom Tanje Vajda in recita-
torka Nataša Tomšič, ki je program tudi 
povezovala.

Prireditev je bila zelo dobro obiskana, 
saj so prišli v Sárvár številni člani DIS ne 
le iz Lendave in Murske Sobote, ampak 
tudi iz drugih krajev.

Z vsebino govorov in bogatim kultur-
nim programom je bila dobro obeležena 
70. obletnica izgona Slovencev z ozemlja, 
ki so ga leta 1941 okupirali Madžari.

Naslednji dan, 23. junija 2012, je bila 
v vaškem domu Pince - Marof - Benica 
prireditev Primorcev in Istranov v Prek-
murju, odprli so Spominsko hišo – muzej 

Primorcev in Istranov s prikazom zgodo-
vine in njihovega življenja v Prekmurju. S 
tem so obeležili 90. obletnico prihoda v 
Prekmurje, ko so zaradi fašističnega na-
silja v Italiji pribežali v Slovenijo, in 70. 
obletnico izgona v taborišče Sárvár.

Del govora Ivice Žnidaršič, pred-
sednice DIS in predsednice Med-
narodnega odbora izgnancev in 
beguncev žrtev fašizma in naciz-
ma v letih 1920-1945, v Sárváru 
na Madžarskem, na prireditvi 22. 
junija 2012

Lepo vas pozdravljam v imenu Dru-
štva izgnancev Slovenije 1941–1945 in 
Mednarodnega odbora izgnancev in be-
guncev žrtev fašizma in nacizma v letih 
1920–1945 in izražam zadovoljstvo in 
zahvalo organizatorjem, da smo se danes 
zbrali na tem spominskem kraju, kjer po-
čivajo umrli, da se jim poklonimo, hkrati 
pa tudi vsem drugim umrlim med svetov-
no vojno.

Med šest let trajajočo drugo svetov-
no vojno je vsako uro izgubilo življenje 
1.054 ljudi, vsako minuto 17 ljudi, sku-
paj je bilo umrlih 55 milijonov – vojakov, 
žrtev zračnih napadov, internirancev, be-
guncev, pregnancev, izgnancev, prisilnih 
delavcev in žrtev nasilja. Med 55 milijoni 
umrlih je bilo kar 30 milijonov civilnih 
oseb.

Ljudje v grobovih ne morejo nič stori-
ti, da se kaj podobnega na zemlji ne bi 
več dogajalo; zato smo tisti, ki smo ostali 
živi, dolžni povzdigniti svoj glas za mir-
no sožitje med narodi.

Prošnja in poziv članstvu DIS, 
naj vsak prispeva najmanj 10 evrov  

za dokončno obnovo zbirnega taborišča  
za izgon Slovencev v Brestanici

Ni dovolj, da vse strahote in človeške 
stiske poskušajo reševati in omiliti različ-
ne humanitarne in nevladne organizacije. 
Kaj pa državni sistemi, v katerih so drža-
ve organizirane, da bi obvladovali življe-
nje na zemlji v korist ljudi in ohranitev 
narave še za druge rodove? Za doseganje 
tega cilja pa se morajo boriti predvsem 
državniki – politiki na vseh kontinentih 
sveta. Ponovno moramo opozoriti na ne-
katera zgodovinska dejstva, ki ne smejo 
utoniti v pozabo. To smo dolžni storiti ne 
le zaradi nas žrtev, ki znamo odpuščati, 
temveč predvsem zato, da bodo še mnogi 
rodovi za nami vedeli, kakšno nasilje sta 
v 20. stoletju povzročila fašizem in naci-
zem, in da bi preprečevali nastajanje neo-
fašističnih in neonacističnih organizacij.

Spomladi 1941 so Slovenijo razkosale 
4 države: Nemčija, Italija, Madžarska in 
Neodvisna država Hrvaška. Začela sta 
se genocid in raznarodovalna politika 
okupatorjev na zasedenem ozemlju. Med 
temi ukrepi so bili internacije in izgon 
Slovencev med najbolj krutimi oblikami.

Že do jeseni 1941 so iz Slovenije izgna-
li 63.000 Slovencev, od tega kar 45.000 
v nemška izgnanska taborišča, leta 1942 
35.000 v italijanska taborišča. Iz Avstri-
je so leta 1942 izgnali 1.100 Slovencev 
v nemška taborišča, junija 1942 pa se je 
začela tudi internacija s slovenskega oze-
mlja, ki so ga okupirali Madžari, v tabo-
rišče v Sárváru.

Taborišče je bilo v opuščeni tovarni 
svile. Obdano je bilo s 3 metre visoko 
ograjo iz bodeče žice. Po sobah so bile v 
treh vrstah, ob obeh straneh in po sredini 
položene v tri nadstropja deske, ki so ra-
bile kot ležišča. Vsak taboriščnik je imel 
le 40 centimetrov širok prostor za leža-
nje. Taborišče ni bilo ogrevano, spali so 
brez odej in na prepihu. Onemogočena je 
bila sleherna higiena. Sestradani otroci 
so bosi in skoraj goli tavali po taborišču 
ter brskali po smeteh, da bi našli kaj za v 
usta. Leta 1942 so iz Sárvára odpeljali ne-
kaj otrok dobri ljudje iz Bačke in Baranje 
in zanje skrbeli, da so vojno preživeli.

Na Madžarskem je bilo poleg taborišča 
Sárvár še osem podobnih taborišč, od 
1943 pa so del internirancev iz Prekmurja 
pošiljali tudi v devet nemških koncentra-
cijskih taborišč.

Trpljenje Slovencev in drugih pripa-
dnikov slovanskih narodov je bilo zaradi 
fašističnega in nacističnega nasilja ter ge-
nocidne politike nepopisno. 

Ponižanje in žalost pa sta pustila za 
seboj veliko hudih posledic, ki jih in-
terniranci, izgnanci in begunci čutimo 
še danes. Smo žive priče žrtev fašizma 
in nacizma, ki so nas s 140 vlakovnimi 

Pokopališče v Sárváru, kjer je pokopanih več kot 700 umrlih v taborišču Sárvár. 
(Foto: M. Skledar)

transporti vozili na tuje in nas zapirali v 
taborišča.

Cilj okupatorjev je bil, da bi izginili z 
zemljevida Evrope. Delali naj bi do smrti 
kot sužnji. Mussolini je že leta 1920 na 
množičnem zborovanju v Pulju dejal: 
»V odnosih z raso, kakršna je slovanska, 
torej manjvredna in barbarska, moramo 
izbrati politiko palice« in »Jadransko 
morje, ki je naš zaliv, mora za uresniči-
tev sredozemeljskih sanj priti iz rok nižje 
rase, kakršna je slovanska, v naše roke«.

Od leta 1920 je bil slovenski jezik pre-
povedan. Italijanski učitelji so pljuvali v 
usta učencem, če so govorili slovensko. 
Že leta 1929 ni bilo na Primorskem no-
bene slovenske šole več. S prihodom 
fašistične stranke na oblast, 31. oktobra 
1922, pa se je nasilje nad Slovenci in 
Hrvati še povečalo, kar je povzročilo 
emigracijo ali izgon okrog 100.000 Slo-
vencev. Od teh jih je 70.000 pribežalo v 
Kraljevino Jugoslavijo, 30.000 pa v Juž-
no Ameriko in Avstralijo. Potomci teh 
Slovencev – žrtev fašizma sedaj živite 
tudi v Prekmurju. Vaši starši so se tukaj 
komaj dobro vživeli in opomogli, pa so 
vas leta 1942 pregnali v taborišče Sárvár 
in druga taborišča.

Sedaj smo skupaj v Evropski uniji. Po-
membno je, da se v Evropi povezujemo, 
da prijateljsko sodelujemo tudi sorodna 
društva in organizacije.

Po več letih prizadevanj smo v Ljublja-
ni 6. junija 2009 organizirali prvi evropski 
kongres izgnancev in beguncev žrtev fašiz-
ma in nacizma v letih od 1920 do 1945.

Na kongresu smo posegli v čas med 
obema vojnama, ko so Slovenci že leta 
1920 občutili nasilje fašizma. Pomembno 
je, da smo na kongresu ustanovili medna-
rodni odbor izgnancev in beguncev, žrtev 
fašizma in nacizma v letih 1920–1945, da 
bi ohranjali aktivni zgodovinski spomin 
na strahote, ki smo jih doživljali, in da bi 
krepili human in spoštljiv odnos do ljudi, 
ki so po krivici trpeli, zlasti otroci.

Minilo je mnogo let, odkar smo mora-
li zapustiti naša ognjišča in bili izposta-
vljeni krutemu trpljenju štiri leta. Nismo 
poznali razigrane in vesele mladosti, 
temveč le prisilno delo, ki se je izvajalo 
v različnih oblikah. Čas je zacelil rane, 
ostale pa so brazgotine, zato tega trplje-
nja ne moremo pozabiti. 

Danes, 67 let po koncu druge svetovne 
vojne, želimo živeti v miru in prijatelj-
stvu, sodelovanju, graditi svet brez vojn, 
brez taborišč in begunstva. Želimo svet 
napredka in lepše življenje za vse ljudi.

Kljub slabim spominom na preteklost in 
vojne dogodke pa se veselimo sedanjosti in 
dni, kolikor nam jih je še ostalo.
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Varčevalni ukrepi vlade RS so posegli tudi v pravice 
izgnancev in beguncev

Večja prireditev in zborovanje iz-
gnancev, prisilnih delavcev, be-
guncev in drugih žrtev fašizma in 

nacizma je bila 7. junija 2012 v Mostecu 
v Ljubljani.

Prireditev so organizirale Krajevne or-
ganizacije DIS območja Ljubljane.

Uvodni govor je imel Drago Hribšek, 
predsednik KO DIS Ljubljana Šiška, 
nato je govoril župan Mesta Ljubljane 
Zoran Janković. Udeležence so pozdra-
vili tudi: nekdanji poslanec izgnanec in 
zaslužni član DIS mag. Franc Žnidar-
šič in predsednik KO DIS Ljubljana 
Vič-Rudnik Anton Naroglav, predse-
dnik KO DIS Ljubljana Bežigrad Ma-
ksimilijan Ferek in predsednik KO DIS 
Domžale Jože Kveder. Predsednica 
DIS je udeležencem govorila o varče-
valnih ukrepih Vlade RS in odvzemu 
nekaterih pravic tudi žrtvam fašizma 
in nacizma.

Iz govora Draga  Hribška na  
prireditvi v Ljubljani, v Mostecu

Srečali smo se v Mostecu, da obudi-
mo spomin na čas, ko človeško življe-
nje ni bilo vredno nič in ko je vse bolj 
prevladovalo prepričanje, da nam tudi 
bog ne more več pomagati. Ostale so 
nam le še prijateljske vezi, ki so mar-
sikomu pomagale preživeti. Hrabrili 
smo drug drugega, čeprav sami sebi 
nismo verjeli.

Nikoli ne bo pozabljeno doživetje v 
nemškem taborišču Arnstadt, ko je 
spet pripeljal kamion otroških oblek. 
Na nekaterih so bili sledovi krvi in na 
otip je bilo čutiti, da je v obrobi nekaj 
všito. In res je bilo na nekaj listkih v ne-
kem tujem jeziku napisano, vsaj tako je 
bilo razumeti, »Čakamo na smrt v plin-
skih celicah«. Ali bomo tudi mi končali 
v plinskih celicah? je bilo slišati. Zavla-
dala sta negotovost in strah, kar je bilo 
hujše od lakote in trpljenja. Strah, kaj 
bo z nami. (Šele po vojni smo izvede-
li, da so otroške oblekice najverjetneje 
prihajale iz zloglasnega taborišča Au-
schwitz. Tam je bilo veliko otrok.)

Ne bi rad opisoval dogajanja od ta-
krat pa do danes, naj bo dovolj le del 
pesmi, ki se je zapisala našemu poetu 
Cirilu Zlobcu:

Brez kruha znali smo živeti,  
v kos kruha verujoč.

Brez svobode znali smo živeti,  
v svobodo verujoč.

Brez ljubezni znali smo živeti,  
v ljubezen verujoč.

Znali smo živeti brez prihodnosti,  
v prihodnost verujoč.

Upanje smo kakor dih življenja revni 
in bogati dedovali iz roda v rod.

In naj mi poet Ciril Zlobec dovoli, 
da kot izgnanec dodam: Tudi v zakon o 
poplačilu vojne škode upamo, v pravno 
državo verujoč. In verujemo, da nam ta 
naša pravna država ne bo postopoma še 
tistega vzela, kar nam je po dolgih letih 
upanja in boja nekoč s tresočo se roko 
že dala.

Morda se bo kdo spomnil obiska 
predsednika nemškega parlamenta 
Norberta Lammerta pred nekaj dne-
vi, ko nam je v Državnem zboru lepo 
razločno povedal: »Stopili smo skupaj! 
Morali smo stopiti skupaj!« Kaj pa mi? 
Delimo se na leve in desne, na rdeče in 
bele, na naše in vaše in še in še. Ladja 
naj pa tone.

Samo o varčevanju še govorimo, o 
vlaganju v razvoj in v oživitev gospodar-
stva pa ne. Podpiramo varčevanje na 
vseh ravneh, vendar pa ne tako z eno-
stavnim odvzemom enomesečne rente v 
letošnjem letu in znižanjem pokojnin.

Iz govora Ivice Žnidaršič  
ob dnevu izgnancev

Izražam zadovoljstvo, da smo se zbrali 
na dan slovenskih izgnancev, ki ga vsako 
leto 7. junija obeležujemo v opomin in 
spomin na naše trpljenje v izgnanstvu in 
begunstvu.

Zahvaljujem se Območnim organizaci-
jam Društva izgnancev Slovenije 1941–
1945 iz Ljubljane,  ki so pripravile dana-
šnjo prireditev, in izvajalcem kulturnega 
programa. Veseli me, da ste prišli člani 
DIS tudi iz drugih krajev Slovenije, na 
prijetno druženje.

Moram vam povedati, da sem napisala 
pismo o današnjem srečanju ministru za 
delo, družino in socialne zadeve gospo-
du mag. Andreju Vizjaku in gospodu dr. 
Senku Pličaniču, ministru za pravosod-
je, ki je hkrati predsednik Medresorske 
komisije RS za obravnavo vojne škode, 
z vabilom, da prideta danes med nas, 
da bi iz prve roke izvedeli, kaj so nam 
v okviru varčevalnih ukrepov vzeli, in 
obenem vprašali, ali je predsednik vlade 
RS ob nedavnem obisku v Nemčiji po-
stavil vprašanje vojne škode in kaj mu je 
v zvezi s tem rekla prijateljica, nemška 
kanclerka Angela Merkel.

Oba sta se opravičila. Prosila sem, naj 
koga pošljejo oziroma obrazložijo ukre-
pe vlade RS, ki zadevajo pravice žrtev 
vojnega nasilja.

Nekaj je hudo narobe. Narobe je, da 
moramo vse izvedeti le iz časopisov, ra-
dia in TV.

Ko smo konec marca izvedeli, da nam 
bodo vzeli dopolnilno zdravstveno var-
stvo, sem o tem 3. aprila obvestila vse 
Krajevne organizacije in Območne or-
ganizacije DIS in vprašala, kaj menijo 
glede tega in ali pooblaščajo Izvršni 
odbor DIS, da ukrepamo. Nisem čakala 
na odgovore. Treba je bilo povedati, da se 
ne strinjamo, da bi nam jemali zelo težko 
pridobljene pravice.

Moram vam povedati, da mi je v raz-
govoru 6. aprila 2012 minister Andrej 
Vizjak zagotovil, da bodo iz zakonov 
varčevanja črtali odvzem pravice za do-
polnilno zdravstveno varstvo.  

Glede te pravice je minister Vizjak dr-
žal besedo. Tako so iz zakona o žrtvah 
vojnega nasilja črtali samo 2. in 3. točko 
8. člena (klimatsko zdravljenje in potni 
stroški za zdravljenje) ter 3. odstavek  22. 
člena (Uradni list str. 4238, št. 40/30. 5. 
2012). Tako nam ne bo treba na mesec 
plačevati 28 € za dopolnilno zdravstve-
no varstvo.

Na prireditvi in zborovanju v Ljubljani – v parku Mostec 7. junija 2012 je govorila tudi 
predsednica DIS Ivica Žnidaršič. (Foto: Z. K.)

Glede rente pa tole. Renta se bo odslej 
izplačevala za nazaj, in sicer v naslednjih 
dneh in mesecih:
za julij ..................................6. julija 2012
za avgust ........................13. avgusta 2012
za september ............19. septembra 2012
za oktober  ................... 25. oktobra 2012
za november ................3. decembra 2012
za december .................. 3. januarja 2013

Glede zmanjšanja pravic v okviru po-
kojnin pa se odpisujejo meseci in leta iz-
gona, če jih je kdo uveljavljal pri pokojni-
ni, kjer niso bili plačani prispevki. 

V zakonu so navedeni tudi podatki, 
koliko se zmanjša pokojnina pri pokoj-
ninskih zneskih, če prispevki niso bili 
plačani.

777,50 €.....................................100,00 €
933,00 €.....................................150,00 €
1088,50 €.................................. 200,00 €
1244,00 €...................................250,00 €
1450,00 €...................................300,00 €
nad 1450,00 €............................350,00 €

Če prihaja nekomu na misel, da jemlje 
pravice civilnim žrtvam vojne, in to slo-
venskim izgnancem, beguncem in dru-
gim žrtvam vojne, je z njim nekaj hudo 
narobe in obenem sramotno za državo, 
da tega ni takoj preprečila. 

Do oktobra leta 1995 nam niso pri-
znali, da smo žrtve vojnega nasilja, da 
smo žrtve fašizma in nacizma. Potem 
smo namesto državnih organov sami 
zbrali vse potrebne podatke, napisa-
li vse argumente in strokovna gradiva 
za zakonsko urejanje naših pravic. Vse 
to delo smo namesto državnih organov 
opravljali brezplačno in s tem državi ve-
liko prihranili.

Po osamosvojitvi smo imeli 9 vlad. No-
bena vlada doslej se ni po diplomatski 
poti potrudila, da bi od Nemčije, ki je Slo-
vencem in slovenski državi največ dolžna, 
izterjali vojno škodo. Sedaj je 10. vlada, in 
upamo in zahtevamo, da vsaj sedanja vla-
da, ki ocenjuje, da imamo dobre odnose 
z Nemčijo in nemško kanclerko Angelo 
Merkel, kaj stori. Velika škoda je, če pred-
sednik vlade Republike Slovenije tega 
vprašanja na obisku v Nemčiji ni načel.

Država se vojni škodi lahko odpove, v 
našem imenu pa nima nihče te pravice. 
Slovenski izgnanci smo bili najbolj gmo-
tno prizadeti, ker ni nihče ostal doma in 
varoval svojega premoženja.

Prejšnja država in samostojna Sloveni-
ja skupaj že 66 let upravljata premože-
nje, ki so ga v Sloveniji zapustili Avstrijci 
in Nemci leta 1945 na račun reparacij in 
vojne škode.

Sedaj minister Šušteršič napoveduje 
ustanovitev posebnega premoženjskega 
holdinga, ki bi združil upravljavce vsega 
državnega premoženja. Doslej so za to skr-
beli Agencija za upravljanje kapitalskih na-
ložb, Kapitalska družba (KD), Slovenska 
odškodninska družba (SOD) in drugi.

Terjamo, da se ob tem združevanju ugo-
tovi premoženje, ki bi ga morali že zdav-
naj dati v sklad za poplačilo vsaj delne 
vojne škode.

Seveda bo treba o naših upravičenih 
zahtevah zopet na novo seznanjati dese-
to slovensko vlado in 90 poslancev Držav-
nega zbora RS.

Upam, da boste člani DIS povprašali 
poslance, ki ste jih volili, kako skrbijo za 
varovanje naših pravic.

Naj vam dan izgnancev poteka v pri-
jetnem druženju in upanju, da nas ne 
bodo več vznemirjali, saj smo dovolj tr-
peli pod fašizmom in nacizmom in tega 
se ne da kar tako pozabiti.

znaša zmanjšanje 
največ:

Če znaša  
pokojnina do

Drago Hribšek, izgnanec v nemška 
taborišča, glavni organizator prireditve v 
Mostecu ob dnevu izgnancev – 7. juniju,

predsednik KO DIS Ljubljana Šiška

Nižje pokojnine tudi za izgnance

Trbovlje – Ob del pokojnine v znesku od sto do 350 evrov je zaradi vladnega 
ukrepa tudi okrog 3500 izgnancev in beguncev. Vlada je namreč zmanjšala po-
kojnine tistim, ki so čas izgnanstva in begunstva priključili letom za pokojnino. 
Krčenje njihovih pravic so v Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 že označili 
za veliko napako in sramoto Slovenije. 

Predsednica društva Ivica Žnidaršič se je v imenu 12.000 še živih slovenskih 
izgnancev, ki predstavljajo le še slabo petino celotne populacije izgnancev, s pi-
smom obrnila na resornega ministra Andreja Vizjaka. V njem se mu je zahvalila, 
ker je držal aprila dano besedo in izgnancem ni vzel dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, ter mu hkrati očitala, da je zamolčal zamik izplačila rente, kar po-
meni odvzem ene rente, in znižanje pokojnin.

Ponovno je opozorila državo, da bi lahko od Nemčije, ki je do zdaj poravnala le 
dva odstotka vojne odškodnine, izterjala polni znesek.

P. M.

Iz Dela, 10. 7. 2012
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- Ustavno spornega načina sprejemanja 
ZUJF

- Kršitve načela jasnosti in določnosti 
predpisov iz 2. člena Ustave

- Kršitve ustavnega načela vezanosti dr-
žavnega zbora na referendumsko odlo-
čitev iz 90. člena Ustave

Pobude Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 ter Krajevnih 
in Območnih organizacij DIS za vrnitev odvzetih pravic

O odvzemu pravic tudi izgnancem 
in beguncem žrtvam fašizma in 
nacizma ni nihče obvestil Dru-

štva izgnancev Slovenije 1941-1945. Vse 
smo morali izvedeti iz časopisov in RTV, 
ki pa niso natančno poročali, koga vse 
bo prizadel zakon o varčevanju. 

Ko smo konec marca izvedeli, da nam 
bodo vzeli dopolnilno zdravstveno var-
stvo in nekatere druge pravice, smo o 
tem 3. aprila 2012 obvestili vse Krajev-
ne in Območne organizacije DIS in jih 
povprašali, kaj menijo o tem in ali poo-
blaščajo Izvršni odbor DIS, da ukrepa-
mo. Nismo mogli čakati na te odgovore. 
Treba je bilo ukrepati in povedati, da se 
ne strinjamo, da bi nam jemali zelo tež-
ko pridobljene pravice. Minister za delo, 
družino in socialne zadeve Andrej Viz-
jak je v razgovoru 6. aprila 2012 zagoto-
vil, da bodo iz zakona varčevanja črtali 
odvzem pravice za dopolnilno zdravstve-
no varstvo. Glede te pravice je minister 
Vizjak držal besedo. Tako so se iz Zako-
na o žrtvah vojnega nasilja črtali samo 2. 
in 3. točka 8. člena (klimatsko zdravlje-
nje in potni stroški za zdravljenje) ter 3. 
odstavek 22. člena. Tako nam ne bo treba 
na mesec plačevati okrog 28,00 EUR za 
dopolnilno zdravstveno varstvo. 

Glede zamika izplačil rente in odvzema 
dela pokojnine pa smo ministru Andreju 
Vizjaku poslali pismo in izrazili nestri-
njanje, da so prizadeli tudi žrtve fašiz-
ma in nacizma. Minister Andrej Vizjak 
je takoj odgovoril na pismo in poudaril, 

da niso posegli v pravice tistih s pod-
povprečnimi dohodki. Med drugim je 
v pismu zapisal: »Hkrati z navedenim bi 
želel poudariti, da ti varčevalni in inter-
ventni ukrepi ne pomenijo, da država ne 
spoštuje vašega žrtvovanja za domovi-
no, vendar pa se bo le na takšen način 
lahko omogočilo ustrezen družbeni in 
gospodarski razvoj države v prihodnje. 
Na koncu naj poudarim, da si bomo tudi 
v prihodnje prizadevali zaščititi posame-

zne, posebej občutljive in specifične ka-
tegorije prebivalcev, ki so bile v zgodovi-
ni že prizadete in bomo, v kolikor bodo 
to razmere dopuščale, skušali izboljšati 
njihov družbeni položaj.« 

 Poslali smo pismi in vabili ministru 
za pravosodje RS Senku Pličaniču in mi-
nistru Andreju Vizjaku za udeležbo na 
zborovanju izgnancev in beguncev v Lju-
bljani – v Mostecu 7. junija 2012. Oba 
ministra sta se opravičila in iz ministr-
stev ni prišel nihče pojasnit vzrokov, za-
kaj so začeli odvzemati pravice žrtvam 
vojnega nasilja, in da bi obrazložila, ali 
je predsednik Vlade RS Janez Janša, ko 
je bil v Nemčiji, postavil vprašanje nem-
ški kanclerki Angeli Merkel o poravnavi 
vojne škode Sloveniji in Slovencem. 

Odvzemanje pravic slovenskim izgnan-
cem in beguncem smo na zborovanju v Lju-
bljani 7. junija 2012 označili kot državno 
sramoto.

Za znižanje pokojnin in odvzem dru-
gih pravic tudi žrtvam vojnega nasilja so 
glasovali poslanci in poslanke naslednjih 
poslanskih skupin: Slovenske demokrat-
ske stranke (SDS), Državljanske liste 
(DL), Slovenske ljudske stranke (SLD), 
Nove Slovenije (NSi) in Demokratične 
stranke upokojencev (DESUS)! 

Dne 9. julija 2012 so nekateri poslanci 
Pozitivne Slovenije in Socialnih demokra-
tov s prvopodpisanim Jankom Vebrom vlo-
žili predlog zakona o spremembi zakona 
o uravnoteženju javnih financ. Odbor za 
finance Državnega zbora RS je dne 18. 

6. 2012 obravnaval predlog tega zakona 
in ga v celoti zavrnil. 

Dne 10. julija 2012 smo poslali pismo 
varuhinji človekovih pravic Zdenki Čeba-
šek Travnik in jo zaprosili, da bi v pobudo 
za presojo ustavnosti dela Zakona o urav-
noteženju javnih financ, ki se nanaša na 
znižanje pokojnin, vključila tudi stališče 
Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, 
ki se ne strinjamo z odvzemom pravic 
žrtvam fašizma in nacizma.

Varuhinja človekovih pravic je 25. julija 
2012 obširno odgovorila na naše pismo. V 
odgovoru potrjuje, da je 20. julija 2012 zah-
tevala oceno ustavnosti 143. člena Zakona 
za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) pred 
Ustavnim sodiščem RS, saj ocenjuje, da je 
ustavno sporen iz naslednjih razlogov:

www.drustvo-izgnancev.si
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1941

1945

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE

Štev.:

Datum:

       81/2012
               4.7.2012

Spoštovani gospod
mag. Andrej Vizjak
minister
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Pišemo Vam iz Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ker ste naš resorni minister.Zahvaljujemo se Vam, da ste držali besedo, ki ste jo dali 6. aprila 2012, da ste izgnancem in beguncem 
ohranili dopolnilno zdravstveno varstvo. Tedaj ste tudi povedali, da pa pravice do klimatskega zdravljenja ne 
bomo ohranili. Niste pa povedali, da nam boste z zamikom izplačevanja rente eno odvzeli.Ničesar nismo vedeli, da boste tistim, ki so čas izgona in begunstva vpisali k pokojninski dobi, sedaj 
zmanjšali pokojnine. To pravico smo uveljavili zaradi izgube šolanja in zaradi fizične in psihične prizadeto-
sti zaradi trpljenja v taboriščih.
Sedaj pa se dogaja, da jemljete od pokojnine tudi tistim, ki so imeli polno delovno dobo in plačane prispe-
vke, pa so k delovni dobi dodali še čas izgnanstva.Slovenskih izgnancev ne morete primerjati z borci NOB in invalidi, ker smo mi uveljavljali pravice šele 50 
let za njimi, pa tudi izgnancev ne morete primerjati z borci iz leta 1991.Naj omenim, da bi Slovenija za pravice izgnancev in beguncev lahko izterjala vojno odškodnino od 
Nemčije, ki je poravnala le 2 % vojne škode. Bivša država je od Nemčije dobila po sporazumu iz leta 1956  
26 milijonov mark odškodnine za socialno pokojninsko zavarovanje oseb, ki so bile med drugo svetovno 
vojno v Nemčiji na prisilnem delu.
Poleg tega je Slovenija dobila leta 1956  160 milijonov DEM gospodarske pomoči in leta 1993 še 330 mili-
jonov ugodnih kreditov za dobo 30 let.
To, da se je država Slovenija sedaj lotila odvzemanja pravic izgnancev in beguncev žrtev fašizma in naciz-
ma, je velika napaka in sramota za slovensko državo.Dne 14. septembra 2012 se bo sestal Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v 
letih 1920–1945 in poslano bo pismo predsedniku Sveta Evropa Hermanu Van Rompuyu in predsednikom 
vseh evropskih držav, naj zagotovijo pravice žrtvam fašizma in nacizma in dosežejo, da jim pravic ne bi 
odvzemali, kot se je zgodilo v Sloveniji.
Od 80.000 Slovencev, prizadetih zaradi izgona, jih danes živi še samo okrog 15.000. Leta 2011 jih je umrlo 
651, letos pa že 302.
Ogorčenje prizadetih je veliko. Terjajo, da Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 organizira pred 
vlado RS in pred Državnim zborom RS protest.Gospod minister, prosimo, da sporočite, kaj boste storili za zaščito pravic slovenskih izgnancev in beguncev.S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

                   Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
                                            Ivica Žnidaršič, prof.                                                                                         predsednica

Pismo ministru za  delo, družino in socialne zadeve mag. Andreju Vizjaku

Odgovor ministra mag. Andreja Vizjaka

www.drustvo-izgnancev.si
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DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE

Štev.:

Datum:

               83/2012 

   10.7.2012

Spoštovana gospa 
Zdenka Čebašek Travnik
varuhinja človekovih pravic

Pišemo Vam iz Društva izgnancev Slovenije 1941–1945. Naše društvo je bilo ustanovljeno 9. junija 1991 in 
vključuje okrog 12.00 slovenskih izgnancev, prisilnih delavcev in beguncev  žrtev fašizma in nacizma. Po ustanovitvi našega društva smo z velikimi mukami dosegli, da so nam oktobra 1995 priznali, da smo 
žrtve vojnega nasilja, in 1. januarja 1996 je začel veljati Zakon o žrtvah vojnega nasilja, ki v 13. in 14. členu 
tega zakona omogoča, da so interniranci, izgnanci, delovni deportiranci in begunci vpisali leta nasilja v 
pokojninsko dobo, tudi če so bili mlajši od 15 let. 
To možnost smo dosegli na osnovi argumentov o posledicah zaradi fizičnega in psihičnega trpljenja v izgn-
anskih taboriščih in nezmožnosti šolanja. 
Sedaj sta vlada RS in Državni zbor RS v okviru zakona za uravnoteženje javnih financ odvzeli del pokojnine 
tudi izgnancem in beguncem.Ministru za delo, družino in socialne zadeve RS Andreju Vizjaku smo pisali, da je to sramota za državo 
Slovenijo.

Vljudno Vas prosimo, da bi v pobudo za presojo ustavnosti dela zakona o uravnoteženju javnih financ, 
ki se nanaša na znižanje pokojnin, vključili tudi stališče Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki se 
ne strinja z odvzemom pravic žrtvam fašizma in nacizma.
Če Vam čas dopušča, bi bili zelo počaščeni, če bi sprejeli delegacijo našega društva, da bi se z Vami posve-
tovali, kaj lahko storimo proti kršenju človekovih pravic naših članov. 
Za 14. september 2012 je že sklican sestanek Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in 
nacizma v letih 1920 do 1945, na katerem bomo obravnavali ukrepe vlade RS in poslali pismo vsem preds-
ednikom evropskih držav, da naj ne jemljejo pravic žrtvam vojne.
S spoštovanjem in lepimi pozdravi. 

       Društvo izgnancev Slovenije 19141-1945
        Ivica Žnidaršič, prof.          predsednica

Priloge: 3

Pismo varuhinji človekovih pravic Zdenki Čebašek Travnik
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- Kršitve človekovega dostojanstva
- Kršitve pravice do socialne varnosti in 

pravice do pokojnine iz 50. člena Ustave
- Kršitve enakosti pred zakonom in 

prepovedi diskriminacije iz 14. člena 
Ustave

- Kršitve zagotovil iz temeljne ustavne li-
stine o samostojnosti in neodvisnosti RS

- Kršitve načela zaupanja v pravo in kr-
šitve človekovih pravic 

- Kršitve pravice do pravnega sredstva 
(25. člen Ustave) in načela o pravno-
močnosti odločb (158. člen Ustave)
Celotno pismo varuhinje človekovih 

pravic smo že poslali vsem Krajevnim in 
Območnim organizacijam DIS, kjer si ga 
lahko preberete.  

 Ustavno sodišče pa je Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje že ob-
vestilo, da informacija, ki so jo pošiljali 
o znižanju pokojnin, ne zadošča in da 
morajo v dveh mesecih vsem izdati odloč-
be. Ob tem pa priporočamo, da se vsi, ki 
bodo dobili odločbe o zmanjšanju pokoj-
nin, v 15 dneh pritožijo in ne čakajo, kaj 
bo odločilo Ustavno sodišče. Tisti, ki ne 
bodo zadovoljni z odgovorom oz. z odloč-
bo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pa se lahko v 30 dneh prito-
žijo na Delovno in socialno sodišče.

Vsem, ki so se obrnili na sedež našega 
društva, smo že posredovali formular za 
zahtevek odločbe in za izplačilo neizpla-
čanega dela pokojnine. Vsi zainteresirani 
lahko te obrazce dobijo tudi pri Krajev-
nih in Območnih organizacijah DIS.

Veliko Krajevnih odborov DIS je dalo 
pobudo za organizacijo protesta pred Vla-
do RS in Državnim zborom RS zaradi 
posega v pravice izgnancev, beguncev in 
drugih žrtev vojnega nasilja. Kljub nekaj 

Pobude Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 ter Krajevnih 
in Območnih organizacij DIS za vrnitev odvzetih pravic

Izvršnemu odboru  
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Oglašamo se vam iz KO DIS Šen-
tjanž na Dolenjskem, zbrani na 
občnem zboru naše organizaci-

je, ki šteje 114 članov, od tega 44 starih 
od 80 do 97 let, ostali so stari od 70 do 
80 let.

Presenetila nas je novica, da hoče 
vlada ukiniti nekatere naše pravice do 
zdravstvenega zavarovanja in odškrniti 
del rente in pokojnine. 

V teh nemirnih časih, ki jim mi reče-
mo negotovo, nesmiselno obdobje, želi-
mo ohraniti tisto, kar nam je bilo dode-
ljeno. Zahtevamo, da tako ostane.

V preteklosti se je vse premalo govo-
rilo o izgnancih, beguncih in drugih žr-
tvah vojnega nasilja, predolgo smo bili 
potisnjeni na rob pomembnosti dogaja-
nja v slovenski družbi.

Bili so dnevi in dogodki, ki so vredni 
spomina, bili so dogodki, ki ostanejo v 
spominu za vedno. Resnica o izgnancih 
in beguncih stoji na trdnih temeljih, ni 

jih moč spodkopati, imajo močno hrb-
tenico, stojijo za svojimi spomini, ki 
jih lahko samo oni povedo in zapiše-
jo. Nihče jih ne more zapisati na novo. 
Preteklosti ne more nihče spreminjati, 
iz nje se lahko učiš živeti sedanjost in 
oblikovati prihodnost.

Izgnanci, begunci in druge žrtve voj-
nega nasilja smo kot drevesa v življenju, 
trdno se držimo, negujemo spomine na 
preteklost, ne upogibamo svojih vej v 
vetru, ki pihlja zdaj sem zdaj tja, trdno 
stojimo za resnico in vedno upamo na 
boljše dni za vse delovne ljudi.

Zato upamo, da boste podprli našo 
zahtevo, da se nam nič ne sme ukinjati.

Prisrčno pozdravljeni!

Rezka Repovž, 
predsednica KO DIS Šentjanž

Šentjanž, 2. 4. 2012

Z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS še nimamo pogodbe 
za sofinanciranje programov DIS, ki jih uresničujemo v javno korist, za dru-
go polovico leta 2012. Obvestili so nas, da bodo ta sredstva veliko manjša. 
Prav tako še nismo prejeli drugega obroka od Evropske unije za projekt DIS 
»Evropa za državljane«. Zato bomo morali zelo zmanjšati program DIS že v 
letu 2012 in to upoštevati tudi pri skupnih programih DIS za leto 2013.

sto prijavljenih za udeležbo na protestu 
pa smo se na kolegiju DIS 23. julija 2012 
odločili, da protesta v juliju in avgustu 
ne bomo organizirali, ker so poslanci od-
šli na dopust. Izvajali pa bomo vse druge 
ukrepe, da bi odpravili odvzem pravic 
slovenskim izgnancem in beguncem. 
Vendar pa ostane vprašanje javnega pro-
testa DIS odprto vse do tedaj, dokler ne 
bodo vrnjene odvzete pravice.

Nekatere Krajevne in Območne organi-
zacije DIS so poslale pisne proteste Vladi 
RS, Državnemu zboru RS, ministrom in 
posameznim poslancem. Med njimi je po-
slala protest predsedniku državnega zbo-
ra Sabina Godnič, predsednica KO DIS 
Komen. Predsednik DZ Gregor Virant je 
na pismo odgovoril in med drugim zapisal: 
»Kriza, v kateri se nahajamo in iz katere še 
kar ni videti izhoda, prav od vseh nas terja 
zategovanje pasu in nepriljubljene varče-
valne ukrepe … Razumem vaša prizadeva-
nja za zaščito pravic slovenskih izgnancev 
in beguncev, zato sem tudi sledil vaši želji 
in pismo posredoval podpredsednikom 
Državnega zbora, vodjem poslanskih sku-
pin in poslancem narodnih skupnosti, pa 
tudi Odboru za pravosodje, javno upravo 
in lokalno samoupravo. Tudi sam se bom 
kot predsednik Državnega zbora in kot 
predsednik Državljanske liste zavzel za 
to, da se nekatere krivične rešitve, ki jih 
je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih 
financ, čim prej popravijo.«

Vsa pisma državnim organom in odgo-
vore nanje smo sproti posredovali pred-
sednikom in predsednicam vseh Krajev-
nih in Območnih organizacij DIS.

Ivica Žnidaršič, prof. 
predsednica DIS

www.drustvo-izgnancev.si
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DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE

Štev.:

Datum:

     52/2012
    21. 5. 2012

Spoštovani gospod
Senko Pličanič
minister za pravosodje in 
predsednik Medresorske komisije vlade RS za vprašanje vojne škode

Želimo Vas obvestiti, da bo ob dnevu izgnancev, 7. junija, prireditev, ki jo organizirajo Krajevne 
organizacije DIS ljubljanskega območja,

v četrtek, 7. junija 2012, ob 14. uriv Ljubljani v parku Mostec.
Vljudno Vas vabimo in prosimo, da se te prireditve udeležite in udeležencem poveste, ali je 
predsednik vlade RS gospod Janez Janša na nedavnem obisku v Nemčiji pri kanclerki gospe An-
geli Merkel postavil vprašanje vojne škode, ki jo Nemčija dolguje Slovencem in državi Sloveniji.O tem, da je Nemčija bivši državi poravnala samo 2 % vojne škode, smo iz Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945 (DIS) posredovali državnim organom, zlasti pa Ministrstvu za pravosodje 
RS in Medresorski komisiji, vse potrebne podatke.
Če so uradniki gradiva za izterjavo vojne škode od Nemčije morda zopet kam založili, Vam jih 
bomo ponovno posredovali.

V primeru, da se prireditve 7. junija 2012 ne boste mogli udeležiti, pa Vas prosimo, da bi 
sprejeli delegacijo Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ker bi se radi z Vami posvetovali 
o nemških odškodninah otrokom taboriščnikom in o odškodninah od Nemških železnic zaradi 
grobega prevažanja izgnancev med drugo svetovno vojno.
S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

     Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945         Ivica Žnidaršič, prof.               predsednica

Odgovor predsednika Državnega zbora dr. Gregorja Viranta
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DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE

Štev.:

Datum:

 53/2012

   21/5 - 2012

Spoštovani gospod 
Andrej Vizjak
minister
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS

Želimo Vas obvestiti, da bo v četrtek, 7. junija 2012, ob 14. uri, v Ljubljani, v parku Mostec,
ob dnevu izgnancev prireditev, ki jo prirejajo organizacije DIS ljubljanskega območja. Prišlo bo več kot tisoč izgnancev, prisilnih delavcev, beguncev in drugih žrtev vojnega nasilja.Vljudno Vas vabimo in prosimo, da bi se prireditve udeležili in udeležencem spregovorili o 

vladnih ukrepih za stabilizacijo gospodarstva in o tem, ali so in bodo žrtvam vojnega nasilja 
ohranjene dosežene pravice.

Sedaj potekajo tudi letni občni zbori v 85 Krajevnih in Območnih organizacijah DIS, pa je 
pomembno, da imamo točne informacije o tem, kar zadeva žrtve vojnega nasilja.
Zelo Vam bomo hvaležni, če se boste prireditve 7. junija – na dan izgnancev – udeležili in 
govorili udeležencem.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

      Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945                  Ivica Žnidaršič, prof.                   predsednica     

Vabili ministroma 
Andreju Vizjaku in Senku Pličaniču
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Srečanje slovenskih izgnancev in svojcev z 

območja Gorenjske

Krajevna organizacija DIS Srednja 
Dobrava je skupno s KO DIS Go-
renjske organizirala srečanje iz-

gnancev gorenjskega območja, 30. junija 
2012 v Srednji Dobravi.

Udeležence je najprej pozdravil Alojz 
Vidic, predsednik KO DIS Srednja Do-
brava, in v uvodnem govoru obrazložil 
zgodovinske dogodke na Gorenjskem 
med drugo svetovno vojno in  izgon Slo-
vencev z gorenjskega območja.

Del udeležencev na prireditvi v Srednji Dobravi, 30. 6. 2012. (Foto: E. Biček)

V kulturnem programu so sodelovali: 
Mešani pevski zbor Lipnica, zborovod-
kinja Metka Soklič in Jernej Volk, Anja 
Resman, Aleš Šink, Domen Blaznik in 
Bojan Pogačnik.

Na prireditvi v Srednji Dobravi je pred-
sednica DIS podelila priznanji DIS Aloj-
zu Vidicu in Nini Babič, pohvalo pa Mi-
haeli Šribar.

S. B.

Predsedniki in predsednica KO DIS gorenjskega območja s predsednico in  
podpredsednikom Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Iz slavnostnega govora Albina 
Pražnikarja, podpredsednika DIS, 
na srečanju izgnancev in njihovih 
svojcev z območja Gorenjske, v 
Srednji Dobravi, 30. 6. 2012

Zbrali smo se, da bi počastili 67. oble-
tnico zmage nad nacizmom in fašizmom, 
in konca najbolj brutalne vojne v človeški 
zgodovini ter 67. obletnico, odkar smo se 
vrnili iz izgnanstva in begunstva. Čeprav 
je od grozot druge svetovne vojne minilo 
že toliko let, je preživeto trpljenje še vedno 
v spominu vseh žrtev vojnega nasilja.

Za izgnane Slovence je Hitler organizi-
ral več kot 400 izgnanskih taborišč, v ka-
terih smo izgnanci trpeli zaradi težkega 
dela in slabe hrane, veliko jih ni preživelo  
grozot vojne. Tudi iz Gorenjske je nemški 
okupator predvidel izgon okrog 100.000 
ljudi. Uspelo mu je izgnati, preko zbirne-
ga taborišča v Goričanah, 4200 Gorenj-

cev v nemška taborišča in 2300 Gorenj-
cev v Srbijo.

Taborišča so bila v starih gradovih, 
opuščenih samostanih, zapuščenih to-
varnah, podirajočih se stavbah in zasil-
nih barakah. Hrana je bila zelo slaba. 
Lakota je najbolj prizadela otroke. Naci-
sti so slovenske izgnance izkoriščali kot 
ceneno delovno silo za najtežja dela. Pri-
silno so delali tudi otroci, in to v rudni-
kih, kamnolomih, tovarnah, pri gradnji 
železnic in cest, na kmetih, dekleta so 
iz lagerjev pošiljali za dekle k nemškim 
družinam. Največ o tem pove Göringovo 
naročilo: »Ne ubiti, naj se na delu mučijo 
do smrti.« Slabo se je godilo tudi izgna-
nim v druge kraje nekdanje Jugoslavije. 
Trpeli so tudi pobegli pred izgonom in 
drugi begunci.

Slovenski izgnanci so morali v domo-
vini skozi 10 preselitvenih ali zbirnih 
taborišč: Maribor, Borl, Celje, Šmartno 

pri Slovenj Gradcu, Rajhenburg, Begu-
nje na Gorenjskem, Št. Vid nad Ljublja-
no, Goričane pri Medvodah, ki sta jih 
upravljala preselitvena štaba iz Maribo-
ra in Bleda.

DIS smo del civilne družbe, ki, kolikor 
moremo, sami organizirano skrbimo za 
ohranjanje zgodovinskega spomina na 
naše žalostno obdobje in opozarjamo 
državne organe na dolg, ki ga imajo do 
nas naslednice agresorskih držav druge 
svetovne vojne, saj nam niso povrnile ma-
terialne škode.

Žrtve vojnega nasilja nismo prejeli no-
bene odškodnine za gmotno škodo. Po 
koncu druge svetovne vojne se ni poskr-
belo za civilne žrtve vojnega nasilja, za 
slovenske izgnance in begunce, ki smo 
poleg osebne prizadetosti izgubili tudi 
vse premično premoženje in se vrnili na 
opustošene in požgane domove.

Ko je 21. septembra 2010 izgnanec po-
slanec mag. Franc Žnidaršič zopet predla-
gal, da bi v Državnem zboru obravnavali 
vprašanje izterjave vojne škode od Nem-
čije, so tudi poslanci, ki ste jih pomagali 
izvoliti, glasovali proti, nekateri pa so se 
med glasovanjem umaknili v preddverje. 
Predlagatelj je dobil za ta predlog le 28 
glasov, kar je bilo premalo za razpravo.

Priporočam, da glede odvzetih pravic 
skličete poslance, ki ste jih volili, in jih 
zadolžite, naj kaj storijo za naše pravice, 
ki so nam jih sedaj začeli odvzemati.

Do leta 1991 izgnanci in begunci in 
druge žrtve vojnega nasilja nismo bili 
priznani kot žrtve nacizma in fašizma in 
smo bili zato brez kakršnih koli pravic, ki 
gredo žrtvam vojnega nasilja.

9. junija 1991 je bilo ustanovljeno Dru-
štvo izgnancev Slovenije. Prva KO DIS pa 
je bila ustanovljena 1. novembra 1991 na 
Bučki. Danes sestavlja DIS 85 krajevnih 
in območnih organizacij z nekaj več kot 
11.000 člani.

Ko je bil ustanovljen DIS, se je začelo 
delati za pridobitev statusa izgnancev 
in beguncev kot žrtev vojnega nasilja. 
Potrebno je bilo ogromno naporov in 
dokazovanj. DIS-u je uspelo, da so ok-
tobra 1995 v DZ sprejeli zakon o žrtvah 
vojnega nasilja. Dobili smo zadoščenje 
in posebno socialno, zdravstveno in 
pokojninsko varstvo ter simbolično do-
smrtno rento.

Danes, 16 let po uveljavitvi ZŽVN, 
pa država oziroma njena oblast krivično 

ukinja nekatere pravice, ki so jih izgnanci 
in begunci težko pridobili po 55 letih od 
konca vojne. Znižali so pokojnine tistim, 
ki so se upokojili pod ugodnejšimi pogo-
ji, s pravico, določeno v zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja, z izgovorom, da pokojni-
ne usklajujejo.

Uskladitev pokojnin, kot jih predvideva 
150. člen Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju, ni (ker je zamrzni-
tev usklajevana).

Ta zakon ni bil spremenjen, zato je zni-
žanje pokojnin za določen znesek, ko no-
beden ne ve, kako so ga določili, jemanje 
zasluženega dela, je kraja, ki je nedopu-
stna in pomeni kršitev človekovih pravic.

Izgnanci in begunci ter druge žrtve voj-
nega nasilja spet doživljamo krivice, poni-
žanja, nemoralna dejanja lastne države in 
temu se je treba upreti.

Vladi in poslancem DZ treba jasno po-
vedat, da naj se s potrpljenjem ljudi ne 
igrajo, da naj pustijo že pridobljene pra-
vice pri miru.

Vlada zatrjuje, da so potrebni ukrepi 
varčevanja na vseh ravneh. V DIS pa lah-
ko rečemo, da izgnanci, begunci varčuje-
mo že s tem, da nas je vsako leto manj.

DIS ima svoj muzej v gradu Rajhen-
burg, ki bo letos v celoti obnovljen.

Premalo pa je znano, da so bili grajski 
hlevi, konjušnica in barake pri gradu Raj-
henburg leta 1941 eno največjih zbirnih 
taborišč za izgon Slovencev.

Leta 2001 je DIS začel iskati možnost, 
da bi del hlevov ohranili kot zgodovinski 
objekt. Ker se Občina Krško niti država 
nista odločili za ureditev in zaščito tabo-
rišča, je DIS sam začel pogovore z Mari-
borsko škofijo, ki je lastnik podirajočega 
se dela grajskih hlevov. Z Mariborsko ško-
fijo je bila leta 2004 podpisana najemna 
pogodba za 99 let, za ureditev objekta kot 
»spomenika o tragediji izgona Slovencev«. 
Če DIS ne bi bil tega storil, tega objekta 
danes ne bi bilo več. Obnova hlevov je pri 
kraju, potrebno je dokončati še obnovo 
zgornjih prostorov, da se objekt funkcio-
nalno zaključi.

IO DIS je pozval celotno članstvo DIS, 
da pomaga pri končni obnovi taborišča in 
v ta namen vsak član DIS prispeva naj-
manj 10 evrov.

Želimo ta kulturnozgodovinski spo-
menik dokončati in takšnega pustiti za-
namcem v spomin in opomin, da se kaj 
takšnega ne bi več zgodilo.

Pohod ob nemško-NDH okupacijski meji

Krajevna organizacija Velika Dolina 
in krajevna skupnost Velika Doli-
na sta 9. junija 2012 organizirali 

5. spominski pohod ob okupacijski meji 
med Nemčijo in NDH.

Pohod se je začel ob 8. uri pri spome-
niku v Veliki Dolini, kjer so položili ve-
nec in izvedli krajši program. Ob 8.30 je 

bil odhod z avtobusom na začetek poti, 
v Novo vas pri Mokricah. Nato je sledil 
pohod iz Nove vasi v Perišče-Brezje-Poni-
kve-Pisanke do spominske plošče na Pi-
sankah in vrnitev z avtobusom v Dolino.

Pozdravni govor udeležencem pohoda 
je imel predsednik KO DIS Velika Dolina 
Marjan Žibert.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji 

od Telč do Bučke
Zgornji prostori taborišča za izgon Slovencev 

v Brestanici se že obnavljajo

Pohod ob nemško-italijanski oku-
pacijski meji od Telč do Bučke 
se je pričel 7. 7. 2012 ob 8. uri 

na Telčah. Zbralo se nas je okoli 100 
pohodnikov. Na Telčah so nam nudili 
dobrote, ki so jih spekle in pripravile 
potomke izgnancev-mlajše članice KO 
DIS Bučka, za čaj in omizje pa so po-
skrbeli Zdenka in Miro Slapšak ter ga. 
Erika iz Telč.

Pohodnike sta pozdravila predsedni-
ca KO DIS Bučka Silva Marjetič ter 
podžupan Občine Sevnica Janez Ku-
kec. Med pohodniki je bil tudi predse-
dnik Demokratične stranke dela, zaslu-
žni član  DIS in naš krajan mag. Franc 
Žnidaršič, ki se s soprogo udeležuje tega 
pohoda že vsa leta.

Postojanka z osvežilno pijačo in prigriz-
kom nas je čakala na Slemenu nad Bučko 

pri domačiji Češek, kjer sta nas sprejeli 
Jožefa Češek in Marija Liberšar.

Ob 11. uri, ko smo prišli pohodniki na 
Bučko v Kulturni dom, se je začela pri-
reditev ob 67. letnici vrnitve iz izgona, z 
lepim kulturnim programom. 

V imenu KO DIS Bučka je prisotne poz-
dravila predsednica Silva Marjetič. Po-
sebno dobrodošlico je namenila predstav-
nikom DIS in drugim vabljenim gostom. 
V imenu Društva izgnancev Slovenije je 
navzoče nagovoril podpredsednik DIS 
Albin Pražnikar, za kar se mu lepo zahva-
ljujemo. Zbrane so nagovorili tudi mag. 
Franc Žnidaršič, župan Občine Škocjan 
Jože Kapler in predsednica KS Bučka.

Po prireditvi sta sledila še skromna po-
gostitev in druženje.

Uršula Marjetič

Del pohodnikov ob nemško–italijanski okupacijski meji od Telč do Bučke (7. 7. 2012)

Pozdravni govor Albina Pražni-
karja na zaključni prireditvi po 
pohodu od Telč do Bučke 7. julija 
2012 na Bučki

Vse udeležence pohoda in te prireditve 
lepo pozdravljam v imenu Društva izgnan-
cev Slovenije 1941–1945. Veseli smo, da se 
pohoda in srečanja na Bučki udeležuje vse 
več tudi mladih ljudi. Bučka je posebno za-
služen kraj za izgnance in begunce žrtve 
fašizma in nacizma vse Slovenije. 

Od tu so prihajale ideje, argumenti in 
znanje za popravo krivic in uveljavitev 
pravic žrtev vojnega nasilja. V ta mali kraj 
je vaša krajanka, tedaj predsednica Komi-
sije za vojne odškodnine, Ivica Žnidaršič, 
15. novembra 1992 pripeljala predsednika 
parlamenta dr. Franceta Bučarja in tukaj 
ste mu razložili, kaj želite, da se končno 
popravijo krivice in priznajo pravice, ki 
gredo žrtvam fašizma in nacizma. 

Na Bučki ste že 1. novembra 1991 usta-
novili prvo Krajevno organizacijo DIS 
in imate tudi knjigo »Bučka skozi čas«, 
v kateri so opisana vsa prizadevanja tega 
kraja za izgnance in begunce. 

Za izgnance in begunce je bila sreča, da 
smo imeli v Državnem zboru Republike 
Slovenije tudi vašega rojaka mag. Franca 
Žnidaršiča, ki je veliko naredil, da smo 
dobili uzakonjene pravice do statusa, po-
trebno zdravstveno, socialno in pokojnin-
sko varstvo in odškodnino za fizično in 
psihično trpljenje in za umrle ter neneh-
no zastavljali vprašanja o izterjavi vojne 
škode od Nemčije in sprejemu zakona o 
poplačilu gmotne škode.

V imenu Društva izgnancev Sloveni-
je 1941–1945 se bivšemu poslancu mag. 
Francu Žnidaršiču lepo zahvaljujem za 
ves njegov napor in častno delo v Držav-
nem zboru in njegovo pomoč Društvu iz-
gnancev Slovenije 1941–1945. 

Žal nimamo sedaj v Državnem zboru 
nikogar, ki bi tako zavzeto branil naše do-
sežene pravice.

Z varčevalnim zakonom so nam name-
ravali  odvzeti pravice iz zdravstvenega 
varstva, odvzemajo nam tisti del pokojni-
ne, s katerim je kdo v pokojninsko dobo 
vštel izgnanstvo, vzeli so nam dodatek za 
rekreacijo, z zamikom pa eno rento!

Glede teh nerazumljivih in krivičnih 
ukrepov vlade RS in Državnega zbora je 
veliko klicev na Društvu izgnancev Slo-
venije, vendar bi bilo bolj normalno, da 
bi prizadeti klicali stranko in poslance, 
ki so jih izvolili, ter jih povprašali, zakaj 
se v Državnem zboru niso uprli odvzemu 
naših pravic. 

Na vaše zbore redno prihaja tudi po-
slanec Ivan Gril, danes ga ne vidim med 
vami, da bi ga povprašali, zakaj je glaso-
val za odvzem naših pravic. 

Želim vas obvestiti, da je predsednica 
DIS, ki je hkrati tudi predsednica Medna-
rodnega odbora izgnancev in beguncev žr-
tev fašizma in nacizma v letih 1920–1945, 
sklicala sestanek Mednarodnega odbora, 
s katerega bodo poslali pismo predsedni-
ku sveta Evropske unije,  da naj opozarja 
vlade, da se pravice žrtvam fašizma in na-
cizma ne smejo odvzemati.

Želim Vam prijetno druženje. 

Potek obnove si je 8. junija 2012 ogle-
dala tudi predsednica DIS Ivica 
Žnidaršič. Na ta dan je imela tudi 

razgovore z direktorji podjetij, ki obna-
vljajo zgornje prostore. Na razgovoru so 

bili: Silvester Lopatič, direktor SL-inženi-
ring, Vladimir Rostohar, univ. dipl. inž. 
grad. direktor Biroja PNS-projektiranje, 
nadzor in svetovanje, inženir Janez Kvar-
tuh, Albin Pražnikar in Jože Vajdič.

1. ARTIČE 340,00 €
2. BISTRICA OB SOTLI
3. BIZELJSKO 300,00 €
4. BLED 550,00 €
5. BOHINJ 305,00 €
6. BOŠTANJ 845,00 €
7. BRANIK 670,00 €
8. BRESTANICA 380,00 €
9. BREŽICE 850,00 €

10. BUČKA 417,00 €
11. CELJE 310,00 €
12. CERKLJE OB KRKI
13. CERKNICA – LOGATEC 162,00 €
14. ČATEŽ OB SAVI
15. DOBOVA 2.212,00 €
16. DOLE PRI LITIJI 300,00 €
17. DOLENJA VAS 340,00 €
18. DOMŽALE 365,00 €
19. GLOBOKO-PIŠECE 710,00 €
20. GORNJA RADGONA 
21. GROSUPLJE
22. HRASTNIK 415,00 €
23. IDRIJA   20,00 €
24. JESENICE NA GORENJSKEM 600,00 €       
25. KAMNIK 135,00 €
26. KAPELE
27. KOČEVJE 627,00 €
28. KOMEN 481,00 €
29. KOPER 280,00 €
30. KOZJE 252,00 €
31. KRANJ
32. KRMELJ 410,00 €
33. KRŠKA VAS
34. KRŠKO
35. LAŠKO 510,00 €
36. LENART V SLOVENSKIH GORICAH 160,00 €
37. LESKOVEC  PRI KRŠKEM
38. LITIJA 150,00 €
39. LJUTOMER 135,00 €
40. LJUBLJANA BEŽIGRAD 910,00 €
41. LJUBLJANA CENTER 900,00 € 
42. LJUBLJANA MOSTE-POLJE 1.445,00 €
43. LJUBLJANA ŠIŠKA 450,00 €
44. LJUBLJANA  VIČ-RUDNIK 800,00 €
45. MOZIRJE 220,00 €
46. MARIBOR  POBREŽJE 40,00 €
47. MARIBOR  ROTOVŽ-PESNICA 230,00 €
48. MARIBOR  TABOR 1.240,00 €
49. MARIBOR TEZNO
50. MURSKA SOBOTA 250,00 €
51. NOVA GORICA 140,00 €
52. NOVO MESTO 1.775,00 €
53. ORMOŽ 320,00 €
54. PETIŠOVCI - BENICA – PINCE – MAROF 495,00 €
55. PODBOČJE 320,00 €
56. POLJE OB SOTLI 1.115,00 €
57. POLŠNIK 411,00 €
58. PTUJ 375,00 €
59. RADEČE 1.635,00 €
60. RADLJE OB DRAVI – MUTA 480,00 €
61. RADOVLJICA 215,00 €
62. RAKA 1.420,00 €
63. RAVNE NA KOROŠKEM 210,00€  
64. RUŠE 500,00 €
65. SEVNICA 1.210,00 €
66. SLOVENSKA BISTRICA 550,00 €
67. SLOVENJ GRADEC 465,00 €
68. SLOVENSKE KONJICE 429,00 €
69. SREDNJA DOBRAVA 190,00 €
70. STUDENEC 930,00 €
71. ŠENTJANŽ 565,00 €
72. ŠENTJUR PRI CELJU 50,00 €
73. ŠENTJUR POD KUMOM 702,00 €
74. ŠKOFJA LOKA 215,00 €
75. TRBOVLJE 670,00 €  
76. TREBNJE 492,00 €
77. TRŽIČ 440,00 €
78. TOLMIN
79. VELENJE 300,00 €
80. VELIKA DOLINA 300,00 €
81. VELIKI TRN 180,00 €
82. VRHNIKA 150,00 €
83. ZAGORJE OB SAVI 340,00 €
84. ŽALEC 530,00 €
85. ZAGREB 210,00 €

Kot je razvidno iz seznama, nekaj KO DIS prispevkov še ni nakazalo. Prišlo pa je nekaj 
nakazil brez navedbe, kdo jih je nakazal.

Pregled zbranih sredstev po KO in OO DIS do 31. 7. 2012

Pričakujemo, da bodo vsi člani DIS čimprej prispevali za obnovo 
taborišča najmanj 10 evrov. Imena vseh darovalcev bomo objavili 
v posebni knjižici.

Izvršni odbor DIS
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Občni zbor KO DIS Podkum

Občni zbor KO DIS Kozje

Izgnanci o vračilu škode med vojno

Na občnem zboru KO DIS Pod-
kum – bil je dobro obiskan – so 
izgnanci prejeli poročilo predse-

dnice KO ter soglasno sprejeli sklep, da 
se da organom DIS in predsednici vsa 
pooblastila, da ukrenejo vse potrebno, da 
se ohranijo izgnancem in ostalim žrtvam 
vojnega nasilja vse že pridobljene pravice, 

ter da se doseže vojna odškodnina za ne-
premičnino premoženje.

Za pomoč predsednici KO DIS Pod-
kum so izvolili podpredsednika Milana 
Strnada.

Ana Brinjevec,
predsednica

Območna organizacija DIS Nova 
Gorica, ki združuje še blizu 200 
članov, je na svojem rednem   vo-

lilnem zboru izvolila novega predsedni-
ka, Štefana Winklerja iz Lokvi. Na zboru 
so ocenili delo v preteklem obdobju in 
menili, da je bilo dobro, vendar premalo 
medijsko predstavljeno. Še zmeraj je glav-
na skrb ta, da bi država povrnila gmotno 

škodo, povzročeno med drugo svetov-
no vojno. Zavzeli so se, da bi dopolnili 
predlog zakona o gmotni škodi, ki je bil 
pripravljen leta 2008. Ta predlog so z ob-
razložitvijo prejele od Društva izgnancev 
Slovenije v razpravo vse krajevne in ob-
močne organizacije DIS.

Rajmund Kolenc

Dne 24. 6. 2012 smo imeli v mote-
lu Ribnik v Kozjem volilni občni 
zbor. Udeležilo se ga je 42 članov 

od 68 vabljenih. Od povabljenih gostov 
sta prišla predsednica DIS Slovenije Ivi-
ca Žnidaršič in župan Občine Kozje Du-
šan Andrej Kocman.

Po izvolitvi delovnega predsedstva je 
bilo podano poročilo predsednika KO 
DIS Kozje, poročilo blagajničarke in nad-
zornega odbora.

Predsednik Ivan Kunej je povedal, da 
smo program dela za minulo leto v celo-
ti izpolnili. Udeležili smo se srečanja iz-
gnancev v Brestanici. Sodelovali smo na 
pohodu od Telč do Bučke. Izpeljali smo 
pohod po poteh izgnanih Kozjancev. 

2. oktobra smo obiskali mariborske 
zapore. Na ta dan leta 1942 je bilo tam 
ustreljenih 143 talcev.

Obiskali smo tudi centralno pokopališče 
v Gradcu, kjer so pokopani v Mariboru 

ustreljeni talci. Ob novem letu smo obi-
skali naše najstarejše in bolne člane.

Po razrešnici starega vodstva je bil za 
novo vodstvo podan predlog, da vodi KO 
DIS isti odbor kot do sedaj.

Prisotne je pozdravila predsednica Ivi-
ca Žnidaršič, ki je prisotne seznanila z 
ukrepi varčevanja, ki jih izvaja vlada in 
ki bodo prizadeli tudi izgnance. Poveda-
la je tudi, da dopolnilnega zdravstvene-
ga varstva ne bodo ukinili. Tudi župan 
občine Kozje je pozdravil prisotne in v 
svojem govoru poudaril dobro sodelova-
nje med občino in DIS Kozje. Obljubil 
je tudi, da bo občina na osnovi razpisa 
prispevala nekaj sredstev za delovanje 
KO DIS Kozje.

Po zaključku občnega zbora so se člani 
zadržali na krajšem druženju.

Ivan Kunej,
predsednik KO DIS Kozje

Udeleženci občnega zbora KO DIS Kozje. Sedita Ivan Kunej, predsednik KO DIS  
Kozje, in predsednica DIS Ivica Žnidaršič.

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

Skupni občni zbor mariborskih KO 
DIS je bil 23. maja 2012. Uvodni 
govor je imel Davorin Zdovc, predse-

dnik KO DIS Pobrežje–Tezno. Skupni zbor 
je zelo uspešno vodilo delovno predsedstvo 
z Borislavo Vičar. Skupno poročilo za vse 
KO DIS pa je podala Majda Cvetanovska, 
predsednica KO DIS Maribor Tabor.

V poročilu je med drugim dejala: »Tokrat 
smo se zaradi varčevanja vse KO DIS Ma-
ribora odločile za skupni letni občni zbor. 
Največ pa zaradi tega, ker je naše delo po-
dobno. Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 je v preteklem času usmerilo svojo 
pozornost na utrjevanje organizacijske 
dejavnosti in delovanje Krajevnih organi-
zacij, ki uspešno delujejo v svojih okoljih. 
Nadaljujeta se uspešno mednarodno sode-
lovanje in založniška dejavnost, saj je izšla 
že tretja knjiga Spominov in pričevanj. 

V želji, da bi zbrali čim več zgodovinske 
dokumentacije in povečali zgodovinski 
arhiv v muzeju izgnancev na rajhenbur-
škem gradu, drugih muzejih in razstavah 
je bil ustanovljen informacijski center 
DIS. Ponovno moramo strniti naše vrste 
in zbrati sredstva za nadaljevanje obnove 
hlevov in konjušnic zbirnega taborišča 
za izgon Slovencev. Vsak član DIS naj bi 
v ta namen prispeval namanj 10 evrov. 

V lanskem letu smo imeli državnozbor-
ske volitve in upali, da se bo naš izgnanec 
mag. Franc Žnidaršič uspel s svojo novo 
stranko uvrstiti v Državni zbor. Žal mu 
to ni uspelo. V 7. volilni enoti je skupno 
prejel 758 glasov, od tega samo v Maribo-
ru preko 550 glasov. 

Na žalost je sestav sedanje koalicije v 
vladi takšen, da je naklonjen varčevanju 
in odtegovanju sredstev pri malih lju-
deh in bojim se, da nas bodo hoteli še 
za kaj prikrajšati, ne samo za povračilo 
gmotne škode.

Ponovno bi pozvala vse, ki nimate na-
šega glasila Vestnik, da si ga priskrbijo, 
saj boste tako sproti informirani o celo-
tni dejavnosti DIS in o dogajanjih v dru-
gih društvih po Evropi.

Lani smo se množično udeležili prire-
ditve v počastitev spomina na 70. oble-
tnico izgona, na 20 let osamosvojitve in 
20 let ustanovitve Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945. 

V vseh organizacijah v Mariboru se je 
zelo zmanjšalo število članov in članic, 
umrljivost je velika. Mnogi odhajajo v 
domove za starejše. Mnogo bolj se bomo 
morali potruditi, da bomo v naše vrste 
pridobili svojce. Le malo je takih, ki so 
svoje sorodnike nagovorili za vstop v 
našo organizacijo.

Socialna stiska je vedno večja, ljudje z 
majhnimi pokojninami težko živijo in jim 
je treba pomagati na vse možne načine.

Kljub vsem tegobam pa se vsako leto 
razveselimo in nasmejimo na naših iz-
letih, ko si ogledujemo naravne lepote, 
znamenitosti in zgodovinske pomnike 
širom po Sloveniji. Lani sta se KO Ta-
bor in Pobrežje potepali po prečudoviti 
Prlekiji. Iz vseh vaših izjav in pohval sta 
izžarevala navdušenost in notranje zado-
voljstvo, nam pa sta pomenila nadaljnjo 
spodbudo za organiziranje izletniškega 
druženja.

Vsi odbori na svojih rednih sestankih 
obravnavamo vsa gradiva IO DIS in na-
črtujemo nadaljnje naloge. Svoje delo 
usklajujemo preko koordinacije DIS Ma-
ribor, ki se sestaja po potrebi, s ciljem 
načrtovanja skupnih aktivnosti.

Hvala vsem članom in članicam vseh 
treh odborov ter nadzornih odborov za 
aktivno sodelovanje v le-teh, predvsem 
pa blagajničarkam, ki skrbijo za naše fi-
nance in so najbolj obremenjene.« 

Vabilo na pohod po vaseh izgnanih Kozjancev

Vabimo vas na 6. pohod skozi vasi kozjanskih izgnancev, 
v soboto 8. septembra 2012.

Pohod je posvečen 67. obletnici vrnitve iz izgnanstva.

Zaradi tehničnih težav pohod ne bo 1. septembra 2012,  
kot smo napovedali v Vestniku DIS št. 94, 

 ampak 8. septembra 2012.

Zbirno mesto bo pri Motelu Ribnik v Kozjem ob 8. uri, od koder bo pohodni-
ke odpeljal avtobus v Zagorje pri Lesičnem.

Pričetek pohoda ob 9. uri pri kapelici (Tovornik), nadaljevali bomo prek To-
polovega, kraja, kjer je bila zajeta Tončka Čeč.

Pot se bo nadaljevala do spomenika NOB v Lesičnem, kamor bomo predvi-
doma prispeli ob 11. uri. 

Pot bo nato peljala na Vinsko Goro, do Lovskega doma, kjer bo krajši počitek 
z okrepčilom. Pri Lovskem domu se pohodnikom lahko pridružijo tudi tisti, ki 
bi jim bila celotna pot prenaporna.

Končna postaja bo v Kozjem okoli 14. ure pri spominskem obeležju (Park 
spominov), kjer nas bo pozdravil župan Občine Kozje Andrej Dušan Kocman. 
Sledila bo krajša slovesnost.

Priporočamo udeležbo vsaj na zaključni prireditvi okrog 14. ure, kjer bo izra-
žen tudi protest zaradi odvzema pravic.  

Po slovesnosti bo družabno srečanje izgnancev in borcev Občine Kozje, kjer 
bodo pohodniki prejeli bon za malico.

Lepo vabljeni in lep pozdrav!

Krajevna organizacija DIS Kozje

OBVeSTILO

Članom DIS priporočamo, da se za vse zaželene informacije obra-
čajo na Krajevne in Območne organizacije DIS. Iz Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945 jim namreč sproti pošiljamo vse vesti in informa-
cije o reševanju pomembnih vprašanj za članstvo DIS.

Izvršni odbor
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
KO DIS Domžale med koroškimi Slovenci

Avstrijska Koroška – spoznavanje 
njenih zanimivosti in znamenito-
sti, predvsem pa obisk Gore sv. 

Eme in Peršmanovega muzeja, so bili cilji 
letošnjega prvega spoznavanja območij 
Slovenije in sosednjih držav, ki je del vsa-
koletnega programa KO DIS Domžale. 

Za ta del programa smo si izbrali čudo-
vit dan in se z dvema avtobusoma zapeljali 
do izbranih ciljev. Najprej nas je prijetno 
presenetilo Jezersko, čisto samosvoja de-
želica, obdana krog in krog z visokimi go-
rami, od koder do Železne Kaple ni bilo 
daleč. Po kratki seznanitvi o sedežu Ob-
čine Železna Kapla in krajih, kjer prebiva 
še zelo veliko koroških Slovencev, smo se 
zapeljali do Globasnice ter nato skupaj s 
prijaznim gospodom župnikom Petrom 
Stickerjem do bližnje Gore sv. Eme. 

Ogledali smo si številne najdbe, poslu-
šali legende o svetnicah Rozaliji, Doroteji 
in Emi ter si ogledali tudi cerkev in bližnjo 

votlino s sv. Emo. Župnik Peter je bil, po-
dobno kot večina udeležencev izleta, med 
drugo svetovno vojno izgnan. 

Postanek v Pliberku so nekateri izkori-
stili za obujanje spominov, kako smo bili 
nekoč pogosti obiskovalci teh krajev, dru-
gi za ogled bližnjega kulturnega doma in 
slovenske zadruge, tretji pa le za merjenje 
utripa mesteca v bližnji senci. 

Zadnji del našega popotovanja je bil na-
menjen obisku Peršmanovega muzeja, do 
koder nas je pospremil Peter Kuhar, nekda-
nji predsednik koroških partizanov. 

Ogledali smo si kraj tragedije Peršmanove 
družine, ko so 15. aprila 1945 nacisti ubili 
enajst družinskih članov. Ob muzeju je tudi 
spomenik koroškim in drugim partizanom, 
ki so se borili proti nacizmu in fašizmu.

Prijetni dan smo zaključili na Jezerskem.

Vera Vojska, 
KO DIS Domžale

Izlet članov KO DIS Domžale na avstrijskem Koroškem

Obisk slovenskih vasi tržaškega Krasa

Krajevna organizacija DIS Vič – Ru-
dnik je organizirala izlet po sloven-
skih vaseh tržaškega Krasa onstran 

meje. 22. junija 2012 je poln avtobus veselo 
razpoloženih izletnikov šofer Ivan odpeljal 
proti Primorski. Naša prva postaja je bila 
Nabrežina, rojstni kraj slovenskega pesnika 
Iga Grudna. Tu smo se seznanili z Vladi-
mirjem Grudnom, pesnikovim sorodnikom 
in dobrim poznavalcem teh krajev in zgodo-
vine. V Sesljanu smo se ustavili na začetku 
Rilkejeve poti, kjer nam je razložil razgled 
in zanimivosti iz zgodovine. V Nabrežini 
nas je peljal h kamnolomom, kjer je delal 
več kot trideset let in kjer so si služili kruh 
mnogi Primorci. Občudovali smo ogromne 
kamnite bloke in poslušali, koliko palač 
in spomenikov so zgradili iz nabrežinske-
ga kamna. Naslednja točka je bil začetek 
Ribiške poti. Po tej poti so po 530 strmih 
stopnicah nosili ribiči ribe, predvsem tune, 
ženam, ki so jih potem prodajale. Gospod 
Gruden je eden zadnjih ribičev v Nabreži-
ni. Pripovedoval nam je o čupi, ozkem lese-
nem plovilu, izdolbenem iz enega hloda. ki 
je služilo za obalni ribolov.

Na nabrežinskem trgu smo poslušali o 
zgodovini Nabrežine. Tu je med I. svet. 

vojno potekala fronta, zato so morali lju-
dje v izgnanstvo, v Nemčijo in na Štajer-
sko. Po I. svet. vojni jih je zaradi fašizma 
veliko pobegnilo v Jugoslavijo. Tudi dru-
žina pesnika Grudna. O tem beremo v 
njegovih pesmih:

Kdo jim okrutno pravico je dal,
da so pregnali me z rodnega praga,

Ni uklonila sovražna te pest,
ni poteptala pohlepna te sila,

o Nabrežina, ti rodni moj kraj.

Med II. svet. vojno so Nabrežinci množič-
no sodelovali z OF, veliko jih je padlo, veliko 
so jih pogoltnila taborišča. V vsaki slovenski 
vasi je spomenik padlim, tudi v Nabrežini.

Nadaljevali smo pot v Štivan, k izvirom 
Timave, k stari gotski cerkvi sv. Ivana iz 
11. stol. Izlet se je bližal koncu, samo še 
pogled na Trst z razgledišča nad Kontove-
lom. Peljali smo se skozi Opčine, kjer je 
bilo na koncu vasi strelišče, na katerem so 
ustrelili talce II. tržaškega procesa – Pin-
ka Tomažiča in tovariše.

V Križu pri Tomaju smo imeli kosilo in 
se nato zadovoljni vrnili v Ljubljano. 

Jožica Malešič

Izlet članov KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik po tržaškem Krasu. (Foto: Alojz Vintar)

Člani KO DIS Radeče na izletu po Gorenjski

V soboto 5. maja 2012 smo se s polnim 
avtobusom odpeljali na Gorenjsko, 
kjer smo si ogledali Spominski park 

taborišča Mauthausen, ki je bilo zgrajeno 
leta 1943. V njem so trpeli in umirali po-
litični interniranci pri gradnji cestnega 
predora Ljubelj. Obširno o teh groznih 
dogodkih sta nam pripovedovala dva 
tamkajšnja vodnika. Nadaljevali smo pot 
do Begunj, centra odporniškega gibanja. 

Sedaj je tu Muzej talcev, ki smo si ga z 
zanimanjem ogledali. Pri Žirovnici smo 
se v Lovskem domu Stol dobro okrepčali, 
med potjo domov pa smo se ustavili še ob 
Zbiljskem jezeru, ki je nastalo pri graditvi 
hidroelektrarne Medvode. Tu smo v prije-
tnem ambientu s pogledom jezersko idilo 
uživali ob kavici in izbranih sladicah.

M. B.

Med ogledom spominskega parka taborišča Mauthausen na Ljubelju

Spomladanski izlet KO DIS Ljubljana Bežigrad

Na majskem izletu smo obiskali 
avstrijsko Koroško. Z avtobusom 
smo se najprej odpeljali do Mil-

štatskega jezera, do kraja Seeboden. Obi-
skali in ogledali smo si vrt oziroma muzej 
bonsajev. Lastnik in velik ljubitelj teh dre-
ves, Johannes Kloesch, nam je razkazal 
svoj vrt s površino 12.000 m2, ki je eden 
največjih v Evropi. Seznanili smo se z go-
jitvijo te vrste dreves, za katere je potre-
ben zelo dolg čas, da zrastejo in se izobli-
kujejo v njim značilne oblike. Nato smo 
pot nadaljevali ob Milštatskem jezeru, ki 
je drugo največje jezero na Koroškem, do 
Gosposvetskega polja. Ogledali smo si ka-
mniti vojvodski prestol, kjer so pred več 
stoletji ustoličevali slovenske, pozneje pa 
koroške kneze. Obiskali in ogledali smo si 

Tudi člani KO DIS Ljubljana Bežigrad so obiskali avstrijsko Koroško

tudi zelo znano gotsko cerkev Gospe Sve-
te (Maria Saal), ki je najstarejša slovenska 
cerkev na tem področju. Tu je bilo cerkve-
no središče Karantanije in izhodišče za 
pokristjanjevanje Slovanov. Nato smo se 
napotili proti Vrbskemu jezeru. Na poti 
proti domu smo imeli možnost videti nje-
govo celotno obalo in turistična naselja, 
kot sta Velden in Maria Woehrt.

Lepo vreme in zanimivosti, ki smo jih 
videli, so pripomogli k veselemu razpo-
loženju. Omembe vredno je tudi odlično 
vodenje gospe Katje, ki te kraje res dobro 
pozna. Ocenjujem, da so bili udeleženci z 
izletom zelo zadovoljni.

Frančiška Marija Potočnik,
koordinatorka izletov KO DIS Bežigrad
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. Spomini . Spomini . Jubileji . Jubileji .
90 spoštljivih pomladi

98 let Vjekoslava Bokorja

V internaciji leta 1943
Pozdravljena, domovina moja,

kdaj se vrnila bom nazaj,
tja, kjer zibelka je moja tekla,

in tja, kjer dom je moj.

Daleč zdaj sem v tujem kraju,
kjer nikogar ne poznam,
tenak kruh se tukaj reže, 

a kaj si morem – ko sem sama, 
otožnosti le dosti imam.

Ptička zlata, ptička draga, 
prišla le ti si za menoj.

Oj ne joči in ne stoči, ptička,
pojdi rajši v domek svoj!

Tam domačim razodeni,
da mi tukaj dobro ni,

leti, leti, ptička drobna,
saj tudi zate tukaj dobro ni.

O, da mi je perje dano,
poletela bi s teboj

preko gričev in potokov,
tja, kjer ljubi je domek moj.

Ivana Berglez, roj. Kocjan

Dne 27. junija 2012 je praznovala svoj 
jubilej dolgoletna članica KO DIS 

Kočevje in članica odbora Slavica Papež, 
rojena Tomec.

Družina – starša in 7 otrok – je bila 
pregnana 17. 7. 1941 v Slavonsko Pože-
go in Prijedor, kjer je Slavica ostala kot 
služkinja. Njeno družino pa so poslali 
v drugo  taborišče, kjer so starši morali 
trdo delati, da so lahko prehranili svojo 
družino. 

Po dveh letih se jim je Slavica pridru-
žila v Irigu pod Fruško goro, kjer je spet 
delala kot služkinja pri kmetih. Domov 
v Slovenijo se je družina vrnila brez bra-
ta Mirka, ki je padel 17. 2. 1945 nekje v 
Gorskem kotarju.

Slavica danes živi z možem Konradom v 
svoji hiši na Trati pri Kočevju. Svoj 90. roj-
stni dan je praznovala s štirimi sestrami in 

Slavica (prva z leve) s sestrami in možem

možem. S članico KO Kočevje Ivanko sva 
jo obiskali na domu in jo s knjigo Spomini 
III. zelo razveselili. 

Veronika Kljun

Obiskali smo najstarejšega člana KO 
DIS Dobova Vjekoslava Bokorja, 

ki je praznoval 98–letnico rojstva. Obi-
ska se je razveselil, ker to zimo ni več 
redno hodil zjutraj na kavo in se družil 
z nami.

Branko Bogovič

Na obisku pri slavljencu

V petek 7. septembra 2012 bo na Češkem v Pragi odprta  
razstava DIS o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi slovanskimi 

narodi. Od tam bodo oktobra razstavo odpeljali še na Slovaško.

Zasedal bo Mednarodni odbor izgnancev,  
beguncev in žrtev fašizma in nacizma v letih 

1920–1945

V dneh 14. in 15. septembra bo v Ukrajini v Kijevu zasedal Medna
rodni odbor izgnancev, beguncev in žrtev fašizma in nacizma v letih 
1920–1945, ki smo ga ustanovili na prvem Evropskem kongresu v 
Ljubljani 6. junija 2009. S tega sestanka bo poslano pismo predse
dnikom evropskih držav in predsedniku sveta Evropske unije, naj ne 
jemljejo pravic žrtvam fašizma in nacizma, ampak naj dosežejo, da bo 
Nemčija plačala vojno škodo, zlasti Sloveniji in Slovencem, da bi nam 
bila poravnana tudi gmotna škoda.

Občni zbor KO DIS Srednja Dobrava

Predsednik KO DIS Srednja Dobra-
va Alojz Vidic je 9. junija 2012 skli-
cal letni občni zbor članov DIS. Na 

zboru sta bila podana poročilo o delu v 
minulem letu in informacija o pripravah 
na organiziranje prireditve članov DIS 
gorenjskega območja v Srednji Dobravi 
30. junija 2012.

Na zboru je bila predstavljena knjiga, 
ki jo je pripravil Alojz Vidic o izgonu z 
območja Gorenjske.

Občnega zbora sta se udeležila tudi 
predsednica DIS Ivica Žnidaršič in član 
IO DIS Maksimiljan Ferek.

M. F.

Občni zbor KO DIS Srednja Dobrava (9. 6. 2012) Foto: I. Ž.

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

je odprt

za vse obiskovalce vsak prvi ponedeljek od 8. do 14. 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

Jubilantka Ana Plazar

Dne 27. 7. 2012 je praznovala 90. roj-
stni dan Ana Plazar, članica KO 

DIS Radeče. Ob tem lepem jubileju sta 
jo obiskali predsednica in članica KO 
DIS. V času obiska sta bili pri njej tudi 
nečakinji, ki skrbita zanjo in jo pogosto 
obiskujeta v Trubarjevem domu v Loki. 
Je še zelo aktivna, saj se vsak dan udele-
žuje raznih delavnic, vsa leta, odkar je v 
domu, je tudi članica pevskega zbora »Lo-
ški slavček«. Po prijetnem kramljanju sta 
ji ob slovesu zaželeli predvsem zdravja in 
še veliko vsakodnevnih aktivnosti.

Marinka Bregar Ana Plazar z nečakinjama

Marija Tršar je praznovala 103 leta

Najstarejša izgnanka v Sloveniji Mari-
ja Tršar iz Radelj ob Dravi je slavila 

svoj 103. rojstni dan. Še vedno nasmeja-
na in zgovorna je bila vesela našega obi-
ska. Kljub visokim letom ji spomin ni 
opešal, saj se še vedno spominja težkih 
let izgona v Bjelovar, kjer je z možem v 
velikem trpljenju preživljala šestčlansko 
družino. Njeni otroci ji sedaj vračajo 
toplino, zato v domu starostnikov v Ra-
dljah ob Dravi lepo preživlja svojo jesen-
sko mladost.

Iskrene čestitke.Marija Tršar in sin Drago, rojen v izgnanstvu

Alojz eršte in njegovih 92 let

Je najstarejši izgnanec naše OO DIS. 
Prisilno je bil izgnan v Bosno – Sara-

jevo. Zdravje mu malo peša, vendar se 
še dobro spominja težko preživetih let 
v izgnanstvu in let, ko si je s svojo ženo 
ustvarjal dom in družino. Sedaj živi v svo-
ji hiši na Muti in zanj dobro skrbijo nje-
govi svojci.

M. Š. 

Jubilant Alojz Eršte



VESTNIK št. 9510

IZVRŠNI 
ODBOR 
DRUŠTVA 
IZGNANCeV  
SLOVeNIJe 
1941–1945

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

Podpredsednika:
Janez Komljanec, Slovenj Gradec 
Albin Pražnikar, Izlake

Člani:
Ivan Babič, Buče
Stanislava Biček, Jesenice
Emilija Držanič, Brežice
Maksimilijan Ferek, Ljubljana
Sabina Godnič, Komen
Tomaž Hočevar, Koper
dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slovenske Konjice
Ana Pirc, Leskovec pri Krškem
Martin Podlesnik, Ljubljana
Alojz Rupar, Boštanj
Jožica Stezinar, Čatež ob Savi
Marijan Špegelj, Muta
Anka Tominšek, Ljubljana
Franc Vidmar, Žalec
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR

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

ČASTNO RAZSODIŠČe

Jože Križančič, Ptuj - predsednik
Janez Blas, Sevnica
Olga Kamenov, Ljubljana
Jožef Pograjec, Polšnik
Štefanija Žalec, Ljubljana

interno glasilo DIS

Za društvo:
Ivica Žnidaršič

Odgovorni urednik:
Jože Križančič

Lektorica:
Alenka Lokar Blatnik
 
Tisk:
Tiskarna Skušek

Naslov:
Društvo izgnancev Slovenije
1000 Ljubljana, Linhartova c. 13
telefon: 01 - 434 48 80
telefaks: 01 - 434 48 80
email: drustvoizgnancev@siol.net
http://www.drustvo-izgnancev.si

Poslovni račun DIS:
02222-0010570920
Nova Ljubljanska banka

VeSTNIK

Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

KO DIS Brestanica
Slavica BOH 06. 10. 1934 23. 05. 2012

KO DIS Dole pri Litiji
Rudolf GRM  10. 04. 1929 11. 05. 2012
Stanislav TEKAVEC 11. 12. 1923 12. 04. 2012
Ivan ZAVRL 26. 04. 1931 06. 06. 2012

KO DIS Jesenice
Anica GORUP 07. 04. 1920 maj 2012
Jože KISOVEC 23. 01. 1930 09. 05. 2012

KO DIS Kamnik
Marija – Marinka GREGORŠ  1914  julij 2012
Frančiška MARTINC julij 1929 julij 2012

KO DIS Leskovec
Ana GANZITTI 19. 11. 1915 03. 05. 2012
Terezija MEŽIČ 04. 12. 1914 06. 05. 2012
Anica PETRIČ 04. 04. 1931 27. 05. 2012
Marija ŽAREN 09. 04. 1935 08. 06. 2012
Vinko ŽARN 01. 04. 1931 29. 04. 2012

KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik
Terezija GRČMAN 06. 10. 1928 28. 06. 2012

KO DIS Ljutomer
Ivan KUNEJ 28. 08. 1927  25. 06. 2012

KO DIS Maribor Tabor
Ksenja BENKOVIČ 17. 12. 1939 12. 03. 2012
Stanko BOŽIČ 30. 06. 1925 29. 04. 2012
Mirko FAJDIGA 11. 07. 1922 09. 05. 2012
Lidunka KRAJNC 12. 02. 1923 29. 09. 2011
Jože ŠANTL 05. 02. 1922 29. 02. 2012

KO DIS Muta
Srečko POGAČ 10. 05. 1927 12. 05. 2012

KO DIS Polje ob Sotli-Buče
Kristina KOVAČIČ 25. 12. 1931 15. 06. 2012
Terezija RATAJC 09. 09. 1936 16. 04. 2012
Jože REBERŠAK 07. 10. 1929 02. 07. 2012
Darinka TISEL 14. 11. 1947 15. 05. 2012

KO DIS Radeče
Ana KMETIČ 27. 5. 1934 07 .6. 2012
Ana POTRPIN  22. 7. 1923 20. 7. 2012
Milena SOTLAR 07. 2. 1932 29. 7. 2012

KO DIS Slovenska Bistrica
Ljudmila GUMZEJ 30. 04. 1922 2011

KO DIS Slovenj Gradec
Franc RUTNIK 1917 2012

KO DIS Škofja Loka
Jože PAVLIČ 24. 05. 1927 17. 05. 2012
Ivana PIRC 17. 12. 1926  10. 07. 2012
Ana TUŠEK 08. 10. 1922 13. 06. 2012

KO DIS Tržič
Mara MOZETIČ 02. 02. 1921 14. 03. 2012
Stanko PANGERŠIČ 03. 11. 1936 21. 04. 2012
Franci STRITIH 09. 04. 1931 01. 05. 2012

KO DIS Velenje
Majda – Cirila OLFACIUS – 28. 05. 2012

Umrl je tudi član DIS, ki je živel v Erlangenu.
Peter MERKU 26. 01. 1930 28. 05. 2012

Obrazec Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za člane in sorodnike

PRISTOPNA IZJAVA
ZA ČLANSTVO V DRUŠTVU IZGNANCeV  

SLOVeNIJe 1941–1945

..........................................................................................................................................
(Priimek in ime, za žene tudi dekliški priimek)

................................................................................................................................
(Kraj, ulica in hišna številka, telefon)

.................................................................................................................................
(Poklic in šolska izobrazba)

Izjavljam, da želim postati član društva in delovati v skladu  
z njegovim statutom, pravili in programom.

Sem sorodnik: ......................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
(Navedite njegov naslov prebivališča in KO DIS, kjer je ali je bil včlanjen.)

Kraj in datum:   Podpis:



Zaradi tehničnih težav pohoda po poteh izgnanih Kozjancev  
Ne BO 1. septembra 2012, kot smo napovedali v Vestniku DIS št. 94,  

ampak BO POHOD 8. SePTeMBRA 2012.

Popravki

V prejšnji številki Vestnika DIS 
je pri umrlih prišlo do nasled
njih napak:

KO DIS Ljubljana Center
Marija Mižigoj je pravilno  
Marija MIŠIGOJ

Vera Žign je pravilno
Vera ŽIGON

KO DIS Krmelj
Rudi Gale je umrl 25. juni-
ja 2011 in ne 6. februarja 
2011.

Uredništvo se svojcem  
opravičuje.

Izpolnjen formular pristopne izja-
ve za članstvo DIS naj novi člani 
DIS pošljejo na naslov:

Društvo izgnancev Slovenije 
1941–1945 , Linhartova 13, 
1000 Ljubljana,

nakar bomo prijave poslali 
pristojnim Krajevnim in 
Območnim organizacijam DIS.

Izgnanci in begunci – včlanite  
v DIS svoje sinove in hčere!




