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Seminar za zgodovinarje  
na osnovnih in srednjih šolah

DAN
 SLOVENSkIh IZGNANCEV 

– 7. JUNIJ

Doslej je Društvo izgnancev Slo-
venije 1941–1945 organiziralo 
osemurne seminarje za profesorje 

zgodovine na osnovnih in srednjih šolah. 
Teh seminarjev DIS se je doslej udeležilo 
okrog 250 profesorjev zgodovine.

V letu 2012 pa je Zavod za šolstvo Re-
publike Slovenije razpisal seminar v Ka-
talogu programov nadaljnjega izobraževa-
nja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju za leto 2012/2013.

Rok za prijave na seminar je bil 31. ja-
nuar 2013, seminar pa je bil izveden 27. 
marca 2013 v Ljubljani v Viteški dvorani 
Muzeja novejše zgodovine.

Za seminar se je prijavilo 31 zgodovinar-
jev iz naslednjih osnovnih šol: Miška Kranj-
ca Ljubljana, Preserje, dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, Brinje Grosuplje, Spodnja Šiška 
Ljubljana, Leskovec pri Krškem, Notranjski 
odred Cerknica, Heroja Janeza Hribarja 
Stari trg pri Ložu, Škofljica, Jakobski Dol, 
Dobrava, Rodica Domžale, Nazarje, Tone-
ta Čufarja Ljubljana, Koseze Ljubljana, Or-
mož, Mozirje, Martina Krpana Ljubljana, 
Kozje, Kolezija Ljubljana, Ivana Prija-
telja Sodražica, Maksa Pečarja Črnuče, 

 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.

Cilj seminarja je bil predstaviti kršenje 
človekovih pravic ob primeru slovenskih 
izgnancev med drugo svetovno vojno; ume-
stitev kršenja človekovih pravic ob primeru 
slovenskih izgnancev v okvir nacističnega 
totalitarnega sistema; pojasniti življenje 
beguncev v Ljubljani med drugo svetovno 
vojno; navesti, katere človekove pravice v 
primeru izgnancev so bile kršene z vidika 
mednarodnega prava; z didaktičnimi pri-
meri pričevanj (ustne zgodovine, spominov, 
življenjskih zgodb) predstaviti možnosti 
obravnave pri pouku novejše zgodovine.

Udeleženci seminarja so poslušali na-
slednja predavanja:
• Ivica Žnidaršič, prof., predsednica Dru-

štva izgnancev Slovenije 1941–1945: 
Predstavitev delovanja Društva izgnancev v 
narodni in mednarodni perspektivi

• Dr. Damjan Guštin, direktor Inštituta no-
vejše zgodovine: Značilnosti okupacijskih 
sistemov na Slovenskem

• Dr. Janko Prunk, Fakulteta za družbene 
vede: Izgon prebivalstva kot oblika razna-
rodovalne okupacijske politike

Ustavno sodišče razveljavilo  
znižanje pokojnin

Iz časopisov, radia in televizije smo izvedeli, da je ustavno sodišče razveljavilo zni-
žanje pokojnin. Kot smo v Vestniku DIS št. 95 v avgustu 2012 že pisali, je Društvo 
izgnancev Slovenije 1941–1945 preko varuhinje človekovih pravic zahtevalo razvelja-

vitev zakona za uravnoteženje javnih financ. Ta je znižal pokojnine tudi izgnancem in 
beguncem, če so čas izgona vključili v pokojninsko dobo.

Že takrat smo v Vestniku DIS priporočili članom DIS, da naj, ko bodo dobili odločbo 
o znižanju pokojnine, napišejo pritožbo v 15 dneh in naj ne čakajo, kaj bo sklenilo ustav-
no sodišče, in da naj se tisti, ki ne bodo zadovoljni z odgovorom Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje, v 30 dneh pritožijo na Delovno in socialno sodišče.

Vsi, ki so se želeli pritožiti, so lahko na Društvu izgnancev Slovenije ali pri KO DIS 
prejeli obrazec za pritožbo. V Vestniku DIS št. 95 smo objavili tudi pismo varuhinji 
človekovih pravic z zahtevo ustavnemu sodišču.

Sedaj lahko berete po časopisih informacije o tem, ali bodo prejeli tisti, ki se niso 
pritožili, odvzeti del pokojnine tudi za nazaj ali pa samo za naprej od 1. aprila 2013.

Bivša varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek - Travnik je za časopisa Delo in 
Dnevnik 19. 3. 2013 obvestila javnost, da je ustavno sodišče razveljavilo drugi, tretji in 
četrti odstavek 143. člena zakona, s katerimi je ta varčevalni zakon znižal pokojnine 
26.000 upokojencem. Dejala je, da je to zmaga za vse posameznike.

V časopisu Delo 27. marca 2013 je nova ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve Anja Kopač Mrak izjavila, da naj bi odvzeti del pokojnine dobili nazaj vsi, 
tudi če se niso pritožili.

Ker po izjavah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje to še ni zagoto-
vo rešeno, smo zaprosili za pisno tolmačenje sklepa ustavnega sodišča. Od vodje 
službe za odnose z javnostmi Braneta Kokota smo dobili pismo, ki ga na 3. strani 
v celoti objavljamo.

Člani DIS so lahko zadovoljni, ker so bili pravočasno tudi z Vestnikom DIS opo-
zorjeni, naj se pritožijo. Zagotovo pa bodo vsi od 1. aprila 2013 naprej dobivali tudi 
odvzeti del, za nazaj pa verjetno še kasneje. 

Stališče DIS je, da morajo odvzeti del pokojnine dobiti vsi nazaj.

Pravica za dopolnilno zdravstveno varstvo je ostala

Hkrati vas obveščam, da je bila delegacija Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 
13. decembra 2012 pri ministru za delo, družino in socialne zadeve RS mag. Andreju 
Vizjaku zaradi ohranitve pravice do dopolnilnega zdravstvenega varstva in reševanja 
vprašanj vračanja odvzetega dela pokojnin izgnancem in beguncem.

Z veseljem vam sporočam, da je izgnancem, beguncem in drugim žrtvam vojnega 
nasilja pravica do dopolnilnega zdravstvenega varstva ostala tudi za leto 2013, čeprav 
je bilo glede ohranitve te naše pravice veliko nasprotovanja.

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica

Del udeležencev in predavateljev na seminarju za profesorje zgodovine 27. marca 2013 v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani (Foto: Milan Skledar)

• Dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo 
zgodovino: Primeri pričevanj beguncev v 
Ljubljano v času druge svetovne vojne

• Mag. Vilma Brodnik, Zavod za šolstvo 
RS: Vključevanje pričevanj izgnancev 
in beguncev kot virov prve roke v pouk 
zgodovine

• Dr. Tanja Rupnik, Zavod za šolstvo RS: 
Razvijanje kritičnega mišljenja pri delu 
z viri

Predsednica Društva izgnancev Slo-
venije 1941–1945 se je zahvalila Zavodu 
za šolstvo RS in mag. Vilmi Brodnik, da 
je sedaj v dopolnilno izobraževanje pro-
fesorjev zgodovine vključena vsebina o 
izgonu Slovencev.

Udeleženci seminarja so si v Muzeju 
novejše zgodovine ogledali tudi razstavo 
o izgonu Slovencev iz avstrijske Koroške. 
Razstavo je odprl avstrijski veleposlanik v 
Sloveniji, ekscelenca dr. Clemens Koja.

O izgonu Slovencev iz Avstrije sta go-
vorila Brigitte Entner iz Slovenskega 
znanstvenega inštituta v Celovcu in Jože 
Partl, predsednik Zveze slovenskih izse-
ljencev iz Celovca.

V imenu predsednika RS je udeležence 
pozdravil dr. Boštjan Žekš.

I. Ž.
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Otvoritev obnovljenega gradu Rajhenburg

. Informacije . Informacije . Informacije .

Ministrstvo za kulturo RS in Obči-
na Krško sta 1. decembra 2012 
odprla lepo obnovljen grad Raj-

henburg v Brestanici.
Na otvoritvi je bila tudi delegacija Dru-

štva izgnancev Slovenije 1941–1945.
V obnovljeni grad bo Muzej novejše 

zgodovine Slovenije iz Ljubljane prenesel 
nazaj v grad preurejena gradiva Muzeja 
slovenskih izgnancev. 

Žal pa se bo to zgodilo šele oktobra 
2014. Tako so se dogovorili upravljalci 
gradu in Muzej novejše zgodovine Slove-
nije z Ministrstvom za kulturo RS.

Na otvoritvi obnovljenega gradu Rajhenburg v Brestanici 1. decembra 2012. (Foto: A. R.)

Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 si je zelo prizadevalo, da bi bil Mu-
zej slovenskih izgnancev odprt 7. junija 
2013, vendar prizadevanja niso bila uspe-
šna, ker Muzej novejše zgodovine preno-
ve muzeja ne more dokončati pred ok-
tobrom 2014. So pa v gradu Rajhenburg 
rezervirani prostori tudi za razširitev 
našega muzeja še z nasiljem nad drugimi 
slovanskimi narodi.

V DIS-u si zelo prizadevamo, da bi v 
gradu  postopno nastajal evropski muzej 
žrtev fašizma in nacizma.

Ob otvoritvi obnovljenega gradu so 
nas presenetili pevci izgnanci, ki so nas 

Sestanek z direktorji podjetij, ki obnavljajo 
zgornje prostore taborišča v Brestanici, s 
predstavniki DIS in KO DIS Brestanica,  

8. junija 2012. (Foto: I. Ž.)
Pevci Izgnanci s kovčki na gradu Rajhenburg, ob otvoritvi obnovljenega gradu.  

Prijetno presenečenje. (Foto: A. R.)

pričakali v prostoru, kjer bo Muzej slo-
venskih izgnancev, s kovčki, kot ob izgo-
nu, in nam zapeli Oh kako je dolga pot.

PRIREDITEV
OB DNEVU IZGNANCEV 7. JUNIJA

V Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 ter Krajevnih in  
Območnih organizacijah DIS vsako leto zaznamujemo  

dan slovenskih izgnancev, 7. junij.

Letos bo prireditev ob dnevu izgnancev 

v petek, 7. junija 2013, 
ob 11. uri v Ljubljani 

v Rekreacijskem parku Mostec.

Po govorih in kulturnem programu 

bo družabno srečanje in ples.

Prireditev organizira Izvršni odbor DIS skupno s 

Krajevnimi organizacijami DIS ljubljanskega območja.

Vljudno vabljeni – veselimo se srečanja.

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 
zbira predmete iz izgnanstva

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 želi v enem izmed obnovljenih 
zgornjih prostorov zbirnega taborišča v Brestanici razstaviti predmete, po-
vezane z izgonom in begunstvom Slovencev. Marsikdo še hrani doma skri-
nje, kovčke, jedilni pribor in druge predmete iz izgnanstva. Mlade genera-
cije kmalu ne bodo vedele, kako je pomembno, da se ti predmeti ohranijo.

Vsakega, ki bo kakšen predmet podaril za shranitev v zbirnem tabo-
rišču v Brestanici, prosimo, da na predmet, če to želi, prilepi nalepko 
oziroma priloži list z naslednjimi podatki: ime in priimek, taborišče 
oziroma kak drug podatek o predmetu.

V soboto, 8. junija 2013, bo zbirno taborišče v Brestanici odprto za 
ogled in oddajo predmetov od 9. do 16. ure.

Tedaj si boste lahko ogledali tudi vse tri obnovljene zgornje prostore 
taborišča.

Če bi iz katere Krajevne in Območne organizacije DIS želeli hkrati 
pripeljati več predmetov in si v večjih skupinah ogledati taborišče, to 
sporočite na Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945, Linhartova 13, 
1000 Ljubljana, po telefonu 01 43 44 880 ali elektronski pošti: drustvo-
izgnancev@siol.net. Poskrbeli bomo, da bo na želeni dan dežurstvo v 
zbirnem taborišču – hlevih.

Predmete, ohranjene iz časa izgona (kovčke, skrinje in drugo), bo možno 
oddati tudi 7. junija 2013, uro pred prireditvijo v Ljubljani v Mostecu.

Izvršni odbor DIS

Na pogovorih v Krškem z odgovornimi za 
grad Rajhenburg (Foto: I. Ž.)

Prispevajte za obnovo zbirnega taborišča

V letu 2012 je polovica članov DIS že prispevala po 10 evrov za ob-
novo zgornjih prostorov zbirnega taborišča – hlevov v Brestanici. 
DIS je tako že obnovil tri zgornje prostore. Akcija zbiranja še traja. 
Sredi maja 2013 bomo v posebni knjigi objavili imena in prispevke 

dosedanjih darovalcev.

IO DIS

Srečanje izgnancev v Mariboru

Izgnanci mariborske regije se bodo srečali na prireditvi  
s krajšim kulturnim programom 

v petek, 7. junija 2013, ob 17. uri 
na Trgu izgnancev ob spomeniku izgnancem v Melju.

M. C.
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Pojasnitev Zavoda za pokojninsko in  
invalidsko zavarovanje Slovenije

. Informacije . Informacije . Informacije .

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U.I.186/12-34 z dne 14. 3.2013 nalaga Zavodu, 
da mora vsem uživalcem pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi 2., 
3. in 4. odstavka 143. člena, izdati nove odločbe. 

Tako bo Zavod predvidoma v mesecu aprilu 2013 izdal nove odločbe o višini pokoj-
nine, ki so jo upravičenci prejemali do uveljavitve ZUJF oziroma v višini, kot so jo 
prejeli pri izplačilu pokojnin v mesecu maju 2012.

Višji zneski pokojnin bodo izplačani z aprilskimi pokojninami.
V primerih, ko odločba Zavoda, izdana v mesecu avgustu 2012, še ni pravnomočna, 

ker je zoper to odločbo vložena pritožba, ki še ni rešena, oziroma je vložena tožba 
na odločbo o pritožbi, bo odločba Ustavnega sodišča učinkovala tudi za nazaj. Tako 
bo Zavod  izplačal poračun razlike v višini pokojnin od 1. 6. 2012 dalje, najkasneje z 
junijskimi pokojninami oziroma skladno s finančnimi možnostmi.

V primerih, ko je odločba Zavoda pravnomočna, ker ni bilo vložene pritožbe oziroma 
ni vložene tožbe zoper odločbo o pritožbi, pa bo odločba Ustavnega sodišča učinkovala 
vnaprej. Ustavno sodišče v skladu z zakonom o Ustavnem sodišču namreč nima pri-
stojnosti, da bi tudi za odločbe, ki so pravnomočne, določilo učinek za nazaj.

Zavod se tudi v teh primerih zaradi zagotovitve enakopravnega položaja vseh upo-
kojencev zavzema za sprejem ustrezne pravne podlage za izplačilo razlike zneskov 
pokojnine za nazaj od 1. 6. 2013 dalje.

Za poračun v obeh zgoraj omenjenih možnostih je potrebnih približno 23 mio €, 
ki pa niso predvideni niti v proračunu Republike Slovenije, niti v finančnem načrtu 
Zavoda za leto 2013.

Zakonodajalec bo v primeru ureditve izplačila višine pokojnine za nazaj lahko dolo-
čil tudi izplačilo poračunanih zneskov v več obrokih. 

S spoštovanjem,

Brane Kokot
vodja službe za odnose z javnostmi

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

KO DIS ŠENTJANŽ in KO DIS KRMELJ-TRŽIŠČE

organizirata pod pokroviteljstvom Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

11. SPOMINSKI POHOD  
OB ITALIJANSKO–NEMŠKI OKUPACIJSKI MEJI 

OD MURNC DO TELČ, 
V SOBOTO, 27. aprila 2013

ZBIRNO MESTO JE V MURNCAH NAD ŠENTJANŽEM OB 8. URI

Zagotovljen bo prevoz do Murnc z avtobusom: iz TRŽIŠČA ob 6.45,  
iz KRMELJA ob 7. uri in iz ŠENTJANŽA ob 7.30.

Pohod je dolg približno 17 km.

Zaključek pohoda bo pri Gasilskem domu na TELČAH ob 15. uri.

Sledili bodo kulturni program, slavnostni govor in prijateljsko druženje  
ob topli malici.

Prevoz na relaciji Telče–Tržišče–Šentjanž je zagotovljen.

Vaš prispevek je 5 evrov.

Za več informacij lahko pokličete: 
07/818 04 60 (Ciril FLAJS), 

07/818 47 49 (Marjan ZAMAN) in 
07/818 56 70 (Rezka REPOVŽ)

Pohod

ob nemško-italijanski okupacijski meji  
od Telč do Bučke 

bo v soboto, 6. julija 2013. 

Začel se bo ob 8. uri iz Telč. Zaključna prireditev ob pohodu pa bo ob 11. 
uri pri Kulturnem domu na Bučki.

S. M.

Prireditev ob dnevu spomina na holokavst

V Ljubljani je bila 27. januarja 
2013 v veliki dvorani Kulturne-
ga centra v Šiški prireditev ob 

dnevu holokavstva. 
Slavnostni govornik je bil prof. dr. Du-

šan Nečak, ki je v obširnem govoru ori-
sal fašistično in nacistično nasilje nad 

Slovenci med drugo svetovno vojno in 
genocidno okupacijo Slovenije.

Nazorno je bilo prikazano trpljenje v 
koncentracijskih taboriščih in dan poziv, 
da se vsega tega trpljenja ne sme pozabiti.

I. Žn.

Del udeležencev prireditve ob dnevu spomina na holokavst, 27. januarja 2013  
(Foto: Matjaž Špot)

Predstavitev knjige Fašistična taborišča

V Inštitutu za novejšo zgodovino, 
Kongresni trg 1, Ljubljana, je bila 
12. marca predstavitev knjige Fa-

šistična taborišča: internacija civilistov v 
fašistični Italiji (1940–1943).

O knjigi so govorili dr. Nevenka Troha, 
mag. Metka Gombač in avtor prof. Carlo 
Spartaco Capogreco.

Protifašistični manifest

Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 je na svoji seji 
11. marca 2013 med drugim razpravljal tudi o protifašističnem manifestu.  
Manifest v Evropi podpirajo ugledni posamezniki in organizacije, ki 
vključujejo žrtve fašizma in nacizma. Med pobudniki tega gibanja je 
Jorgos Mirralijas, Grk.

Protifašistični manifest je nastal ob hitrem širjenju neofašistične 
desnice po vsej Evropi. 

Izvršni odbor DIS je sprejel sklep, da Evropski protifašistični ma-
nifest podpišemo. 

I. ŽN.

Srečanje gorenjskih izgnancev

Srečanje gorenjskih izgnancev bo v soboto,  
6. julija 2013, ob 11. uri 

pod Ribniško gorico–Ribno pri Bledu. 
Organizator srečanja je Krajevna organizacija DIS Bled.

S. B.

Predstavitve knjige sta se udeležila 
tudi predstavnika DIS Ivica Žnidaršič in 
Ivo Veble. Monografijo je v slovenščino 
prevedla dr. Nevenka Troha, izdalo pa jo 
je Publicistično društvo ZAK.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Še vedno smo živi

V januarju je bil spet naš mali praznik 
– občni zbor KO DIS Radovljica. 
Ponovno so nas prijazno prejeli 

vaščani vasice Mošnje. Polna dvorana, 
prisrčnost in gostoljubnost so ustvarile 
prijetno vzdušje. Gonilne sile društva, 
oba Toneta z drugimi, so poskrbele, da je 
zbor potekal tekoče in zanimivo. Poročilo 
predsednika KO DIS Toneta Pristova je 
bilo vsebinsko izčrpno, delno pa tudi kri-
tično do političnega okolja, ki še vedno ne 
ceni dovolj pomena izgnanstva. Žal je pri 
tem ugotovil, da smo nekdanji »otroci in 
mladoletniki iz časov izgnanstva« zdaj že 
ostareli in izčrpani stari ljudje. Vse manj 
nas je. Preteklo leto smo se poslovili od 
petih članov. Kljub temu pa smo še vedno 
aktivni. V okviru KO DIS Radovljica smo 
se udeležili odprtja razstave DIS, posveče-
ne izgonu Slovencev in drugih slovanskih 
narodov v Šentjanžu v Rožu na avstrij-
skem Koroškem. Množično smo se udele-
žili 12. srečanja izgnancev Gorenjske na 
Sr. Dobravi. Aktivno sodelujemo z vsemi 
Krajevnimi skupnostmi na področju ob-
čine Radovljica, pa tudi z borčevsko orga-
nizacijo ZZB.

Poleg ostalega je odboru KO DIS uspelo 
organizirati tudi zelo zanimiv in poučen 
izlet v Zgornje Posočje. Pot nas je vodila 
po območjih, kjer so potekali najbolj kr-
vavi boji na soški fronti. Dojeli smo, kako 
kruta in nesmiselna je vsaka vojna. 

Na koncu poročila se je predsednik do-
taknil še finančne stiske KO. Poleg skro-
mnih dotacij občine je edini vir pobrana 
članarina DIS. Zato mora društvo poslovati 

Alojz Kranjc je prejel odličje DIS »zaslužni član DIS«

zelo skrbno in z minimalnimi stroški. Pri 
tem pa nam NLB oderuško pobere preko 
100 € za vodenje transakcijskega računa 
in za provizije, kar za tako majhno dru-
štvo ni sprejemljivo. Ob koncu je odboru 
KO in vsem članom društva izrekel za-
hvalo za prizadevnost in nesebično pro-
stovoljno delo.

Potrdili smo še plan dela za leto 2013. 
Občni zbor je pozdravila tudi predsedni-

ca DIS Ivica Žnidaršič ter poudarila po-
men in obstoj Društev izgnancev Slovenije 
1941–1945. Skupaj s predsednikom KO 
DIS Tonetom Pristovom je podelila odli-
čja DIS: Alojzu Kranjcu odličje zaslužni 
član DIS, in pohvali dvema članoma DIS.

Dogajanje je popestrilo še predavanje 
zdravnika dr. A. Mencingerja o zdravem 
načinu življenja za nas starostnike. Pra-
vilna prehrana, umsko in telesno gibanje 
sta za nas ključnega pomena. Pri tem se je 
lahko marsikdo od nas globoko zamislil. 

Po končanem obveznem delu občnega 
zbora so nas ponovno presenetile in raz-
veselile vaščanke Mošenj z ljubeznivo 
pripravljenimi domačimi dobrotami. Vse-
skozi pa ni prenehal klepet o preteklosti, 
o prekletstvu vojne, o trpljenju v tabori-
ščih ter še marsičem.

Vedno pa svoje spomine zaključimo s 
sklepom, naj bodo spomini na žrtve in 
grozote 2. svetovne vojne tudi opomin 
zanamcem, da se kaj takega nikoli več ne 
bi zgodilo.

Polona Košnik,
Radovljica

Praznični dnevi pred božičnimi 
in novoletnimi prazniki so v naši 
krajevni organizaciji Domžale že 

vrsto let namenjeni občnemu zboru in 
novoletnemu srečanju. Vesel sem, da ste 
se srečanja spet udeležili v tako velikem 
številu. Lepo pozdravljam tudi vse naše 
drage goste, posebej našo predsednico 
Ivico Žnidaršič, domžalskega župana 
Tonija Dragarja in moravškega župana 
Martina Rebolja.

Za začetek predlagam, da se z minuto 
tišine spomnimo vseh, od katerih smo se 
zadnjič poslovili v letu 2012. Pogrešamo jih 
in radi se jih bomo spominjali. Slava jim!

Lahko rečem, da smo leto 2012 kljub 
krizi dobro preživeli, čeprav smo izgubili 
nekatere pravice. Več o teh bo spregovori-
la Ivica. Sam bi pa le rad rekel, da ni prav, 
da namesto da bi nam priznali še nekatere  
pravice, na katere čakamo že več desetle-
tij, vzamejo tisto, kar smo dobili za tragič-
na leta, preživeta v izgnanskih taboriščih, 
koncentracijskih taboriščih ali drugod v 
tujini. Še posebej se ne morem strinjati, 
da so nam odvzeli del finančnih sredstev 
od pokojnin, za katere, o tem sem prepri-
čan, ne more nihče reči, da so visoke.

Za leto 2012 lahko rečem, da je bilo dru-
žabno in prijetno. Obiskali smo slovensko 
Koroško ter se spominjali boja koroških 
Slovencev za slovenski jezik, ki še ni kon-
čan. Poklonili pa smo se tudi žrtvam fa-
šizma. Prijetno je bilo v Mostecu, tudi v 

Rogaški Slatini in njeni okolici smo spo-
znali veliko zanimivosti in znamenitosti. 
Bili smo tudi v Zlatem polju ob obletnici 
izgona in požiga zlatopoljskih vasi. Pose-
bej bi vas rad opozoril na obisk Raba, kjer 
smo letos praznovali 70-letnico osvobodi-
tve tega koncentracijskega taborišča.

Hkrati bi vas rad zaprosil, da, kolikor 
le morete, darujete za obnovo hlevov ob 
gradu Rajhenburg, iz katerih je bila iz-
gnana med drugo svetovno vojno večina 
izgnancev. Želim pa tudi, da vas čimveč 
naroči Vestnik. 

Naj se zahvalim vsem tistim občinam, 
ki so nam finančno pomagale, posebej 
pa Občini Domžale, ki je sofinanciranje 
našega dela uvrstila v posebno postavko 
svojega proračuna, hvala tudi Občinama 
Lukovica in Mengeš.

Naš KO DIS je ponosen na delo, ki ga 
je v letošnjem letu opravilo Društvo iz-
gnancev Slovenije 1941–1945. Hvaležni 
smo vodstvu, posebej predsednici Ivici 
Žnidaršič. Hvala lepa tudi Občinskemu 
združenju borcev za vrednote narodnoo-
svobodilnega boja, ki nam brezplačno od-
stopa prostore, vidimo se vsak ponedeljek 
med 9. in 10. uro v prostorih na Ljubljan-
ski cesti 36.

Zahvaljujem se vam, ker ste bili v letu 
2012 z nami in ker ste z nami tudi da-
nes. Vesele božične in druge praznike, pa 
veliko sreče, predvsem pa zdravja v letu 
2013 želim!

Z občnega zbora in tradicionalnega novoletnega srečanja članov Krajevne organizacije 
KO DIS Domžale. (Foto: Jože Novak)

20 let KO DIS Dole pri Litiji

20. decembra 2012 je minilo 20 let 
od ustanovitve Krajevne organizaci-
je DIS Dole pri Litiji. Več kot 200 

izgnancev in beguncev iz druge svetovne 
vojne je pod vodstvom odbora, katerega 
je v začetku vodil Alojz Celestina, nato 
pa Marija Vresk, sodelovalo pri akcijah 
Društva izgnancev Slovenije za ohranja-
nje spomina na težke dni in ob sprejetju 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja.

Ob 10-letnici delovanja leta 2002 smo 
razvili društveni prapor, s katerim se 
predstavljamo na prireditvah v kraju, na 
proslavah in druženjih izgnancev in spre-
mljamo na zadnji poti naše pokojne čla-
ne. Leta 2006 smo ob 60-letnici vrnitve 
iz izgnanstva izdali brošuro Spet doma, 
v kateri je nekaj osnovnih podatkov in 
pričevanj o izgonu naših krajanov v času 
nemške okupacije. V arhivu hranimo kar 

nekaj literature o delovanju KO  in o dol-
skih izgnancih. Vsa leta delovanja so se 
člani družili na raznih srečanjih, hodili 
na skupne izlete in skrbeli za bolne in 
onemogle člane. Iz njihovih vrst je nasta-
la tudi pevska skupina Izgnanci, ki že vr-
sto let neguje ljudsko petje in nastopa na 
srečanjih in drugih prireditvah v kraju.

Žal je po hudi bolezni, ravno v času 
priprav na proslavitev jubileja, onemo-
glo srce naše drage predsednice Marije 
Vresk. Odgovorno funkcijo je sprejela 
leta 1998 in vsa leta prizadevno opravlja-
la vse zadane naloge. S hvaležnostjo se je 
bomo spominjali. 

Za novo predsednico KO DIS Dole pri 
Litiji je bila na občnem zboru KO DIS izvo-
ljena Hedvika Sevšek, rojena v izgnanstvu.

Stane Kmetič

Govor Jožeta Kvedra na 
občnem zboru KO DIS Domžale

Občni zbor KO DIS na Bizeljskem

Predsednik KO DIS Bizeljsko Rok 
Kržan je sklical letni občni zbor 12. 
12. 2012. Udeležba članov DIS je 

bila velika in udeleženci so bili zadovoljni 
tudi s kulturnim programom. Občni zbor 
je vodil Franc Balon, zapisnik pa je vodila 
Marica Jazbec.

V poročilu je predsednik Rok Kržan go-
voril o aktivnostih v letu 2012 in pri tem 
omenil, da so se udeležili občnih zborov 
KO DIS Globoko-Pišece, Brežice, Kape-
le, Dobova, Čatež ob Savi, Artiče, Cerklje 
ob Krki in Polje ob Sotli–Buče.

V KO DIS Bizeljsko so naredili popis 
starosti članov in pri tem ugotovili, da je 
med leti 80–89 starih kar 86 članov, 90 let 
ima 6 članov, 91 let 3 člani, 92 1 član, 93 
2 člana, 99 2 članici.

Planirali so izlet v Doberdob in tabo-
rišče Jasenovac, obiskujejo bolne člane 

na domu in dobro sodelujejo z osnovno 
šolo. Posebej je predsednik Kržan omenil 
uspešno sodelovanje z Društvom izgnan-
cev Slovenije 1941–1945.

Delovni predsednik Franc Balon je 
udeležencem predlagal, da bi Roka Krža-
na predlagali za člana Izvršnega odbora 
DIS, ki bi ga izvolili na kongresu oziroma 
na Skupščini DIS v letu 2013.

Navzoči so predlog podprli z močnim 
aplavzom.

Med gosti na skupščini DIS je bila tudi 
Ivica Žnidaršič, predsednica Društva iz-
gnancev Slovenije 1941–1945.

Navzoči so se dalj časa zadržali še pri 
razgovorih o skupnih doživetjih v izgnan-
stvu in življenju danes.

F. B.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Občni zbor Društva izgnancev Brežice

Leto je hitro minilo in že smo se 
spet zbrali člani KO DIS Brežice. 
Vesela so taka srečanja, ko lahko 

sežeš v roko mnogim, ki jih čez leto ne vi-
diš. Žal pa vedno bolj ugotavljamo, kako 
nas je vsako leto manj, koliko je umrlih in 
koliko hudo bolnih.

Občnega zbora so se udeležili predse-
dnica DIS Ivica Žnidaršič, predstavniki 
območnih društev in župan občine Ivan 
Molan. Za kulturni program so poskrbe-
li Drago Pirman, Elizabeta in Dragutin 
Križanič. Sledila je podelitev priznanj 
dolgoletni, zvesti in vestni članici nadzor-
nega odbora Frančiški Pečnik ter blagaj-
ničarki Nadi Kranjc.

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je pou-
darila, da nismo zapečkarsko društvo in 
da imamo ugled v evropskem prostoru, 
kar dokazujejo razstave o izgonu Sloven-
cev in nasilju nad drugimi slovanskimi 
narodi, ki smo jih organizirali na avstrij-
skem Koroškem, na Češkem in Slova-
škem. Opomnila je, kako pomembna je 
pripadnost društvu, ker smo nekaj poseb-
nega, saj nas druži prestano trpljenje v 
vojnih dneh. Vedno smo dajali pozitiven 
ton okolici, kjer smo delovali. Nadvse pa 
sta pomembni poštenost in solidarnost, 
ki ju je v naši družbi vedno manj. Ni bilo 
enostavno doseči, da imamo plačano do-
polnilno zdravstveno zavarovanje.

Trenutni državni zbor ve zelo malo o iz-
gnanstvu, zato bo treba poslance ponov-
no seznanjati o ohranjanju naših pravic in 
opozarjati na sprejem zakona o povračilu 
vsaj dela gmotne škode. Do sedaj ni bilo 

zadovoljivih naporov, da bi izterjali vojno 
škodo od Nemcev. O vsem smo lahko te-
koče informirani v Vestniku, našem glasi-
lu, za katerega je zaželeno, da si ga oskrbi 
vsak član DIS.

Predsednica KO DIS Brežice Emilija 
Držanič je poročala o upadanju plača-
nih članarin, koliko smo zbrali sredstev 
za zbirni center izgnancev v Brestani-
ci, o pozornostih, ki so bile izkazane 
štirim članicam društva ob visokem 
jubileju, kako so veseli naših obiskov 
člani, ki se nahajajo v domovih starej-
ših občanov, ker jim s tem polepšamo 
dan. Seznanila nas je, kako nam je bila 
odvzeta enomesečna renta s tem, ko 

so izvedli zamik izplačevanja. Izgubili 
smo še pravico do klimatskega zdravlje-
nja in do dodatka pri pokojnini, če smo 
uveljavljali status žrtve vojnega nasilja, 
ki je bil izdan kot podlaga za priznanje 
pokojninske dobe.

Edini svetli točki v vsej tej problematiki 
sta renta in dopolnilno zdravstveno zava-
rovanje, ki smo ju trenutno še deležni. Ve-
čini ti dve ugodnosti ogromno pomenita 
in tudi župan Ivan Molan je poudaril, da 
je uveljavitev teh dveh ugodnosti izjemen 
dosežek društva za 2513 rentnikov in 
2101 uživalca dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja v občini Brežice.

Namen našega društva je še večje pove-
zovanje z drugimi društvi, računalniško 
opismenjevanje z geslom »starejši za sta-
rejše« in medsebojna solidarnost.

Vida Petelinc

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Brežice, 7. 3. 2013. (Foto: Rok Kržan)

Obiski starejših občanov KO DIS  Brežice

V letnem programu imamo obiske članov, ki dopolnijo 85 ali 90 let. V letu 2012 
smo obiskali štiri devetdesetletnice: Ano Racman julija, Marijo Bradač septem-
bra, Terezijo Filipčič oktobra in Nežo Levak decembra 2012.

85 let je prestopilo 7 članov: Anka Glogovšek, Ivan Hrastovšek, Ivan Ivanšek, 
Marjanca Kambič, Marija Merhar, Drago Savnik in Franc Radanovič.

Jubilanti so obiska veseli. V spominu jim je še vedno čas II. svetovne vojne. 
Radi prisluhnemo njihovim zgodbam, saj je vsaka drugačna, zanimiva.

Emilija Držanič

Občni zbor KO DIS Tržič

1. marca 2013 smo se člani KO DIS 
Tržič zbrali na rednem letnem obč-
nem zboru. Zboru sta prisostvova-

la tudi predsednica DIS Ivica Žnidaršič in 
župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic.

Poročilo o delu v preteklem letu je po-
dal predsednik Alojz Žabkar. Opozoril 
nas je na sklep Izvršnega odbora Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945, ki je na 
seji 12. marca 2012 sprejel, da naj bi za 
obnovo zgornjih prostorov zbirnega tabo-
rišča za izgon Slovencev v Brestanici vsak 
član DIS prispeval najmanj 10 evrov. Do-
bra polovica naših članov se je na to akcijo 
pozitivno odzvala. Vsa imena darovalcev 
in višina darovanih prispevkov bodo obja-
vljeni v posebni brošuri.

Med ukrepi Vlade Republike Slovenije 
za uravnoteženje javnih financ za pri-
pravo rebalansa proračuna za leto 2012 
je tudi sklep za omejitev pravic žrtvam 
vojnega nasilja. Izrazili smo stališče, da 
tudi v našem imenu protestiramo proti 
ukinitvi pravic. Trije člani odbora smo 
obiskali poslanko Državnega zbora RS 
našega območja in od nje zahtevali, da v 
primeru glasovanja glasuje proti predlogu 

za zmanjševanje naših pravic. Na žalost 
pri poslanki nismo bili uslišani. 

Pri pripravi zakonov za varčevanje je 
bilo predlagano, da nam odvzamejo pra-
vico za dopolnilno zdravstveno varstvo. 
Naša predsednica je hitro ukrepala in na 
podlagi naših pooblastil dosegla, da nam 
je ta pravica ostala.

V okviru praznovanja gorenjskih iz-
gnancev smo se udeležili 12. srečanja 30. 
6. 2012 na Srednji Dobravi.

20. 10. 2012 smo pripravili krajšo sloves-
nost ob dvajseti obletnici delovanja Kra-
jevne organizacije DIS Tržič.

Na razpis za podelitev priznanja Obči-
ne Tržič za leto 2012 smo predlagali naše-
ga člana Antona Kovačiča. Diploma mu 
je bila podeljena na slavnostni akademiji 
ob prazniku občine Tržič.

Glede na starost članstva je poudarek 
na socialnem in zdravstvenem progra-
mu. Danes imamo le še 66 članov. Po 
sklepu Skupščine DIS smo priporočili, 
da bi se v članstvo vključili tudi svojci in 
potomci izgnancev.

Alojz Žabkar

Novoletno srečanje članov KO DIS Tržič

Sredi decembra smo pripravili sre-
čanje naših članov in članic, ki ži-
vijo in so oskrbovanci Doma Petra 

Uzarja. Zbrali smo se v čajni sobi, ob 
skromni pogostitvi s piškoti in nekaj sira 
smo se pogovorili in se skupaj poveselili 

Udeleženci novoletnega srečanja starostnikov članov DIS v Domu Petra Uzarja v Tržiču 
(Foto: Alojz Žabkar)

še ob kavi. Obiskal nas je tudi župan Bo-
rut Sajovic. Ko pa se je bližal čas kosila, 
smo si pred odhodom zaželeli srečno 
novo leto.

Alojz Žabkar

Praznovanje KO DIS Globoko - Pišece

Kakor vsako leto, smo se izgnanci 
tudi v letu 2012 v luči občinske-
ga praznika poklonili padlim za 

domovino in umrlim izgnancem. Po 
krajevnih skupnostih Občine Brežice 
so bile številne komemoracije in kljub 
oddaljenosti dogodkov ostaja spomin še 
kako živ. Takrat 10-letna izgnanka Mira 
Podgoršek se še danes spominja, kako 
snežen je bil takrat dan, podoben leto-
šnjemu 28. oktobru. 

Drugi del občinskega praznika smo 
namenili izletu. Odpeljali smo se v Žu-
žemberk, kjer smo si ogledali krajevno 
znamenitost – grad, ki je – sicer v ob-
novi – zanimiv del turistične ponudbe. 
Starost gradu sicer ni zanesljivo znana, 
zgodovina pa navaja leto 1.000, saj je 
ta letnica vklesana na portalu. V dru-
gem tisočletju so se izmenjali mnogi 
njegovi lastniki.

Leta 1941 so se že v precej propadajo-
čem gradu naselili domobranci in nem-
ška vojska. Leta 1945 so ga zbombardi-
rala zavezniška letala, tako da je ostal 
zgolj obod gradu. V 60. letih so začeli 
in ga še vedno obnavljajo domačini 
pod vodstvom turističnega društva z 
zagnanim Vladom Kostevcem na čelu. 
Ko smo stopili v grajske prostore, so 
nas prijetno presenetili domačini, ki 
so s turističnim programom poskrbeli 
za dobro razpoloženje. Dve uri sta kar 
prehitro minili in okoli 13. ure smo se 
odpravili v gostišče Zupančič, kjer so 
nam postregli z dobrim kosilom. Sledi-
lo je sproščeno druženje in ob domači 
slovenski pesmi je bilo dneva kar pre-
hitro konec.

Jože Bračun, 
KO DIS Globoko – Pišece

Članarina za člane DIS in  
prispevek za Vestnik DIS v letu 2013

V letu 2013 je članarina za člane DIS 10 evrov. Od tega bo za delo Kra-
jevne in Območne organizacije DIS ostalo 6 evrov, za delo organov Skup-
ščine DIS pa 4 evre.

Prispevek za Vestnik DIS ostane v letu 2013 enak kot doslej, 5 evrov.

IO DIS
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Razstava publikacij DIS  v Kočevju

Krajevna organizacija DIS Kočevje 
je organizirala razstavo publika-
cij, ki jih je izdalo Društvo iz-

gnancev Slovenije 1941–1945. Tako so si 
člani DIS in drugi lahko ogledali knjige, 
brošure, letake in zloženke s pomembno 
vsebino o zgodovini izgnanstva in dejav-
nosti DIS za uveljavitev pravic izgnan-
cev, beguncev, prisilnih delavcev in dru-
gih žrtev vojnega nasilja. Razstavljeni 

 so bili tudi Vestniki DIS. V III. knjigi 
Spominov in pričevanj so objavljene na-
slovne strani vseh pomembnejših publi-
kacij DIS.

Vse Krajevne organizacije DIS so pre-
jele priporočilo, da take razstave DIS pri-
pravijo ob občnih zborih KO DIS, da bi si 
jih lahko ogledalo čimveč članov DIS.

Veronika Kljun

Živo zanimanje publikacije DIS v Kočevju

Članski sestanek KO DIS Radeče

V našem KO DIS že vsa leta organizi-
ramo članske sestanke ob obletnici 
izgona. To je vedno v decembru, za 

miklavževo, saj je bila večina prebivalcev 
izgnana prav 6. 12. 1941. 

Za sestanek  8. 12. 2012 je bilo prija-
vljenih veliko članov, vendar je udeležbo 
prenekaterim prekrižal novozapadli sneg. 
Kljub temu smo nadaljevali delo, ki je po-
tekalo po ustaljenem dnevnem redu. An-
sambel Cvet je svečano zapel izgnansko 
himno Oh kako je dolga pot, poslušali smo 

Občni zbor KO DIS  Radeče 8. 12. 2012

poročila predsednice, blagajničarke in nad-
zornega odbora, v razpravi pa je podpred-
sednik DIS Albin Pražnikar odgovarjal na 
vprašanja in podal obširno razlago glede 
ukrepov, ki so prizadeli izgnance s spreje-
tjem ZUJF-a. Jože Sumrak je postavil zelo 
pomembna vprašanja, na katera je lahko 
delno odgovoril tudi prisotni poslanec Ma-
tjaž Han. Dogovorili smo se, da bomo med 
letom organizirali srečanje članov.

Marinka Bregar

Praznični dan za izgnance  
Območne organizacije DIS Gornja Radgona

Jutro 5. marca se je zjasnilo in nebo 
je postalo čisto kot kristal, kot na-
lašč naklonjeno nekdanjim izgnan-

cem 1941–1945, da so se lahko udeležili 
območnega zbora in napolnili dvorano v 
domu starejših občanov. Tu so se srečali 
tudi s tistimi člani, ki že nekaj časa zado-
voljni bivajo v tej hiši.

Upravitelj osnovne šole Dušan Zagorc, 
pridružen član DIS, je pripeljal pevski 
zborček, katerega pesmice so segale glo-
boko v naša izgnanska srca. »Na oknu glej 
obrazek bled« in druge podobne.

Drago Mastinšek, predsednik KO DIS, 
je pričel občni zbor z ganljivim pozdra-
vom in v poročilu ob 20-letnici obstoja 
društva obudil čase genocida, brezdom-
stva in trpljenja Slovencev po vsej Evropi. 

V drugem delu je prikazal druženje skozi 
leta na raznih prireditvah in izletih ter ob 
tem spoznavanje slovenske kulturne dedi-
ščine po vsej Sloveniji.

Predsednik častnega razsodišča DIS je 
v pozdravnem govoru sporočil pozdrave 
predsednice DIS Ivice Žnidaršič in pou-
daril njeno prizadevanje za ohranitev pri-
dobljenih pravic. 

Ganljivi trenutki so nastali, ko je pred-
sednik KO DIS med udeleženci zbora na-
govoril z iskrenimi čestitkami in obdaril 
s šopkom cvetja Ano Aljec za 91. rojstni 
dan. Slavljenka se je ob stisku rok čila in z 
nasmehom zahvaljevala za dobre želje in 
omenila lepo počutje v domu.

Jože Križančič

Predsednik KO DIS Gornja Radgona Drago Mastinšek  izreka čestitke Ani Aljec na 
zboru DIS Gornja Radgona, dne 5. 3. 2013

Letni zbor KO DIS Ljubljana Šiška

Člani Krajevne organizacije Ljublja-
na Šiška so se ob koncu februarja 
v lepem številu udeležili svojega 

21. rednega letnega zbora. Uvodoma je 
ozračje ogrel pevski zbor Mlada srca s pe-
vovodkinjo Naco Čik, ki deluje v okviru 
Društva civilnih invalidov vojn Slovenije 
Ljubljana. Program so obogatili naš član 
Dušan Vodišek z violino ter članici njego-
vega ansambla Boža in Betka s citrami. 
Globoko v srca prisotnih je posegla pripo-
ved Naš dom, ki jo je prispevala naša čla-
nica Antonija Zalašček. Ko je izzvenela 
pesem, je sledil delovni del zbora.

Predsednik KO DIS Drago Hribšek je 
v poročilu dal glavni poudarek aktivno-
stim v zvezi z zakonom o uskladitvi jav-
nih financ (ZUJF). Ta je globoko posegel 
v naše temeljne človekove pravice, mimo 
sistemskega zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (ZPIZ), Ustave RS 
in Evropske konvencije o človekovih pra-
vicah in temeljnih svoboščinah (EKČP). 
Zakon ZUJF je dobesedno pomendral 
50. člen Ustave RS, ki vojnim veteranom 
in žrtvam vojnega nasilja zagotavlja po-
sebno varstvo. 

Izgnanci, begunci in druge žrtve vojne-
ga nasilja razumemo, kaj je gospodarska 
kriza, razumemo potrebo po varčevanju in 
znamo varčevati. Toda dogodki kažejo, da 
gre namerno za zlorabo gospodarske kri-
ze in za kaznovanje samo nekaterih, ki so 
politično na nekakšni drugi strani vlade, 
torej za ustvarjanje politične krize. Gre za 
lustracijo, za ustvarjanje strahu in razvred-
notenje človekovega dostojanstva. Vse to 
smo enkrat že doživeli in ni treba, da bi še 
enkrat. V preteklem letu smo veliko poma-
gali našim članom s teksti pritožb, poja-
snjevali in pomagali pisati pritožbe.

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je v 
razpravi pojasnila dosedanje aktivnosti 
DIS na tem področju in bodoče naloge. 
Pomemben dosežek je bil, da je izgnancem 
in beguncem ostala pravica do dopolnilne-
ga zdravstvenega varstva.

V razpravi je prevladovalo mnenje, da bi 
bilo kar »fajn«, če bi se dobili tudi letos ob 
dnevu izgnancev 7. junija na srečanju v Mo-
stecu. Marsikaj bi si lahko povedali, se po-
govorili, pa tudi lep dan si znamo narediti.

Drago Hribšek

Občni zbor KO DIS v Celju

Člani KO DIS Celje so se v petek, 
22. marca 2013, zbrali na občnem 
zboru.

Dnevni red je bil sestavljen iz 7 točk.
Občnega zbora se je udeležilo okrog 50 
udeležencev.

Občni zbor so otvorili z nagovorom in 
pozdravom vsem udeležencem, nato so iz-
volili organe območnega zbora (delovno 
predsedstvo, zapisnikarja in 2 overovate-
lja). Nato so soglasno sprejeli dnevni red 
ter po poslušanju sprejeli še poročilo o 
delu, ki ga je podala predsednica KO DIS 
Tatjana Frajle Maslo, in blagajniško poro-
čilo. Pri analizi poročila o blagajniškem 
poslovanju so zaznali problem neplače-

vanja članarine, še posebno pa plačeva-
nja prispevkov za Vestnik DIS. Od vseh 
članov tudi še ni zbranih po 10 evrov za 
obnovo hlevov v Brestanici. Martin Podle-
snik, član izvršnega odbora DIS, je zbrane 
opozoril, naj se ne pozabi, da samo zaradi 
aktivnosti DIS dobivajo rento in dodatno 
zdravstveno zavarovanje in da zato ne bi 
smeli biti nedosledni pri plačevanju čla-
narine, posebno pa ne pri naročanju in 
plačevanju Vestnika, kjer lahko dobijo ve-
liko pomembnih informacij. Po programu 
dnevnega reda so sledili razprave po poro-
čilih ter vprašanja in predlogi. 

M. P.
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Občni zbor KO DIS Ljubljana Bežigrad

Dne 23. februarja 2013 smo se 
zbrali na 21. letnem občnem zbo-
ru. Na začetku zbora nam je  za-

pel nekaj lepih pesmi znani Partizanski 
pevski zbor pod vodstvom prof. Franca 
Gornika in v znak zahvale smo ga nagra-
dili z velikim aplavzom.

Veseli smo bili udeležbe predsednice 
DIS Ivice Žnidaršič, Olge Kamenov iz 
KO Ljubljana Center, Hilde Marc iz KO 
Ljubljana Polje in predsednika ZZB Jože-
ta Hartmana.

Predsednik Maksimiljan Ferek je poz-
dravil prisotne in podal letno poročilo  
društva. Iz statističnih podatkov našega 
društva je razvidno, da je iz leta v leto 
vedno manj članstva. Od ustanovitve 
društva do sedaj je umrla polovica naših 
članov. Dejal je, da je za nadaljnji  obstoj 
društva nujno, da vključimo vanj mlajše 
svojce, ki bodo nadaljevali oziroma po-
magali pri nadaljevanju in  vzdrževanju 
društva, ko bomo mi pomoči potrebni. 
Poudaril je, da je zelo pomembno, da se 
tudi v prihodnje udeležujemo izletov, sre-
čanj in razstav DIS, ker le s tem lahko  
pokažemo našim vladnim organom, da 
še obstajamo in da se še zavzemamo za 
naše pravice.

Predsednica DIS Ivica Žnidaršič je 
poudarila, kako velik uspeh in pomen 
smo dosegli doma in v tujini pri razsta-
vah o genocidni politiki fašizma in na-
cizma in nasilju nad slovanskimi narodi 
v času II. svetovne vojne. V zadnji šte-
vilki Vestnika je vse to podrobno obra-
zloženo. Tudi zaradi drugih informacij 

je zaželeno, da bi bil vsak član naročen 
na Vestnik DIS. Poudarila je potrebo 
po nadaljnji adaptaciji zgornjih pro-
storov grajskih hlevov v Brestanici. Za 
nadaljevanje teh del naj bi vsak član pri-
speval vsaj po 10 evrov. Če pomislimo, 
da imamo odobren prispevek za doda-
tno zdravstveno zavarovanje, kar znaša 
vsak mesec blizu 30 evrov – letno preko 
360 evrov, pa se kdo ne more odloči-
ti za enkratni prispevek 10 evrov, je to 
zelo nehumano.

Da prispevek za dodatno zdravstveno 
zavarovanje izgnancem ni bil odvzet, se 
moramo zahvaliti vodstvu našega DIS-a.

Ob sedanjih kriznih razmerah v naši 
državi smo spremljali dogodke ob odloči-
tvah za oblikovanje nove vlade oz. pred-
časne volitve. Če v Državnem zboru ne 
bomo imeli nikogar, ki bi se zavzemal za 
nas izgnance in begunce, ne bomo mogli 
pričakovati, da bomo lahko obdržali pra-
vice, ki so nam bile priznane z Zakonom o 
žrtvah vojnega nasilja, in da bomo dosegli 
še odškodnino za gmotno škodo. Od nas 
je odvisno, ali bomo izvolili tiste poslance 
oziroma stranko, ki se bo zavzemala za 
pravice izgnancev.

Ker letos poteče mandat našim članom 
v odboru, smo podali razrešnico starim 
članom in izvolili predlagane nove čla-
ne v KO DIS Ljubljana Bežigrad.

Udeleženci občnega zbora so bili s po-
danimi poročili in informacijami  o delo-
vanju našega društva zadovoljni.

M. Ferek

Delovno predsedstvo na občnem zboru KO DIS Ljubljana Bežigrad (23. 2. 2013)

Občni zbor KO Polje ob Sotli - Buče

Dne 15. 12. 2012 je imel KO DIS 
Polje ob Sotli - Buče občni zbor. 
Od skupno 147 članov, kolikor 

jih šteje naša organizacija, je bilo priso-
tnih 85 članov. Od povabljenih gostov 
so se občnega zbora udeležili Ivica Žni-
daršič, magister Franc Žnidaršič, župan 
Občine Podčetrtek Peter Misja, župan 
Občine Kozje Dušan Andrej Kocman, 
predsednica KS Polje ob Sotli Helena 
Avgustinčič in predsednik KO DIS Bi-
zeljsko Rok Kržan.

Po pozdravnih besedah predsednika 
Ivana Babiča se je s pesmijo predstavil 
obsoteljski trubadur Franc Šuštaršič. 
Predsednik Ivan Babič je poročal o delu, 
ki je temeljilo predvsem na združevanju 
izgnancev za isti cilj, da se ohranijo pra-
vice. Odvzeli so nam pravico do zdravili-
škega zdravljenja ter del pokojnine. Ome-
nil je tudi zbiranje prispevkov za obnovo 
hlevov. Povedal je, da so člani v večini 
prispevek že poravnali, ostale pa je po-
zval, naj to čim prej storijo. Poudaril je 
tudi, da smo vse leto dobro sodelovali s 
krovno organizacijo, se udeleževali po-
hodov in drugih srečanj, ter zagotovil, da 
bomo tudi v prihodnje delali v tem duhu. 
Sledili sta poročili blagajnika in nadzor-
nega odbora. 

V imenu Občine Podčetrtek in Občine 
Kozje je spregovoril župan Občine Kozje 
Dušan Andrej Kocman. Dejal je, da smo 
ljudje, ki si zaslužimo veliko spoštovanja 
glede na naše trpljenje v izgnanstvu in 
da tudi obe občini ne pozabljata na iz-
gnance. Župan Občine Podčetrtek Peter 
Misja in predsednik KO Bizeljsko Rok 
Kržan sta nato pozdravila navzoče in se 
zahvalila za povabilo.

Magister Franc Žnidaršič se je dotaknil 
predvsem tistih svojih prizadevanj, ko je 
bil še v Državnem zboru kot poslanec, 
in nanizal, kaj vse so s trudom dosegli 
in kje vse so bili spregledani, Obljubil je, 
da se bo še naprej boril za uveljavljanje 
naših pravic.

Predsednica Ivica Žnidaršič je pred-
vsem strnila aktivnosti za ohranitev na-
ših pravic. Poudarila je, da se naša drža-
va ni dovolj potrudila, da bi od Nemčije 
pridobila odškodnino za vojno škodo. Je 
pa pohvalila delo naše krajevne organi-
zacije ter vse člane, ki se zavedajo, da 
bomo le s skupnimi močmi in prizade-
vanji kaj dosegli. 

Ana Babič

Zapis z občnega zbora KO DIS Hrastnik

Občnega zbora KO DIS Hrastnik se 
je udeležilo 60 članov. Prisotni na 
zboru pa so bili tudi gostje: župan 

Občine Hrastnik Miran Jerič, predsednik 
Društva upokojencev Franjo Krsnik, Albin 
Pražnikar, podpredsednik DIS, ter predse-
dniki KO DIS iz sosednjih občin Zasavja.

Predsednica KO DIS Hrastnik Marija 
Mejač je v svojem poročilu obravnavala 
delo KO v preteklem letu. Predsednica 
nadzornega odbora je poročala, da pri fi-
nančnem poslovanju ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti.

V razpravi po poročilu je župan Miran 
Jerič pohvalil delo KO DIS in predsednice 
Marije Mejač. Zanimal se je za stanje pri 
obnovi hlevov v Brestanici in želel, da se 
ta dokonča. Občina Hrastnik bo plačala 
avtobus za člane KO, ki se bodo udeležili 
prireditve ob dnevu izgnancev 7. 6. 2013. 

Za junij 2013 je povabil, naj se izgnanci 
udeležijo tudi proslave ob občinskem pra-
zniku v Podkraju.

Franjo Krsnik, ki je tudi član sveta 
ZPIZ, je obrazložil izvedbo proračuna v 
februarju in poročal o problemu pokoj-
nin, ki so se znižale po zakonu ZUJF.

Albin Pražnikar je navzoče seznanil o 
stanju obnove treh prostorov v hlevih ter 
pozval, naj vsi člani prispevajo po 10,00 
evrov. Povedal je, da je bilo v letu 2012 
zelo veliko aktivnosti. Pri tem gre velika 
zahvala predsednici DIS Ivici Žnidaršič 
za njeno veliko požrtvovalnost in angaži-
ranost, da je zaključni račun DIS za leto 
2012 pozitiven, ker je sredstva za med-
narodno dejavnost DIS prispevala tudi 
Evropska unija.

Albin Pražnikar

Delovno predsedstvo na občnem zboru KO DIS Polje ob Sotli - Buče

Protestno zborovanje v Ljubljani, 
17. novembra 2012

Protestnega zborovanja v Ljubljani so se udeležili tudi izgnanci in begunci iz Ljubljane ter 
nekaterih drugih KO DIS. (Foto: Mario Vresnik)
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Del udeležencev na občnem zboru OO DIS Trebnje, ki je bil 9. marca 2013 v Mokronogu. 
(Foto: Gregor Kaplan)

Občni zbor OO DIS Trebnje

V začetku občnega zbora, ki je bil le-
tos v Mokronogu 9. marca 2013, je 
bil sprejet naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora in pozdrav gostom in 
našim članom

2. Izvolitev organov zbora: delovnega 
predsedstva, verifikacijske komisije, za-
pisnikarja in dveh članov overoviteljev 
zapisnika

3. Poročilo predsednika o delu Območne 
organizacije Trebnje v letu 2012 in po-
ročilo blagajničarke

4. Informacije DIS – Ivica Žnidaršič
5. Izvolitev organov društva: predsednika, 

blagajnika, tajnika in poverjenikov za 
vsako občino

6. Predlog: program dela in finančni načrt 
za leto 2013

7. Razno – razprava po poročilih, pobude 
in predlogi

Predsednik OO  DIS Zvone Duh je v po-
ročilu med drugim dejal:

»KO DIS Trebnje je bil ustanovljen leta 
1993. Vključuje člane DIS iz celotne bivše 
Občine Trebnje. Sedaj deluje kot Območ-
na organizacija DIS, ki združuje člane 
DIS iz Trebnjega (35), Mirne (19), Šent-
ruperta (22) in Mokronoga (21). Skupno 
je 97 članov DIS.

Ocenjujem, da je bilo naše delo v prete-
klem letu uspešno. Izpolnili smo v glav-
nem vse, kar smo načrtovali, razen obiska 
taborišč Dachau, Erfurt, Rudolstadt, ker 
je bilo zanj premalo prijav.

Prišlo pa je do ostalih načrtovanih sre-
čanj, in sicer:
• 3. 3. 2012 občni zbor v Hotelu Opara 

Trebnje. Udeležilo se ga je 54 članov. 
• 28. 4. 2012 se je pohoda ob nemško 

–italijanski okupacijski meji udeležilo 

32 članov. Proslava je bila na Telčah. 
Slavnostna govornika sta bila podpred-
sednik DIS Albin Pražnikar in zgodovi-
nar Janko Kos.

• 7. 6. 2012 je bila osrednja prireditev, 
srečanje izgnancev Slovenije v Moste-
cu, Ljubljana. Glavni govornik je bil 
Drago Hribšek.

• 7. 7. 2012 je bil organiziran pohod Tel-
če–Bučka. Udeležilo se ga je 28 članov 
DIS iz Trebnjega. Proslava je bila na 
Bučki. Slavnostni govornik je bil mag. 
Franc Žnidaršič, častni član DIS.

Med letom obiskujemo bolne člane in 
tiste ob visokih jubilejih. Žal pa imamo 
tudi pogrebe. Ob koncu leta vedno obišče-
mo starejše od 80 let in se jih spomnimo 
tudi s skromnimi darili. 

V imenu naše Območne organizacije 
se zahvaljujem Izvršnemu odboru DIS za 
dobro sodelovanje. Posebej se zahvalju-
jem predsednici Ivici Žnidaršič, ki je veli-
ko naredila za DIS, in Zdenki Kaplan za 
dobro sodelovanje. Zahvaljujem se župa-
nom občin, ki so finančno pomagali naši 
območni organizaciji DIS.

Ob tej priliki v imenu vseh čestitamo 
mag. Francu Žnidaršiču, ki je bil imeno-
van za častnega člana DIS.

Prosim vse člane, ki še niso prispevali 
10 evrov za obnovo zbirnega taborišča v 
Brestanici, da to poravnajo danes na obč-
nem zboru.«

Na zboru sta govorila in odgovarjala na 
vprašanja tudi predsednica DIS, o med-
narodni dejavnosti DIS pa je govoril Gre-
gor Kaplan.

Zvone Duh, predsednik

Občni zbor KO DIS Dobova

Krajevna organizacija DIS Dobova 
je organizirala občni zbor na dan 
10. 3. 2013. Udeležba je bila pov-

prečna, 104 člani in povabljeni gosti ter 
nastopajoči v kulturnem programu.

Na zbor so prišli na naše povabilo 
predsednica DIS Ivica Žnidaršič in pred-
sedniki KO DIS iz brežiške občine, KO 
Brežice Emilija Držanič, KO Čatež Joži-
ca Stezinar in Karel Levak, iz Bizeljske-
ga sta prišla Marija in Anton Strmecki. 
Predsednik KD Franc Bogovič Dobova - 
Drago Iljaš in predsednik literatov »Bese-
da« - Rudi Mlinar, predsednica KD Zvez-
da Dobova – Darinka Šegota Cvetko, 
predsednik DU Dobova – Kapele Slavko 

Bokor, predstavnik ZB za vrednote NOB 
Matija Križanec. V kulturnem programu 
so sodelovali Dobovski pevci in Ivana Va-
tovec, ki je prebrala svojo črtico in odlo-
mek iz izgnanskega romana Ko ajda ne 
cveti Rudija Mlinarja, ki bo izšla pri Mo-
horjevi družbi v mesecu oktobru.

Predstavljeno je bilo delo društva v pre-
teklem letu in sprejet plan za tekoče leto. 
Žalostno je bilo sporočilo, da nas je zara-
di smrti zapustilo 21 članov, 11 članov pa 
se je izpisalo iz KO DIS, ki sedaj šteje še 
348 članov. 

Branko Bogovič,
predsednik KO DIS Dobova

Občni zbor KO DIS Sevnica

Prva noč spet doma

Dan se je prevesil proti večeru. Sivi 
oblaki so se leno pomikali po 
nebu in se počasi umaknili večer-

ni zarji, ki se je zarisala na obzorju v vsej 
svoji lepoti, kot bi se hotela rogati bedi, ki 
je v tistem času tako mogočno kraljevala 
po zemlji, ali pa je le hotela z vso to lepo-
to vliti novo upanje v srca trpečih.

Marija je ustavila korak, se ozrla proti 
nebu in zavzdihnila: »Doma smo!« To je 
povedala tako, kot bi se zahvalila Vsemo-
gočnemu, da je vendarle dočakala nekaj 
nedosegljivega. S solzami v očeh se je 
sklonila k svojima otrokoma, triletni Ani 
in petletnemu Darku, ki sta stala ob njej  
sredi strmega brega in drgetala od mraza. 
»Vidita, tam na vrhu je naš dom! Premajh-
na sta bila, da bi se ga spomnila, ko so nas 
pregnali iz njega. Še malo, pa bomo tam!« 
Nehote je pomislila na najmlajšega sina, 
ki ga je pred odhodom domov pokopala 
v Nemčiji – v tuji zemlji, tako daleč stran. 
Moža je imela v bolnici. Ni bilo dosti upa-
nja, da bo preživel. Lakota, mraz in trplje-
nje so naredili svoje. Tudi njeno življenje je 
še pred kratkim viselo na nitki, a je preži-
vela, najbrž le zaradi teh, ki  so jo tako zelo 
potrebovali. »Moram vzdržati, moram!« je 
rekla naglas, si oprtala zvitek stare odeje 
in vojaškega plašča, ki ga je nosila s seboj, 
prijela za roki Ano in Darka ter z zadnjimi 
močmi stopila v breg, proti domači hiši.

Pogled na opustošena polja in podrtijo 
brez oken in vrat ji je vzel sapo. Okrog go-
lih sten je veter tulil svojo grozljivo melo-
dijo. Zarje na  nebu že dolgo ni bilo več.

V hiši je bilo temno in še bolj hladno 
kot zunaj, saj je pihalo z vseh strani. 
Otroka je postavila v kot in tiho dejala: 
»Tu me počakajta, takoj se vrnem!« Odšla 
je v temo. Ani in Darku sta segla mraz 
in strah do kosti. Minute so se zdele ne-
skončno dolge, a je le prišla nazaj in po-
tem je bilo vse dobro. V rokah je nosila 
velik šop slame in suhe trave, kar ji je pač 
uspelo nabrati zunaj. Na ilovnatih tleh je 
iz tega naredila ležišče, na mesto vrat je 
obesila edino odejo, na okno pa vojaški 
plašč. Več ni imela. Iz šopa slame na tleh 
sta dva para otroških oči  nemo opazova-
la dogajanje in nista mogla razumeti, da 
je tista odeja na vratih, ne tukaj. Pihalo pa 
je vendarle malo manj.

Marija se je stisnila k otrokoma. Bližina 
teles je odganjala strah, z dihanjem so gre-
li drug drugega. Darkovo telo je drgetalo, 
bil je vroč. »Spet je zbolel!« je spreletelo 
Marijo in ni se motila. V silnem strahu je, 
kot že tolikokrat, molila k Bogu, naj ji ne 
vzame tudi njega.

Hladno jesensko jutro je sililo z medlo 
svetlobo skozi špranjo mimo plašča, ki 
je s svojo podobo spominjal na nedavno 
vojno in njene posledice v vsej njihovi 
bedi. Zdelo se je neresnično, kakor hude 
sanje. Marija pa je bila še kako resnična, 
z nečloveškim naporom se je borila za 
Darkovo življenje, saj bi brez nje zagoto-
vo umrl. 

Takšna je bila prva noč, ena od mnogih.

Antonija Zalašček 

V  soboto, 23. februarja 2013, je 
bil sklican občni zbor KO DIS 
Sevnica. 

Predsednik KO DIS Vincenc Zelezina 
je v poročilu o delu poudaril, da je njihova 
glavna dejavnost skrb za bolne in osamele 
člane DIS na domu, v bolnišnicah in do-
movih za starejše. Obiskujejo tudi jubilan-
te, ki so zelo veseli, če se jih kdo spomni. 

Na občnem zboru so organizirali tudi 
razstavo knjig, brošur in zloženk, ki jih je 
izdalo Društvo izgnancev Slovenije, ter 
Vestnike DIS.

V KO DIS Sevnica je včlanjenih 170 
izgnancev in beguncev. V letu 2012 jih 
je umrlo 9. Vestnik DIS dobiva 100 naših 
članov DIS.

Zbora članov DIS v Sevnici se je ude-
ležil tudi mag. Franc Žnidaršič, častni 

član DIS in predsednik Demokratične 
stranke dela (DSD). Navzoče je sezna-
nil o prizadevanju DIS, da je ohranjena 
pravica do dopolnilnega zdravstvenega 
varstva, in uveljavitev zakona za vrni-
tev odvzetega dela pokojnine. Poudaril 
je, da bo Društvo izgnancev Slovenije 
1941–1945 ponovno zahtevalo tudi spre-
jem zakona o povračilu gmotne škode.

Na zboru je bil za predsednika KO DIS 
Sevnica spet izvoljen Vincenc Zelezina. 

V. Z.

1941–1945
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Z občnega zbora KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik

Člani KO DIS Ljubljana Vič - Rud-
nik so se zbrali na letnem obč-
nem zboru 26. januarja 2013.

Poročilo o delu v minulem letu je 
podal predsednik KO DIS Anton Na-
roglav. Povedal je, da je vpisanih med 
člane DIS 292 oseb, v domu počitka jih 
je 10, umrlo pa jih je v letu 2012 devet. 
Vestnik DIS prejema 227 članov. Dejal 
je, da nimajo težav s pobiranjem člana-
rine DIS, čeprav vključujejo člane kar 
iz 7 občin.

Poudaril je, da ni prav, ker so žrtvam 
vojnega nasilja zmanjšali pokojnine, 
odvzeli klimatsko zdravljenje, vzeli eno 
mesečno rento. Ob tem je predsednik 
Naroglav še dodal: Upokojenci in žrtve 
vojnega nasilja v parlamentu nimamo 
zagovornika, stranka DESUS nas je iz-
dala. Predlagam vam, da združimo vse 
naše sile in držimo skupaj, da nam ne 
bodo jemali pravic. Predlagam, da De-
mokratična stranka dela mag. Franca 
Žnidaršiča začne kampanjo in začne 
združevati upokojence in žrtve vojnega 
nasilja. Ustvariti moramo močno soci-
alno stranko, ki se bo zavzemala za de-
lavce, upokojence, socialno ogrožene in 
predvsem za nas žrtve vojnega nasilja in 
da se od Nemčije izterja vojna škoda.

Naše vrste se krčijo, vedno ko dobim 
Vestnik, mi pogled zaide na zadnjo 
stran in pogledam, koliko nas je manj. 
Zato vas prosim, da počastimo vse tiste, 
ki jih ni več med nami, s trenutkom tiši-
ne, molkom. Slava jim.

Veliko časa smo namenili sedanje-
mu političnemu stanju, varčevalni po-
litiki in zatezanju pasu. Zato se nas je 
nekaj udeležilo protesta v soboto 17. 
novembra v Ljubljani. Imeli smo tudi 
svoje transparente.

Ob dnevu izgnancev 7. junija smo se ude-
ležili srečanja v Mostecu. Za popestritev 
in kulturni program se ob tej priliki 

zahvaljujem moškemu pevskemu zboru 
Barje in pevskemu zboru Društva upo-
kojencev Rožnik–Vič. Organizirali smo 
dva izleta, enega po tržaškem Krasu, 
drugega pa na Koroško.

27. septembra sem se udeležil redne le-
tne Skupščine DIS. Sprejet je bil sklep, 
da Krajevne in Območne organizacije 
predlagajo predsednico DIS Ivico Žni-
daršič za Slovenko leta in da se mag. 
Francu Žnidaršiču za njegovo izjemno 
dobro in prizadevno delo in zavzemanje 
za izgnance v Državnem zboru podeli na-
ziv častni član Društva izgnancev Slove-
nije 1941–1945. 

V letu 2013 bo otvoritev obnovljenih 
prostorov taborišča v gradu Rajhen-
burg. Za dokončanje obnovljenih pro-
storov vas prosim, da bi vsak član DIS-a 
prispeval po 10 evrov.

Socialna komisija se trudi, da bi na-
šla izhodišče, kako pomagati ljudem v 
stiski. Približuje se čas, ko bomo vsi po-
moči potrebni.

Na pohodu je fašizem, javno se izraža-
jo gesla fašizma in nacizma in povzro-
čajo nemiri na mirnih demonstracijah. 

Nekaj o vojni škodi. Zelo velika škoda 
je za izgnance in begunce, da je vlada 
Boruta Pahorja leta 2009 ustavila spre-
jem zakona o gmotni škodi, ki je bil 
pripravljen in so ga dobile na vpogled 
vse Krajevne in Območne organizaci-
je DIS. Tudi njegovi poslanci so 21. 9. 
2010 glasovali proti predlogu, da bi se 
končno začela pogajanja z Nemčijo o 
plačilu vojne škode.

Hvala tudi moškemu pevskemu zboru 
za nastop na našem občnem zboru, saj 
nam vsako leto popestri naše druženje.

Ob začetku leta 2013 vsem želim veli-
ko zdravja, sreče in zadovoljstva, pa da 
bi se še mnogo let sestajali.

A. N.

Občni zbor KO DIS Vič - Rudnik, 26. januarja 2013

Zbor izgnancev v Žalcu

Letos mineva dvajset let od ustano-
vitve Območne organizacije DIS 
1941–1945 v Žalcu. Zbor so s pe-

smijo Oh, kako je dolga, dolga pot začeli 
Ljudski pevci z Reber iz Vinske Gore. V 
kulturnem programu so predstavili prvo 
pesniško zbirko 91-letne članice Milke Pov-
še iz Orle vasi, ki je bila med vojno najprej 
zaprta v celjskem Starem piskru, nato pa 
tri leta v znanem taborišču Auschwitz. 

Zbora so se udeležili tudi gostje, med 
njimi župana Občine Žalec Janko Kos in 
Braslovč Branimir Strojanšek, načelnica 
UE Žalec Simona Štanter, podpredsednik 
DIS 1941–1945 Albin Pražnikar in drugi. 

Navzoči na zboru so po poslušanju 
poročil le-ta potrdili in se strinjali, da 
je organizacija tudi v tem letu dobro de-
lala. Poročilo o delu v zadnjem letu je 
prebral podpredsednik Branko Hribšek, 
ker je dosedanji dolgoletni predsednik 

Ciril Blagotinšek zaradi bolezni napisal 
odstopno izjavo. Do prihodnjega volil-
nega zbora bo zato organizacijo vodil 
Branko Hribšek. Tudi letos bodo skrbe-
li za članstvo, za ohranjanje spominov, 
spominskih obeležij, sodelovali z DIS, 
pripravljali izlete in se udeleževali spo-
minskih srečanj. 

Območno organizacijo DIS Žalec sta 
v dvajsetih letih vodila dva predsednika, 
Franci Vidmar in večino obdobja Ciril 
Blagotinšek, ki je opravil veliko in po-
membno delo. 

Zbor sta pozdravila in obljubila tudi v 
prihodnje vso konkretno pomoč župana 
Janko Kos in Branko Strojanšek, zbrani 
pa so z zanimanjem prisluhnili pozdravu 
in poročilu o delu DIS njegovemu pod-
predsedniku Albinu Pražnikarju. 

 Tone Vrabl

Župan Občine Žalec Janko Kos s knjigo Milke Povše (Foto: T. Vrabl)

Izlet članov KO DIS Maribor Rotovž – Pesnica

KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica 
je organiziral enodnevni izlet za 
obisk obeležij naših prednikov, 

ki so dali svoje življenje za boljši jutri 
mlajših rodov. 

Dne 17. maja 2012 smo se z avtobusom 
odpeljali iz Maribora. Obiskali smo spo-
menik v Sredipolju (Redipuglia) in Dober-
dobu v Italiji. V Doberdobu smo položili 
venec v čast slovenskim fantom in možem, 
padlim v prvi svetovni vojni.

Nad  Novo Gorico smo si ogledali samo-
stan Kostanjevica z grobnico francoskih 
kraljev Bourbonov in znamenito obsežno 
knjižnico kakor tudi botanični vrt.

Na železniški postaji v Novi Gorici, kjer 
je nekoč potekala visoka železna mreža, ki 

je razmejevala Jugoslavijo in Italijo, so ob 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo ograjo 
odstranili in na tem mestu postavili talno 
obeležje. Odslej je to Trg Evropske unije. 

Nadaljevali smo vožnjo na Sveto goro, 
od koder se je odpiral prečudovit razgled 
vse do modrega Jadrana.

Popoldne smo se ustavili v Braniku, kjer 
smo ob spomeniku – fontani s simboliko 
trte – položili venec. Fontana naj bi spo-
minjala mladi rod, da so morali vaščani 
pred nemškimi puškinimi kopiti 15. 2. 
1944 zapustiti rodni kraj. Na tovornjakih 
so jih Nemci odpeljali v nemško izgnan-
stvo, od koder se mnogi niso vrnili.

Jolanda Želj

Člani KO DIS Maribor Rotovž – Pesnica na izletu v Braniku

Oton Župančič
Pregnanci

K tlom se sklanjajo,
zemljo poljubljajo, 

v nedra jo spravljajo,
v noč se izgubljajo.

Koderkoli bodo hodili,
dom bodo vroče na srcu čutili.

Izbral: Robert Šupe, prof.
Gimnazija Novo mesto
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. Spomini . Spomini . Spomini . Spomini .
Tudi na izletu bridki spomini

Člani KO DIS Radovljica pred obzidjem trdnjave Kluže

Ko človek vstopi v zrelejša leta, 
v četrto življenjsko obdobje, se 
prične počasi ozirati po prehoje-

ni poti, po dogodkih, lepih in manj lepih, 
ki jih je na svoji življenjski poti doživljal. 

Kar nekaj nas je v naši vasi Mošnje, ki 
ne bomo nikoli pozabili tragedije med 3. 
in 4. aprilom 1944. Jutro smo dočakali 
natrpani v šoli in čakali na tiste sive to-
vornjake, ki so večino vaščanov odpeljali 

v zbirni center Goričane pri Medvodah,  
čez nekaj dni pa v kazensko taborišče na 
Bavarsko. Po vojni pa smo se končno le 
srečno vrnili domov na požgane in oro-
pane domove.

Prav je, da obstaja Društvo izgnancev 
Slovenije, ki na terenu povezuje svoje čla-
ne v krajevne organizacije, ter da ohra-
njajo spomine in opomine na grozote II. 
svetovne vojne. Zelo pohvalno je, da Kra-
jevne organizacije DIS skrbijo za druže-
nje in srečanja izgnancev ter da prirejajo 
razne izlete. Tudi naš KO DIS Radovljica 
je letos 20. septembra organiziral nadvse 
zanimiv in poučen izlet v Posočje. Malo 
negotovo vreme nam ni pokvarilo odho-
da iz Radovljice. Ko smo se vozili proti 
nekdanjemu mejnemu prehodu Rateče, 
nas je že pozdravilo sonce v vseh lepotah 
julijskih vršacev. Nehote mi je v tistem 
hipu prišla na misel Avsenikova pesem 
Slovenija, od kod lepote tvoje. Na itali-
janski strani nas je pričakala prijazna – 
nekdaj – slovenska vasica Bela peč. Prav 
tu je v 18. stoletju živel slovenski župnik 
Franc Pirc, ki je kasneje odšel v Ameriko 
in je v nekem pismu svojim prijateljem 
napisal tole:

Le kdo bi mi to povedal,
še sam bi si ne verjel,

da Ameriko bom gledal,
v njej slovenske pesmi pel.

Naš prvi postanek je bil ob Rabeljskem 
jezeru, kjer smo se pripravili na 1156 m 

visoki prelaz Predel, nato pa nadaljevali 
vožnjo proti dolini Koritnice, mimo vasi-
ce Koritnica, v kateri so Nemci leta 1943 
postrelili vse moške. Še malo naprej, in 
že so bile tu Kluže, znamenita trdnjava 
še iz Napoleonovih časov. Danes je lepo 
urejena, v njej pa muzej, ki prikazuje boj 
na soški fronti med I. svetovno vojno. 
Naš končni cilj in postanek je bil Koba-
rid ter ogled svetovno znanega muzeja I. 
svetovne vojne ter njenih 23 ofenziv, ki 
so divjale v teh krajih. Vtisi iz Kobariške-
ga muzeja so pretresljivi. Obiskovalcem 
zastane dih ob spoznanju, kako so trpeli 
in umirali številni vojaki različnih naro-
dnosti, med njimi ogromno Slovencev. 
Obiskali smo še kostnico nad Kobari-
dom, posvečeno italijanskim vojakom, 
padlim na soški fronti. 

Dobro razpoloženi in že nekoliko lač-
ni smo se po isti poti pripeljali v Bovec, 
kjer nas je čakalo odlično kosilo. Vračali 
smo se preko Vršiča. Počasi, iz ovinka v 
ovinek smo se spuščali mimo čudovite 
Ruske kapelice proti Gornjesavski dolini 
ter proti svojim domovom.

Hvala gospe Anki Marzidovšek, ki 
nam je polepšala in obogatila našo pot 
s svojimi in Gregorčičevimi pesmimi. 
Hvala tudi organizatorju in Krajevnemu 
odboru DIS  za odlično organiziran in 
uspešno izveden izlet.

Ciril Zupan, 
Mošnje
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. Jubileji . Jubileji . Jubileji . Jubileji

Mirko Zalokar – 90-letnik

Petega septembra smo člani KO DIS Stu-
denec obiskali našega člana Zalokarje-

vega Mirkota iz Rovišč pri Studencu. Ta dan 
je praznoval svoj 90. rojstni dan. Sprejel nas 
je nasmejan in kot vedno s humorjem poz-
dravil naš prihod. Mirko živi v domačem 
okolju, in kot sam pravi, se med svojimi do-
mačimi dobro počuti. Največja prijatelja sta 
z vnukinjo Marjanco, ki ga ima zelo rada. 
Prosti čas preživlja tako, da prebira časopise 
in tudi Vestnika se vedno razveseli.

Med dogodivščinami, ki nam jih je pri-
povedoval, se je večkrat spomnil tudi svojih 
mladih let, ki jih je preživel v izgnanstvu. 
Mirko je med svojimi prijatelji, ki jih ima 
zelo veliko, znan kot človek, ki zna s humor-
jem, petjem in včasih s harmoniko popestri-
ti vsako srečanje. Ob slovesu smo mu zaže-
leli mnogo zdravja in vedrega duha.

Peter Rupar

Obisk pri Mirku Zalokarju ob njegovem 
90. rojstnem dnevu

Jubilanti iz KO DIS Šentjanž

V letu 2012 smo obiskali 9 naših čla-
nov, ki so praznovali posebne roj-

stne dneve: 7 članov 80. rojstni dan, 3 
člani 85. rojstni dan, 2 člana 90. rojstni 
dan, 3 člani 91. rojstni dan, 1 član 92. 
rojstni dan, 1 član 93. rojstni dan, 1 član 
94. rojstni dan in 1 član 97. rojstni dan. 

Franc Sigmund je praznoval 
97. rojstni dan.

Na obisku pri Amaliji Keber (94 let), 
kjer sta se nam pridružili še članici  

Društva upokojencev in Rdečega križa.

Julki Štih smo čestitali za  
91. rojstni dan.

Marija Zupet se je razveselila torte z 
napisom številke rojstnega dne.

Na obisku pri 90-letnici Kristini Podlogar

Članica KO DIS Radeče Kristina Pod-
logar je praznovala 90. rojstni dan v 

krogu svojih domačih. Živi z nečakoma 
Stankom in Milanom, medtem ko jo ne-
čaka Mirko in Franci z družinama pogo-
sto obiskujeta. V zahvalo za njeno skrb 
so ji pripravili svečano snidenje za vse 
svojce, ki jih ima rada. Ob tej priliki sta 
jo obiskala tudi predsednica in član od-
bora DIS Krajevne organizacije Radeče. 
Povedala je, da za hišna opravila skrbi še 
sama. Obudila je tudi spomine na izgnan-
stvo, saj je bila s starši pregnana nekega 
žalostnega mrzlega decembrskega dne 
leta 1941. Zaželeli smo ji še veliko zdrav-
ja in lepih trenutkov.

KO DIS Radeče Veder nasmeh Kristine Podlogar

Kristina Perkman – 90 let

Članica KO DIS Tržič, Kristina Perk-
man je 24. januarja praznovala 90. 

rojstni dan. Pred vojno je živela v Brezi-
ni pri Brežicah. Izgnana je bila v nem-
ško taborišče. Po vrnitvi iz taborišča se 
je preselila v Tržič, kjer je v Bombažni 
predilnici in tkalnici delala do upoko-
jitve. Danes zanjo skrbi sin z družino. 
Ob njenem prazniku jo je obiskal pred-
sednik KO Alojz Žabkar ter ji zaželel še 
veliko zdravih let.

Alojz Žabkar
Snaha Lidija, slavljenka Kristina Perk-
man in predsednik KO DIS Tržič Alojz 

Žabkar (Foto: Alojz Žabkar)

100 let izgnanke Ane Vogrinc iz Kapel

Doživeti 100 let je dano le redkim, 
zato so rojstni dnevi tistih, ki jim to 

uspe, posebni dogodki. Tako je bilo tudi 
v nedeljo, 7. oktobra 2012, v Kapelah, ko 
je svoj 100. rojstni dan praznovala Ana 
Vogrinc, rojena 11. 10. 1912.

KO DIS Kapele je skupaj s sorodniki in 
vaščani pripravil veliko slavje. Zbrani so 
se zahvalili za življenje, ki je slavljenki 
prineslo veliko tegob, pa tudi radosti, 
ki jo krepijo in ji dajejo moč tudi za na-
prej. Čestitke so ji izrekli župnik Vlado 
Leskovar, predsednik sveta KS Kapele 

Obisk ob 100-letnem jubileju članice KO DIS Kapele Ane Vogrinc

Ivan Urek, župan Občine Brežice Ivan 
Molan in predsednik KO DIS Kapele 
Anton Požar. 

Ana Vogrinc, ki od leta 2011 prebiva v 
Domu upokojencev Brežice, je nasmejana 
in dobre volje preživela dopoldne s svoji-
mi znanci izgnanci, prijatelji in vsemi, ki 
so bili del lepega nedeljskega praznovanja 
in slavljenja življenja, ki res samo poseb-
nim ljudem nakloni 100 in več let.

Anton Požar,
predsednik KO DIS Kapele

Obisk, stisk roke in izrečene najlepše že-
lje ob rojstnem dnevu, darilo in čas za 
klepet so tisto, za kar si člani UO naše 
organizacije vedno najdemo čas. Vsem 
našim jubilantom želimo veliko trdnega 
zdravja. Žal pa smo v preteklem letu iz-
gubili 7 članov.

95 let Katarine Ulčar

Katarina Ulčar je 17. novembra 2012  
praznovala 95 let. Njen rojstni dan 

smo člani Odbora KO DIS Zagreb z njo 
proslavili v domu upokojencev. V njeni 
družbi se vsak neverjetno prijetno počuti, 
polna je življenja in vedno nasmejana.

 Še enkrat smo se Katarini zahvalili za 
njeno pomoč izgnancem v času 2. svetov-
ne vojne.

Alojz Kramar

Slavljenka 
Katarina Ulčar
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Spomini 93-letne Mire Košak

V prazničnem času pred novim letom 
smo obiskali izgnanko Miro Košak v 

Slovenskih Konjicah. V septembru je pra-
znovala 93. rojstni dan.

Gospa Mira je zanimiva sogovornica. V 
spominu ji ostaja tisto, kar je v njenem življe-
nju nekaj pomenilo. Vdova je že 22 let. Dru-
žina, pravi, je bila vedno na prvem mestu. 
Sinova ima blizu, eden živi z ženo v isti hiši, 
drugi pa z družino v sosednji hiši. Pogosto 
prihaja tudi hči iz Pirana. Vesela je obiskov 
vnukov, sestre in sosedov. Prihaja tudi zdrav-
nica. O njej pove: »Če jaz ne pridem k njej, 
mora pa ona k meni. Kar pestro je.«

Že na začetku vojne leta 1941 so jo z 
družino izgnali v Bosno, pozneje, leta 
1943, pa na Hrvaško. Po vojni se je z mo-
žem in sinovoma vrnila v Slovenske Ko-
njice. Obrtniki niso bili dobro sprejeti pri 
lokalnih veljakih. Kot hči aleksandrinke 
se spominja otroških dni, ki jih je pre-
živela sama z očetom na Zečah pri Slo-
venskih Konjicah. Že takrat je spoznala, 
kako trdo, nepošteno je lahko življenje.

Predstavniki KO DIS Slovenske Konjice 
so obiskali 93-letno Miro Košak in ji 

čestitali ob jubileju.

90 let Albine Ferlin

Dolgoletna članica KO DIS Brestani-
ca Albina Ferlin iz Dolenjega Le-

skovca je 27. 12. 2012 dopolnila 90 let. 
Ob njenem jubileju smo jo obiskali tudi 
člani odbora KO DIS Brestanica. Vesela 
je bila našega obiska.

Gospa Albina se ob svojem visokem 
jubileju kar dobro počuti; s spominom 
je še vse v redu, le noge je ne ubogajo 
več, kot bi želela. Dobro se še spominja 
hudih časov med vojno, ko je morala 
njena številčna družina na hitro zapu-
stiti dom v strahu pred nemško interna-
cijo. Zbežali so na italijansko stran in 
do konca vojne prebili v Srebrničah pri 
Novem mestu.

Gospe Albini smo zaželeli še veliko 
zdravja in srečnih trenutkov v njenem 
življenju.

Ljudmila Kovač praznovala 90 let

Obiskali smo članico Ljudmilo Ko-
vač iz Šentjurija pod Kumom, ki je 

31. 8. 2012 praznovala 90 let. Izgnana 
je bila v nemško taborišče Langenzell. 
Ljudmila se živo spominja težkih do-
godkov v izgnanstvu.

Po končani vojni se je vrnila v domo-
vino ter se zaposlila v tovarni. Sedaj živi 
pri hčerki in uživa zasluženi pokoj. 

Ob slovesu smo ji zaželeli vse najboljše.

Na sliki Ljudmila s hčerko, predsednica 
KO DIS Ana Brinjevec, predsednik KS ter 
predsednica Rdečega križa Rajka Bajda

Visok jubilej Frančiške Kunej

Članico našega KO DIS Brestanica 
Frančiško Kunej smo obiskali 22. 

februarja 2013. Praznovala je svoj 95. roj-
stni dan. Bila je dobre volje in kot vedno 
pripravljena za kakšno šalo. Svoja leta kar 
uspešno skriva in tudi spomin ji dobro slu-
ži. Ni še pozabila težkih časov med drugo 
svetovno vojno, ko je morala njena druži-
na na silo zapustiti dom. Izgnani so bili 
v nemško taborišče Reute. Po vojni so se 
vrnili v domovino in si uredili dom v Treb-
čah. Pozneje so se preselili v Gorjane, kjer 
Frančiška prebiva še danes. Veseli se obi-
skov svojih 11 vnukov in 14 pravnukov. 

Kot najstarejši krajanki Podsrede je 
prišel slavljenki voščit tudi župan Obči-
ne Kozje. Frančiška Kunej – 95-letnica

Jubilej Jožice Vresk

Jožica Vresk, rojena 3. marca 1923 v 
Radovici, Gornja Radgona, praznuje 

častitljivih 90 let. Od doma je bila iz-
gnana 7. junija 1941 na Hrvaško, v Sla-
vonsko Požego in Borovo. Po težkih le-
tih izgnanstva se je vrnila v domovino 
septembra 1945.

Jožica sedaj živi v Domu starejših 
občanov v Kočevju, kjer smo jo tudi 

Zdaj, ko še živim, me radi imejte …

Milka Povše, rojena Cizej, je med 
najstarejšimi članicami Območne 

organizacije DIS Žalec, saj je bila rojena 
6. oktobra 1922 in je lani praznovala 90 
let življenja. Člani smo na Milko še po-
sebej ponosni zato, ker je ob vsem, kar je 
v svojem dolgem življenju prestala, našla 
toliko moči in energije, da je lahko pi-
sala in zapisovala pretresljive zgodbe iz 
nekajletnega življenja najprej v celjskem 
Starem piskru in nato v taborišču v Au-
schwitzu, po vrnitvi pa doma v njej tako 
dragi Orli vasi ob Savinji v Savinjski 
dolini. V mnogih desetletjih ustvarjanja 
je napisala veliko zgodb in pesmi, ki jih 
nikoli ni izdala v »pravi« knjigi, ampak 
v knjižicah, ki jih je po nekaj izvodov 
sama natipkala, razmnožila in zvezala v 
lične zvežčiče s pomenljivo in dragoce-
no vsebino.

Iz taborišča se je vrnila 30. julija 1945. 
Od takrat do danes je njen dom v Orli 
vasi. Nikoli ni hodila v službo, doma je 
veliko delala, predvsem pa je znala opazo-
vati in to zapisati na papir.

Albina Ferlin v krogu svojih najbližjih

obiskali. S svojimi obiski ji krajšajo 
dneve tudi njene tri hčerke. V društvu 
ji čestitamo za visoki jubilej in želimo 
še veliko zdravja in dobrega počutja.

Veronika Kljun

Jubilantka Milka Povše s tremi svojimi  
knjižicami

Hrepenenje
Tam doli daleč so griči,

med njimi doline, ravnine,
reka Sava, Sotla, Krka, vasi, mesta,

tam še vedno bivajo njih srca.

Sončni biser slovenski
oropan, oskrunjen, nem,
močno ranjen joče brez
svojih nekdanjih ljudi.

Nihče ne sme hoditi po zemlji,
ki so jo do včeraj Slovenci

obdelovali, jo negovali, orali,
sejali in njen sad slastno užili.

Stoletja so jo častili, vsako
ped grede opleli, gnojili,

vsak dan kakor svojo mater
z ljubeznijo objeli.

Štiri leta jim prazno
telo je jokalo – v tujini,

v upanju, da jo zopet najdejo,
čeprav revno, a vendar bogato.

S hrepenečimi obljubami
v taborišču trdno so sklenili,

ker so z domovino dom zgubili,
jo bodo še bolj ljubili.

Zemlja domača, s krvjo poškropljena,
tvoj rod k tebi se vrača.

Slovenske roke so te objele,
materinsko toploto ti dale.

Spodobno življenje so si gradili
in le delno odškodnino dobili.
Nekje napako so težko storili

in domovino zopet ranili.

Ladje so priplule na obzorje,
mornarji ves trud potopili,

le zase mnogo so rešili,
celo v tujino naložili.

Izgnance krepko so kaznovali,
ker za štiriletni rodomor,

nasilje, trpljenje, ponižanje,
v blagajno niso nič plačali.

                                 Jože Križančič

Marija Blaževič – 90-letnica

Naša članica Marija Blaževič je 8. de-
cembra 2012 dopolnila častitljivih 

90 let.
Člani KO DIS Boštanj smo jo obiskali 

na njenem domu, živi skupaj z družino 
svojega sina.

Pred izgonom v taborišča je pobegni-
la v Avstrijo in tam doživljala strahote 
vojne. Od tam se je vrnila domov šele 
19. maja 1946. 

Marija se zelo dobro drži, ima izreden 
spomin. Veliko nam je pripovedovala o 
svojem življenju. Zaželeli smo ji še veli-
ko dobrega zdravja. Jubilantka Marija Blaževič s članicama 

KO DIS Boštanj
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KO DIS Bistrica ob Sotli
Branka GEŠAK 1927 2012
Jožefa OMERZU 1943 2012
Frančiška PAVLIČ 1937 2012
Jože POŽEK 1936 2012

KO DIS Bizeljsko
Ana BERKOVIČ 20.03.1932 06.11.2012
Milan KORBER 27.04.1934 15.08.2012
Karl KROŠL 04.10.1927 13.10.2012

KO DIS Bled
Desanka AVBELJ 05.04.1937 06.02.2013
Jože PANGERC 25.08.1937 16.02.2013
Frančiška PAZLAR 31.12.1919 20.02.2013

KO DIS Bohinj
Franc KOŽAR 19.11.1927 08.02.2013
Ivanka LONCNAR 20.11.1930 15.02.2013
Milan SUŠNIK 05.05.1923 10.03.2013.

KO DIS Boštanj
Pavla GUNSTEK 03.06.1920 28.12.2012
Jožefa KOZOLE 02.02.1933 22.10.2012
Terezija KRANJC 16.08.1930 27.12.2012
Anton LISEC 01.01.1922 08.01.2013

KO DIS Brežice
Anton BIBIČ 22.09.1937 21.04.2012
Anton GOLOBIČ 23.12.1934 29.12.2012
Milena MAVČEC 18.04.1936      02.2012
Anica MAZINJANIN 09.07.1931      02.2012

KO DIS Bučka
Ludvik VENE 10.02.1925 26.11.2012
Terezija ZUPANEK 23.11.1921 04.02.2013

KO DIS Celje
Stanislav HOSTNIK 18.05.1939     07.2012
Stanislava TRAVNER 1925 22.03.2013

KO DIS Cerklje ob Krki
Branko AMBROŽIČ 31.01.1940 19.11.2012
Anton BAZNIK 17.01.1926 06.01.2013
Franc HRIBAR 24.11.1926 13.04.2012
Aleksander MARINČEK 02.09.1925 06.11.2012
Ivan MOČNIK 10.05.1934 10.10.2012
Terezija OŠTIR 28.10.1912 01.08.2012
Jože ŠPILER 19.07.1941 13.05.2012
Majda ZALETEL 23.05.1926 11.05.2012
Karel ZLOBKO 29.08.1934 04.04.2012
Mihael ZLOBKO 29.06.1934 04.07.2012

KO DIS Cerknica–Logatec
Albina ŠPAREMBLEK 19.01.1928 08.01.2013

KO DIS Čatež ob Savi
Anton OŠTIR 24.04.1937 19.12.2012
Frančiška VOLK 02.11.1928 20.12.2012

KO DIS Dobova
Franc ANTOLOVIČ 18.08.1934 08.08.2012
Ivanka BENKOČ 26.05.1933 27.08.2012
Terezija BLAŽINČ 20.12.1924 15.05.2012
Anica BOŠTJANČIČ 23.07.1931 16.04.2012
Veronika CVETKO 02.03.1919 26.06.2012
Marija DRUGOVIČ 02.05.1930 02.01.2012
Franc GAŠPERIN 08.06.1942 06.09.2012
Štefan GERJEVIČ 26.12.1925 30.12.2012
Barbara KEŽMAN 13.08.1934 02.12.2012
Marija KOPINČ 11.09.1923 02.05.2012
Terezija KRAMER 22.10.1925 17.01.2012
Janez LUBŠINA 14.03.1926 30.10.2012
Rozalija MAJER 24.03.1923 08.10.2012
Alojz OGORELC 04.04.1935 19.02.2013
Marija PETELINC 27.02.1925 15.11.2012
Franc POLOVIČ 11.12.1929 07.11.2012
Rozalija SAVNIK 13.09.1922 19.04.2012
Ljudmila SEČEN 27.08.1941 26.12.2012
Vera ŠIMUNIČ 11.11.1923 07.01.2012
Ljudmila UREK 15.02.1936 14.06.2012
Anica VOGRINC 15.04.1928 14.06.2012

KO DIS Dolenja vas pri Krškem
Vekoslav MOLAN 29.10.1939 22.03.2012
Alojzija PFAJFAR 01.06.1941 27.08.2012
Marija RESMAN – 15.08.2012
Terezija SKOČAJ 13.10.1924 06.08.2012
Pavla ZALOKAR 20.04.1925 2012

KO DIS Dole pri Litiji
Stanislav SLUGA 22.11.1943 11.02.2013
Marija VRESK 22.01.1944 30.11.2012
Kazimir ZAVRL 02.02.1928 30.12.2012

KO DIS Globoko - Pišece
Anton HARAPIN 23.06.1933 20.02.2012
Branimir KOPINČ 11.02.1931 01.07.2012
Mihael KOSTEVC 23.09.1936 23.02.2012
Jože SUŠIN 12.12.1923 20.04.2012
Mihael ŠKOF 15.05.1926 23.02.2012

KO DIS Gornja Radgona
Miroslav PEČEK –      03.2013
Dora STRNIŠA – 05.12.2012

KO DIS Grosuplje
Marija BAŠELJ 20.07.1928 02.05.2012

KO DIS Jesenice
Janez KAVALAR   21.07.1927 12.02.2013
Ivana LAH 10.12.1943 26.06.2012
Francka MERTELJ 10.10.1919 14.11.2012
Elizabeta RAZINGER 24.08.1937 11.12.2012
Ivanka ZONIK 15.06.1927 27.01.2013

KO DIS Kamnik
Marija KREGAR 1943      12.2012
Alojz POVŠE 03.09.1923      02.2013
Terezija RESNIK 1925      11.2012
Fortunat SPRUK 10.07.1930      01.2013

KO DIS Kapele
Andrej BORTIČ 03.04.1921 03.08.2012
Nežka KEŽMAN 03.05.1924 26.06.2012
Karolina KORITNIK 22.09.1925 27.05.2012
Marija KROŠELJ 29.05.1934 27.04.2012
Anica POŽAR 16.12.1931 21.12.2012
Marija POŽAR 07.01.1924 11.01.2012
Terezija POŽAR 12.12.1933 28.09.2012
Ana STANIČ 21.01.1924 12.05.2012
Ivan ŠAFAR 01.06.1940 01.03.2012
Valburga ŠETINC 23.01.1934 26.03.2012
Franc UREK 04.05.1930 19.08.2012
Zofija ZUPAN 31.10.1924 08.08.2012

KO DIS Kranj
Francka ĐURAN 30.09.1923 21.12.2012
Marija PEZDIRC 24.08.1923 19.03.2013

KO DIS Krška vas
Jože ŠKVARČ 06.06.1934 24.11.2012

KO DIS Krško
Ivan Stanislav BOGOVIČ 03.04.1925 02.02.2012
Antonija PAVLIHA CVETKO 1937 26.01.2013
Kristina ERNST 16.07.1929 23.07.2012
Zvonko GALE 1930 13.10.2012
Stane GAŠPERIN 19.03.1941 28.01.2013
Olga GRABAR 31.09.1922 17.01.2013
Martin KREVELJ 1921      02.2012
Marija KUŽELJKA 17.12.1931 05.12.2012
Anton MIRT 1936 04.06.2012
Simon MLAKAR 1928 24.04.2012
Ivanka MOTORE 1922 22.06.2012
Vinko PIRC 05.04.1936 13.02.2012
Rado VIDMAR 29.08.1935 07.08.2012

KO DIS Laško
Marija JURKOŠEK 15.08.1924 24.03.2013
Ana STRAMŠEK 06.08.1928 06.02.2013

KO DIS Lenart
Klara LITROP 22.04.1924 13.02.2013
Karel ŽEKŠ 15.10.1940 05.02.2013
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KO DIS Leskovec
Marjan ARH 17.05.1941 14.02.2013
Anton JUREČIČ 07.09.1923 09.12.2012
Martin KORETIČ 17.10.1938 20.09.2012
Milena KUHAR 01.01.1928 31.12.2012
Julijana LEKŠE 13.05.1920 09.10.2012
Anica PIRC 27.03.1928 23.12.2012
Franc RAČIČ 23.10.1933 07.12.2012

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Vinko BALON 28.05.1927 14.12.2012
Ivanka GAJSKI 04.08.1936 06.07.2012
Leon HVALA 24.10.1923  23.10.2012
Jože INGOLIČ 02.03.1921 01.10.2011
Milojka JERNEJC 19.03.1928 2012
Marija PETERLIN 09.10.1938 2012
Josipa PINTERIČ 17.02.1920 23.11.2012
Rozalija POPIT 18.09.1925 06.02.2012
Milan POLŠAK 13.04.1936 26.12.2012
Drašo ŠEGULA 03.06.1938      12.2012
Janez ŠTEMPIHAR 30.06.1938 30.09.2012
Jože ŽIBERT 20.07.1927 14.10.2012
Jožko ŽIVIČ 15.12.1937 03.12.2012

KO DIS Ljubljana Center
Jože BARIČEVIČ 01.03.1926  16.02.2013
Alojzij SUBAN 11.05.1933       12.2012
Breda VOJE –  19.01.2013
Marijan ZEMLJIČ 21.04.1925       02.2013

KO DIS Ljubljana Moste–Polje
Ciril METELKO 19.07.1930 06.09.2012
Anton PUNTAR 18.12.1939 21.12.2012

KO DIS Ljubljana Šiška
Anton DOBRAVEC 19.11.1922 06.04.2012
Marija HRAŠOVEC 14.03.1923 19.10.2012
Jožefa-Pepca JUREČIČ 17.09.1921 21.10.2012
Vida KORELC 04.06.1931 24.04.2012
Jožef REP 03.02.1942 25.11.2012
Anton SETNIKAR 20.02.1937 10.01.2013
Rozi SOTLAR 27.02.1927 23.12.2012
Angelca ŽOHAR 30.04.1934 13.09.2012

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik
Drago Matija JAKOPEC 02.10.1926 12.02.2012
Alojz JORDAN 21.07.1938 06.12.2012
Andrej KEŽMAN 16.01.1942 08.01.2013
Jože KOPRIVC 19.03.1939 25.10.2012
Ana KUŠAR 25.02.1924 27.09.2012
Franc MOLAN 09.09.1935 26.01.2013
Alojz SOBAN 11.09.1933 03.12.2012
Marjan ZAJC 13.02.1942 24.11.2012

KO DIS Maribor Pobrežje-Tezno
Milan KOVAČ 24.10.1931      02.2013
Milan RENČELJ 19.11.1936      09.2012
Marija UREK 31.01.1930      08.2012

KO DIS Maribor Rotovž–Pesnica
Katarina KELHER 21.11.1932 25.12.2012
Anton LEŠNIK 15.01.1924 18.05.2012
Nada POLANEC 13.02.1931 29.09.2012
Zlata ROSELLI 06.03.1926 23.07.2012
Zofija WELZER 09.04.1929 04.11.2012

KO DIS Maribor Tabor
Andreja PUNTAR KOLNIK 28.01.1932 31.12.2012

OO Mežiške doline
Vlado MACUR 26.6.1936 23.03.2013

KO DIS Murska Sobota
Ana PERDEC 14.07.1936      12.2012 
Franc ŠTEVANEC – 03.2013

KO DIS Novo mesto
Rajko GORENC 19.07.1944 16.12.2012
Olga PONIKVAR 13.10.1933 06.01.2013
Marija ŠTIGLIĆ 31.03.1924 15.06.2012

KO DIS Ormož
Martin KRAMAR 02.11.1931 02.03.2013
Bojan STANIČ 27.10.1943 22.11.2012
Marjan TRAMŠEK 26.11.1942 07.11.2012
Janez ŽABKER 28.06.1927 08.10.2012

KO DIS Podbočje
Terezija GROZDINA 23.08.1923 14.12.2012

KO DIS Polje ob Sotli
Ana KOSTAJNŠEK 03.06.1932 02.11.2012
Marija ŠARLAH 26.01.1935 29.09.2012

KO DIS Polšnik
Rozalija MEDVED 20.08.1932 16.10.2012
Ana TOMC 03.07.1927 16.11.2012

KO DIS Ptuj
Sonja IVANOVIČ 1941 15.10.2012
Marijan ŠTOLFA 22.08.1933 02.02.2013

KO DIS Radeče
Adolf  BLAJ 01.05.1942 06.02.2013
Franc BLAJ 29.01.1925 05.03.2013
Ivan FEMC 06.08.1934 23.11.2012
Martin PLEVANČ 11.11.1938 05.02.2013
Nada POHAR 17.04.1927 09.11.2012
Antonija REPŠE 13.12.1929 30.01.2013
Jože SIMONČIČ 03.01.1927 06.02.2013 
Janez SOTLAR 18.12.1938 06.01.2013
Friderik ŽONTA 09.02.1945 23.02.2013

KO DIS Radovljica
Anton DEŽMAN 27.1.1930 23.3.2013
Ana INTIHAR 15.07.1931 30.10.2012

KO DIS Sevnica
Marija OREŠEK 09.02.1936 04.03.2013
Marija VALANT 03.02.1915 23.03.2013

KO DIS Slovenj Gradec
Marjana ATELŠEK 1931 2013
Franc BARL 1929 2012
Mira KOROŠEC           1942 2013

KO DIS Slovenske Konjice
Hermina ČREŠNAR 28.10.1924 19.01.2012
Mira FURMAN 17.10.1941 09.01.2012
Ljudmila HUDINA 04.08.1936 03.03.2012
Branko MLAKAR 20.01.1940 16.07.2012

KO DIS Studenec
Alojz MARUŠIČ 19.07.1932 11.02.2013
Alojzija POVHE 22.12.1938 21.11.2012

KO DIS Šentjanž
Marija JAMNIK 03.10.1919 12.11.2012
Jože PLANINŠEK 04.03.1922 17.01.2013
Marija SEBANC 08.12.1925 15.01.2013
Jože ZUPAN 02.03.1936 22.01.2013

KO DIS Škofja Loka
Alojzija PERKO 22.07.1923 27.12.2012
Mimi ZAGORŠEK 12.12.1922 16.10.2012

KO DIS Trbovlje
Ljudmila TOLAR 07.09.1930 20.02.2012

KO DIS Trebnje
Alojzija KAMIN 17.06.1925 2011
Alojz PERUCI 08.04.1927 03.02.2013

KO DIS Tržič
Jožefa BABIČ 15.10.1923 02.12.2012
Filip ROZMAN 29.04.1924 23.01.2013
Mara STEGNAR 20.08.1927 29.01.2013
Barbara ŠPAROVEC 26.11.1924 13.10.2012
Ivan ŽMAVC 04.01.1927 01.10.2012

KO DIS Veliki Trn
Marija BURŠIČ 13.02.1925 06.02.2012
Maja HRIBŠEK 25.02.1932 13.11.2012
Jože KAPLER 23.01.1938 04.05.2012
Jožefa MLINARIČ 16.03.1918 16.03.2012
Marija PUNTAR 07.05.1930 28.06.2012
Iza URBANČ 06.07.1925 04.09.2012
Anton ŽARN 04.02.1940 24.07.2012

KO DIS Zagorje
Magdalena BAŠKOVČ 16.01.1940 11.10.2012
Marija Hedvika JERE 13.03.1923 14.10.2012
Stanislav KRAMAR 07.05.1931 31.10.2012
Jožef MEDVED 28.02.1931 03.09.2012
Marija RENKO 11.05.1928 15.07.2012
Olga TOMAŽINČIČ 20.01.1930 19.12.2012


