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Letos bo minilo že
65 let od izgona Slovencev
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Izgon Slovencev je bil najbolj kruta oblika genocidne
in raznarodovalne politike okupatorjev
med drugo svetovno vojno

L

etos bo minilo 65 let od okupacije
Slovenije s strani kar štirih držav:
Nemčije Italije, Madžarske in
Hrvaške. Med oblikami nasilja, genocidno
in raznarodovalno politiko okupatorjev, je
bil izgon Slovencev najbolj kruto dejanje
nad slovenskim narodom.
V društvu izgnancev Slovenije 1941–
1945 se vse od ustanovitve 9. junija
1991 prizadevamo, da se osvetljuje ta del
novejše zgodovine in da znanim podatkom
o izgonu in begunstvu dodajamo nove
podatke in nova odkritja.
Zato ni naključje, da smo del zbranega
gradiva in predmetov iz izgnanstva prvič
razstavili tudi v glavnem mestu Slovenije
in da je bila razstava o izgonu Slovencev
odprta od 8. decembra 2005 do 8. januarja
2006, tako da so si jo lahko ogledali tudi
mladi ljudje, učenci, dijaki in študentje.
Pomembno je, da je razstavo odprl
predsednik države dr. Janez Drnovšek
in da sta razstavo podprla Ministrstvo za
kulturo RS in Komisija Evropske unije.
Razstavo sedaj opremljamo tako, da
bo prenosna in enostavna za nadaljnje
postavitve. O razstavi je TV posnela tudi
daljšo oddajo. Dosegljiva je tudi kaseta
o tej razstavi. V novembru in decembru
2005 so obsežni razstavi o izgonu
Slovencev pripravili tudi v KO DIS
Šentjanžu in Krmelju-Tržišču.
O muzejski in arhivski dejavnosti DIS
smo pisali Komisiji Evropske unije in
se prijavili na razpis za sofinanciranje
muzejske in arhivske dejavnosti in za
ohranjanje podatkov o žrtvah nacističnih
in fašističnih režimov med drugo
svetovno vojno. Prijavljeni projekt se
je moral začeti 1. julija 2005 in končati
30. junija 2006. V obsežnem projektu,
ki ga je bilo treba izdelati za prijavo na
razpis, je Društvo izgnancev Slovenije
1941–1945 prijavilo za sofinanciranje
tudi stroške organizacijskih dejavnosti
pri obnovi zbirnega taborišča za izgon
Slovencev pri gradu Rajhenburg, zbiranje
podatkov o vseh pomnikih, vezanih na
izgnanstvo in umrle izgnance, zbiranje
spominov in pričevanj o prisilnem delu
ter predmetov iz izgnanstva in begunstva
ter odpiranje razstav in obeležij o žrtvah
fašizma in nacizma. Komisija Evropske
unije je predloženi projekt sprejela in
14. decembra 2005 poslala v podpis
pogodbo. Ob podpisani pogodbi smo 15.
decembra 2005 Komisiji Evropske unije
poslali tudi poročilo, katere aktivnosti iz
projekta smo od julija do novembra 2005
že uresničevali in jih pokrivali iz lastnih
sredstev, in da pričakujemo, da nam bodo
čimprej poslali del sredstev iz odobrenega
projekta. To je velik uspeh našega društva
in dokaz, kako pomembne so naše

Udeleženci območnega posvetovanja, ki ga je sklical Izvršni odbor DIS za predsednike, tajnike in blagajnike 30 krajevnih organizacij DIS Zasavja in
Posavja. V prvi vrsti od leve proti desni Jože Habinc, predsednik KO DIS Krško, Franc Žičkar, predsednik KO DIS Leskovec, Branko Bogovič, predsednik
KO DIS Dobova, in Jože Rožman, blagajnik KO DIS Dobova. (26. 1. 2006) Foto: I. Žn.

aktivnosti za ohranjanje zgodovine o še
premalo znanih oblikah nasilja med drugo
svetovno vojno.
Med pomembne dejavnosti DIS sodi
tudi skrb za obnovo hlevov in konjušnice
pri gradu Rajhenburg. Z doslej zbranimi
sredstvi smo že poskrbeli za obnovo
ostrešja in streh, za kar so največ sredstev
prispevali organizacije in članstvo DIS,
nekatere občine in Ustanova Franc
Rozman - Stane. Vsi organi Skupščine
DIS in Krajevne organizacije DIS so že
prejeli podroben pregled vseh zbranih
in porabljenih sredstev za obnovo tega
zbirnega taborišča. Imena vseh darovalcev
pa so objavljena v posebni knjigi.
Za nadaljnjo obnovo zunanjih in notranjih
zidov, stropov in tal, oken in vrat pa se je
Društvo izgnancev Slovenije 10. januarja
2006 prijavilo na razpis Ministrstva za
kulturo RS za obnovo kulturnih spomenikov.
Odvisno od uspeha na tem razpisu in
višine pridobljenih sredstev bo stekla
tudi nadaljnja obnova tega spominskega
objekta v letošnjem letu in letu 2007.
Z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve smo 14. februarja 2006
podpisali pogodbo o sofinanciranju dela

programov Društva izgnancev Slovenije,
ki so posebnega družbenega pomena,
kar bo omogočilo, da bomo v letošnjem
letu nadaljevali z osemurnimi seminarji
za profesorje zgodovine na osnovnih
in srednjih šolah o raznarodovalni in
genocidni politiki do Slovencev in izgonu
Slovencev med drugo svetovno vojno.
Dalje bomo izdajali glasilo Vestnik, uredili
bomo vse zbrano in napisano gradivo in
arhiv o vprašanjih vojne škode in vojnih
odškodnin in delovanju Društva izgnancev
Slovenije od ustanovitve do danes.
Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije
se je odločil, da namesto enodnevnih
seminarjev za predsednike in predsednice
Krajevnih organizacij sklicuje območne
posvete, na katere vabi tudi tajnike in
blagajnike Krajevnih organizacij. Območni
posveti so že bili za ljubljansko, dolenjsko,
zasavsko in posavsko regijo. Za koroško
regijo pa bo posvet 1. marca 2006.
Na posvetih usklajujemo programske
aktivnosti, ki so skupne vsem organizacijam
DIS v letu 2006 in 2007. Govor je tudi o
sklicu letnih občnih zborov KO DIS in
o tem, da je treba članstvo DIS še bolj
seznaniti s celotno dejavnostjo DIS in

okrepiti prizadevanja za pridobivanje
svojcev v članstvo Društva izgnancev
Slovenije 1941–1945.
Na območnih posvetih so že bili usklajeni
nekateri datumi večjih prireditev v letu
2006. Naj nekatere omenim.
V soboto 29. aprila 2006 bo pohod ob
nemško-italijanski okupacijski meji od
Murnc do Telč.
V soboto 3. junija 2006 bo prireditev
v Trbovljah z odkritjem spomenika
izgnancem.
V sredo 7. junija 2006 bo prireditev ob
dnevu izgnancev in 15. obletnici delovanja
DIS v Ljubljani, v parku Mostec.
V soboto 15. julija 2006 bo pohod ob
nemško-italijanski meji od Telč do Bučke.
V soboto 28. oktobra 2006 bo prireditev
na Bučki ob 15. obletnici ustanovitve prve
Krajevne organizacije DIS Bučka.
Vsa navedena dejavnost ima za cilj
seznanjati javnost z zgodovinskimi dogodki
iz novejše zgodovine in utrjevati zavest, da
se mora povrniti upravičencem tudi gmotna
vojna škoda, nastala med drugo svetovno
vojno.
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS
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POKOJNINE V LETU 2006 – NEKATERE NOVOSTI

P

ogoji za pridobitev pravice do
starostne pokojnine za moške so
ostali enaki kot v preteklem letu,
za ženske pa so se ponovno spremenili.
Le-te jo bodo pridobile ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev: 55 let in 4 mesece
starosti ter 36 let in 3 mesece pokojninske
dobe ali 60 let in 4 mesece starosti ter 20
let pokojninske dobe ali 62 let in 4 mesece
starosti ter najmanj 15 let pokojninske
dobe.
Tudi v letu 2006 lahko moški in ženske
uveljavijo starostno pokojnino pri nižjih
starostih od predpisanih, seveda, če
izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje
za znižanje starosti. Ti pogoji so: vzgoja in
skrb za vsakega rojenega in posvojenega
otroka, državljana RS; opravljanje del
na delovnih mestih, na katerih se je
zavarovalna doba štela s povečanjem;
posebno zdravstveno stanje zavarovanca.
Samo ženske pa lahko uveljavijo znižanje
starosti tudi v primeru, če so delale pred
18. letom in bile obvezno zavarovane.
Naše bralce, upoštevajoč starostno
strukturo članov DIS, pa bodo prav gotovo
še posebej zanimale novosti pri vdovskih
pokojninah in državnih pokojninah.
Poročali smo že, da je bil z novelo
zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, sprejeto julija lani (za katero
se je posebej zavzemal Desus) razširjen
krog upravičencev do priznanja pravice do
dela vdovske pokojnine. Letos se je izteklo
tudi prehodno obdobje, v katerem se je
postopno večal odstotek za priznanje dela
vdovske pokojnine in od 1. januarja dalje
znaša 15 %. Naj ponovno poudarimo, da
je do dela vdovske pokojnine upravičen
vdovec oziroma vdova, ki ima poleg
pravice do svoje starostne ali invalidske
pokojnine tudi pravico do vdovske
pokojnine. Po dosedanji zakonski ureditvi

je bilo skupno izplačilo lastne in dela
vdovske pokojnine, omejeno na višino
zneska povprečne pokojnine, izplačane v
državi v letu poprej, z novelo pa se ta prag
postopno zvišuje. V letu 2006 skupno
izplačilo starostne ali invalidske pokojnine
in dela vdovske pokojnine ne sme preseči
1,5 mesečne pokojnine, izplačane v
državi v predhodnem koledarskem letu.
Upoštevajoč sedaj veljavno ureditev znaša
od 1. januarja 2006 ta meja 171.178,18
SIT. Treba pa je še pojasniti, da je tudi
znesek dela vdovske pokojnine limitiran in
znaša, kot že omenjeno, 15 % povprečne
pokojnine, izplačane v preteklem letu.
Tako bo upravičenec od 1. januarja 2006
dalje lahko dobil del vdovske pokojnine
največ v višini 17.117,02 SIT. Podrobne
informacije pa lahko dobite pri ZPIZ.
S pokojninsko reformo smo, kot vam je
znano, uveljavili tudi državno pokojnino.
Tudi za to pokojnino se je letos izteklo
prehodno obdobje v katerem je za
pridobitev te pravice vsako leto veljala
drugačna starost. Letos pa to pokojnino
lahko uveljavi oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje: da je dopolnila 65 let
ali več starosti; da je imela med 15. in 65.
letom starosti najmanj 30 let prijavljeno
stalno prebivališče v RS; da nima iz tujega
javnega pokojninskega sistema oziroma
po drugih predpisih pravice do pokojnine
po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju; in da njeni dohodki ne
presegajo premoženjskega cenzusa za
pridobitev do varstvenega dodatka.
Iz tabele so razvidni najpomembnejši
podatki o višini prejemkov, ki jih izplačuje
ZPIZ, in to na podlagi zadnje uskladitve, o
kateri je svet ZPIZ-a odločal 16. februarja
2006.

Uskladitev pokojnin za
1,6 % oziroma 2,2 % od 1. 1. 2006
• najnižja pokojninska osnova
• osnova za odmero dodatnih pravic
• 1/2 najnižje pokojninske osnove
• najnižja pokojnina po 56. členu
• najvišja pokojninska osnova
• kmečka borčevska pokojnina (431. člen)
• kmečka pokojnina po SZK
• državna pokojnina
• dodatek za pomoč in postrežbo
- za najtežje prizadete upravičence
- višji
- nižji
• limit za del vdovske pokojnine

106.794,35
87.668,87
56.397,17
37.378,02
427.177,40
90.775,18
45.387,58
35.562,52
87.668,87
61.386,21
30.684,10
17.117,02 oz. 171.170,18

Usklajeni zneski invalidnin za telesno okvaro
(od 1. 1. 2006)
Če je okvara posledica
Stopnja
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Telesna okvara
100
90
80
70
60
50
40
30

poškodbe pri
delu ali poklicne
bolezni
21.040,53
19.287,15
17.533,77
15.780,40
14.027,02
12,273,64
10.520,26
8.766,89

bolezni ali
poškodbe
izven dela
14.728,37
13.501,00
12.273,64
11.046,28
9.818,91
8.591,55
7.364,18
6.136,82

A. T.

Sodelovanje na
mednarodnem šolskem in
mladinskem natečaju Sklada

»Spomin, odgovornost in prihodnost«
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Ljubljani je
Društvo izgnancev Slovenije seznanilo s šolskim in mladinskim natečajem,
ki ga razpisujeta Sklad
»Spomin, odgovornost in prihodnost« ter
Društvo MitOst za jezikovno in kulturno izmenjavo
v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi.
Natečaja se lahko udeležijo šole in mladinske skupine, ki s šolami ali
mladinskimi skupinami iz drugih držav sodelujejo pri enem projektu.
Šole in mladinske skupine, ki še nimajo partnerja, se lahko pri iskanju
obrnejo za pomoč na borzo partnerjev na spletni strani natečaja.
Vse informacije v zvezi s prijavo dobite na spletni strani
http://www.frieden-fuer-europa.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Številni člani Društva izgnancev Slovenije ste se obrnili na organe DIS z
vprašanjem, pri kateri zdravstveni zavarovalnici boste v prihodnje zavarovani
na temelju prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja. Zato smo se obrnili na
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki skrbi za izvajanje zakona
o žrtvah vojnega nasilija. Iz njihovega pojasnila z dne 14. 2. 2006 je razvidno,
da se je ministrstvo dogovorilo z dvema zavarovalnicama, to je AdriaticSlovenica (AS) in Triglav zdravstveno zavarovalnico (TZZ), da prevzameta
zavarovance, ki so bili doslej dopolnilno zavarovani pri zavarovalnici
Vzajemna. Dogovorjena je delitev vseh upravičencev po vojnih zakonih, in
sicer 2/3 AS in 1/3 TZZ.
Glede na navedeno ni nobene bojazni, da tudi izgnanci in begunci v prihodnje
ne bi bili deležni tistih pravic na temelju prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja, kot so jih bili deležni do sedaj, saj se spreminja le izvajalec tega
zavarovanja.
Torej izgnancem tudi v prihodnje ne bo treba plačevati premije, saj bo to
obveznost poravnala država iz proračuna.

Udeleženci naj bi bili stari med 14 in 23 let.
Tema letošnjega natečaja se glasi:

»Kateri moški in ženske so se iz izkušenj druge
svetovne vojne in diktatur 20. stoletja pogumno
in odločno zavzemali za mir v Evropi in svetu.«
Zadnji rok za prijavo je 15. marec 2006.
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 priporoča,
da se na natečaj prijavi
čimveč mladinskih skupin.
Del udeležencev iz Krajevne organizacije DIS Novo mesto ob prihodu na razstavo o izgonu Slovencev
1941–1945 v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, 22. decembra 2005. Foto: J. Pintarič
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

M

V SPOMIN IN OPOMIN: Stalna razstava Krmelj v vojnih letih 1941–1945

aja letos smo se spominjali konca
druge svetovne morije, zmage nad
nacizmom in fašizmom, za katero
imamo svoj delež tudi Slovenci; zdaj v jeseni
pa se spominjamo tudi šestdesetletnice
vrnitve iz izgnanstva in begunstva v
domovino in na domove. Ob spominjanju
na vojno trpljenje in na boj zoper okupatorje
in njihove domače pomagače se zavedamo
dobrot šestdesetletnega miru, v katerem z
neutrudnimi lastnimi silami dohitevamo
razvite evropske narode; v njem smo ustvarili
svojo samostojno in demokratično državo ter
jo povezali v veliko zvezo evropskih držav,
v kateri si zagotavljamo nadaljnji razvoj in
varnost. Spomine na preteklost ohranjamo
predvsem kot opomin čuječnosti, kot orožje
v boju z vsakršnim nasiljem. Ohranjanje
zgodovinskega spomina je pomemben
dejavnik vsake razvite družbe, narodne
skupnosti, družine in posameznika. S to
razstavo želimo pripomoči k njegovi utrditvi.
S temi mislimi je zgodovinar Janez Kos v
uvodu zloženke predstavil stalno razstavo
KRMELJ IN KRMELJČANI V VOJNIH
LETIH 1941–1945, ki so jo člani KO DIS
Krmelj–Tržišče v soboto 26. novembra
2005 odprli v prostorih Jakilove graščine
v Krmelju. Razstava je plod dolgoletnega

dela navdušencev z upokojeno ravnateljico
krmeljske osnovne šole Ano Hočevar
na čelu, ki so tudi sami prehodili trnovo
pot izgnanstva in begunstva. Razstavo je
postavil Janez Kos, računalniško obdelavo
gradiva je opravil bivši sokrajan Milan
Gorjanc, zloženko je tiskala tiskarna SoloVirant z Loga. Pri postavitvi razstave so
sodelovali še Franc Bastardi, Gusta Mirt
ter Zvonka in Rado Kostrevc. Razstava se
začenja s predstavitvijo slik Krmelja pred
vojno in besedilom o vsebini razstave. Sledi
okupacija in izgon prebivalstva, nadaljuje se
s slikami o življenju v izgnanskih taboriščih,
o beguncih in Kočevarjih na naših tleh.
Prikazan je odpor zoper okupatorje,
partizanska ofenziva, nemška protiofenziva
v oktobru 1943, žrtve nemške protiofenzive
in nazadnje svoboda ter vrnitev na domove.
Na 17 panojih je razstavljenih 157 slik.
V kulturnem programu so se predstavili
učenci OŠ Krmelj kot recitatorji, kitarista
Gašper in Lojzi ter pevke vokalne skupine
Lokvanj iz Krmelja.
Prisotne je pozdravil najprej predsednik
KO DIS Krmelj–Tržišče Janez Repše, nato
še predsednik KS Krmelj Janez Močan. V
imenu DIS je spregovoril član Izvršnega
odbora DIS Alojz Rupar. V imenu Občine

Občni zbor KO DIS Radeče

Del članov in gostov na občnem zboru KO DIS Radeče 3. decembra 2005.

L

etnega občnega zbora Krajevne
organizacije DIS Radeče, ki je bil
3. 12. 2005 v Osnovni šoli Radeče,
se je udeležilo nad dvesto ljudi. Zboru so
prisostvovali tudi predsednica DIS Ivica
Žnidaršič, župan Franci Lipoglavšek,
poslanec DZ Matjaž Han ter gostje sorodnih
društev in sosednjih krajevnih organizacij.
Po bogatem kulturnem programu so bila
podana obširna poročila o celoletnem
delovanju. Sledil je govor predsednice
Ivice Žnidaršič. Najprej se je zahvalila
županu občine Radeče za podpis listine o
nameri sodelovanja z Društvom izgnancev
Slovenije pri nadaljnji obnovi hlevov
– največjega zbirnega taborišča za izgon
Slovencev leta 1941. Nato se je predvsem
dotaknila skupnega praznovanja ob 60.
obletnici vrnitve iz izgnanstva.
Ob tem je govorila o pomenu posebne
jubilejne znamke, ki je bila natisnjena v
120.000 izvodih; o tem, da so zbrani podatki o spomenikih, ploščah in drugih pomnikih o izgnanstvu in umrlim izgnancem ter
da je to sedaj objavljeno v posebni brošuri.
V posebni brošuri so objavljeni tudi vsi
predpisi o delovanju DIS in vsi zakoni, po
katerih uveljavljajo pravice žrtve vojnega
nasilja. Predsednica DIS je govorila tudi o
problematiki vojne škode za premično in
nepremično premoženje ter o gradivu in
predlogih, ki jih je DIS že posredoval Med

resorski komisiji vlade RS za obravnavo
vprašanj vojne škode. Tej komisiji so bili
posredovani tudi predlogi, kako bi lahko
ta vprašanja najhitreje rešili. Predsednica
DIS je navzočim razložila, kako je nekaj
posameznikov nasprotovalo, da bi slovenski
izgnanci – prisilni delavci vlagali zahteve za
odškodnine po nemškem zakonu ‘Spomin,
odgovornost, prihodnost’ in avstrijskem zakonu o spravi. Po časopisih so pisarili, da
v društvu ne razumemo nemškega zakona
in nasprotovali prizadevanjem Društva izgnancev Slovenije. Z vztrajanjem je uspelo.
Mednarodna organizacija za migracije
(IOM) je na predlog Društva izgnancev
Slovenije celo pooblastila predsednike in
predsednice Krajevnih organizacij DIS, da
so overovljali dokumente za vlaganje zahtev
kov za odškodnino za prisilno delo.
Po tem je govoril tudi poslanec Matjaž Han.
Župan se je v svojem govoru osredotočil
na problematiko občine in okolice Radeč.
Sledila je razprava o vprašanjih, ki so jih
zastavljali člani; na vsa so dobili odgovore.
Na zboru je bilo posmrtno podeljeno Janezu
Zahrastniku odličje »zaslužni član DIS«.
Odličje je sprejela njegova soproga.
Po končani razpravi se je pričelo
prijateljsko druženje s pogostitvijo. Na
koncu smo si še vsi zaželeli sreče in
zdravja v novem letu.
Marinka Bregar

V spomin in opomin – stalna razstava Krmelj in Krmeljčani v vojnih letih 1941–1945
je bila odprta 26. 11. 2005.

Sevnica je prisotne pozdravil podžupan
Rudi Bec, ki je organizatorjem prisluhnil
že ob pripravi razstave in jih podprl ob
njihovem prizadevanju. Večino opreme za
postavitev razstave je posodila OŠ Krmelj,
del tudi OŠ Šentjanž in OŠ Tržišče.
Pomagali so tudi Občina Sevnica, Izvršni
odbor Društva izgnancev Slovenije, Bruno
Bregar, Milan Jamšek, Svoboda Krmelj,
Akripol Trebnje, Inplet Blanca, Inkos
Krmelj, KS Krmelj, Rudi Dobnik, Bruno
Vidmar, Samo Valant, Stanko Majcen in

T

družina Močan. Vsem najlepša hvala!
V dneh po odprtju razstave so se učenci
krmeljske šole ob sliki in besedi že seznanili
z dogodki v vojnih letih 1941–1945 v
domačem kraju. Na zgodovinskih urah so
tako spoznavali preteklost svojih dedov in
babic.
Razstava je odprta vsako soboto od 10. do
12. ure ali po dogovoru (tel. 07 – 818-4087).
Vljudno vabljeni v Krmelj!
Odbor KO DIS Krmelj-Tržišče

Razvitje prapora DIS v KO Litija

okratni občni zbor, ki je bil 15. 12.
2005 v gostilni Kimovec v Hotiču, je
bil posebno pomemben.
Udeležence zbora je pozdravil predsednik
KO DIS Vinko Gaberšek, med njimi
predsednico DIS Ivico Žnidaršič, župana
Občine Litija Mirka Kaplja in župana
Občine Šmartno Milana Izlakarja, vodiča
na izlete Franca Gradiška ter predsednike
KO Trbovlje, Dole pri Litiji in Polšnika.
Ob zvokih slovenske himne je predsednik
KO DIS s tremi praporščaki razvil društveni
prapor. Ob 60-letnici vrnitve izgnancev na
opustošene domove je razvitje prapora
imelo še poseben pomen. Nato sta župana
obeh občin pripela na prapor trakove svojih
občin. Učenci osnovne šole iz Hotiča so
obogatili dogodek s pesmimi ob spremljavi
harmonike in trobente.
Spomin na trpljenje Kisovčeve družine
iz Jevnice, izgnane v nemško taborišče,
je oživel z recitacijo pesmi Ivkine kite.
Recitirala jo je Magda Juvan.
Iz nagovora predsednice DIS Ivice Žnidaršič
smo izvedeli, kako napreduje obnova hlevov v
Brestanici, ki bo izjemen spomenik na izgon
slovenskih ljudi v tujino v času 1941–1945.
Povedala nam je o nastajanju druge knjige
Spominov in pričevanj. Veliko dejanje je
bilo odprtje razstave o izgonu Slovencev
v času 1941–1945. Razstavo, ki je bila
prvič v Ljubljani, je odprl predsednik RS

dr. Janez Drnovšek. Listino o sodelovanju
in podpiranju te muzejske dejavnosti je
na pobudo predsednice DIS podpisalo 21
občin. Opozorila je na naročila in branje
Vestnika, ki seznanja izgnance o vseh
novostih.
Tistim, ki se niso udeležili izleta v Alteting
in Ecksberg, kjer so bila taborišča, je opisal
to zanimivo potovanje vodja izleta profesor
Franci Gradišek.
Župana iz občin Litija in Šmartno sta
prijazno pozdravila vse udeležence in
podprla prizadevanja izgnancev.
Po slovesnosti je sledil občni zbor, ki ga je
vodil podpredsednik KO DIS Jože Gorenc.
Predsednik KO DIS Vinko Gaberšek je
podal poročilo o delu KO DIS Litija v
letu 2005. Podani sta bili tudi finančno
poročilo in poročilo nadzornega odbora.
Obe poročili sta bili soglasno sprejeti in
potrjeni. Predstavljen je bil tudi predlog
programa dela za leto 2006, katerega so
navzoči potrdili.
Predsednik je nadalje poročal, da prosto
voljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje
za žrtve vojnega nasilja plačuje država, ki
bo izbrala ustrezno zavarovalnico.
Po končanem uradnem delu je ob zvokih
harmonike in dobri postrežbi sledilo
sproščeno srečanje.
Predsednica
Magda Juvan

V KO DIS Litija so 15. 12. 2005 razvili prapor.
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Skica pohoda ob
nemško-italijanski
okupacijski meji
od Murnc do Telč v
soboto 29. 4. 2006

KO DIS ŠENTJANŽ
KO DIS KRMELJ-TRŽIŠČE
VABLJENI IZGNANCI, BEGUNCI, PRISILNI DELAVCI IN DRUGE ŽRTVE VOJNEGA NASILJA
TER LJUBITELJI NARAVE IN POHODOV

NA SPOMINSKI POHOD OB NEMŠKO-ITALIJANSKI OKUPACIJSKI MEJI
OD MURNC DO TELČ V SOBOTO, 29. 4. 2006
POD POKROVITELJSTVOM DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE

Spominsko
obeležje

Murnce

ZBOR OB 8. URI V MURNCAH
e
Radeč

Zagotovljen bo prevoz do Murnc z avtobusom:
• iz TRŽIŠČA ob 6.45 •
• iz KRMELJA ob 7.00 •
• iz ŠENTJANŽA ob 7.30 •
Predstavitev dogodkov v Murncah,
ODHOD ob 8.20

Šentjanž

Hinje

ŠENTJANŽ
Ob 9.00 – kulturni program
ODHOD ob 9.30

Koludrje

HINJE
ob 9.40 – kratka predstavitev ob mejnem kamnu
ODHOD ob 9.50 po poti mimo vasi Koludrje
KRMELJ
ob 11.00 pri spominskem obeležju pri Zupanu – kratka predstavitev spomenika
ODHOD ob 11.15 po nemški poti po Zamanovem hribu

Vrhek

VRHEK
ob 12.10
nato odhod ob 12.30 čez mostiček čez reko Mirno in cesto proti Zg. Vodalam, kamor bomo prispeli ob 14.10
odhod proti TELČAM ob 14.30

Železnica
Mirna
Sevnica

Tržišče

Zg. Vodale

Zaključek pohoda pri gasilskem domu na TELČAH ob 15.00

Telče

Sledil bo kulturni program, slavnostni govor, prijateljsko druženje ob topli malici.
Pohod je dolg približno 17 km.
Prevoz na relaciji Telče–Tržišče–Šentjanž je predviden med 16.30 in 17.00.
Simbolični prispevek 1.000 SIT se lahko poravna na štartu ali vmesnih postajah pohoda.
Vse informacije dobite na telefonih:
Mirko Zupan 07 818 5021, Ciril Flajs 07 818 0460, Vika Koprivec 07 818 4154,
Marjan Zaman 07 818 47 49, Rezka Repovž 07 818 5670

Jeprjek

od Telč
do Bučke bo pohod
15. 7. 2006

PRIREDITEV

Odkritje spomenika v Trbovljah

OB DNEVU IZGNANCEV 7. JUNIJA

Krajevna organizacija DIS Trbovlje načrtuje odkritje spomenika
slovenskim izgnancem

Letos bo prireditev ob dnevu izgnancev in
15. obletnici ustanovitve
Društva izgnancev Slovenije 1941 -1945

v sredo, 7. junija 2006, ob 11. uri
v Ljubljani v Rekreacijskem parku Mostec.
Prireditev organizira Izvršni odbor DIS skupno s
Krajevnimi organizacijami ljubljanskega območja.
Društvo izgnancev Slovenije in KO DIS ljubljanskega območja
pričakujejo, da se bo na tej prireditvi zbralo veliko izgnancev, prisilnih
delavcev, beguncev in drugih žrtev vojnega nasilja.
Vljudno vabljeni – veselimo se srečanja.

Izvršni odbor DIS in
Krajevne organizacije ljubljanskega območja

Sevnic

Krmelj

HINJCE
ob 11.30 kulturni program, predstavitev spominskega obeležja
ODHOD ob 11.50

V Društvu izgnancev Slovenije 1941 -1945 vsako leto
zaznamujemo dan slovenskih izgnancev, 7. junij.

a

Hinjce

v soboto, 3. junija 2006,
v parku v Trbovljah.
Odkritje spomenika bo v času praznovanja občinskega praznika Trbovlje in 65.
obletnice izgona iz domovine.
Vljudno vabljeni na prireditev ob odkritju spomenika v Trbovljah!
Krajevna organizacija DIS Trbovlje
Ljudmila Tolar, predsednica

Spominski pohod
ob nemško-italijanski okupacijski meji
od Telč do Bučke
Krajevna organizacija DIS Bučka bo v sodelovanju s KS in organizacijami ter
društvi na Bučki organizirala

v soboto, 15. julija 2006,
pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Telč do Bučke.
Letos bodo v tej organizaciji zaznamovali tudi 15. obletnico
delovanja KO DIS Bučka.
V tem kraju je bila 1. novembra 1991 ustanovljena prva
Krajevna organizacija DIS v Sloveniji.
O prireditvah na Bučki bomo podrobneje pisali
v naslednji številki Vestnika.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Novoletno srečanje starejših članov DIS KO Tržič

Od leve proti desni stojijo: Mara Selko, Filip Rozman, Anton Kovačič, Alojz Žabkar,
Janko Dobre, Francka Roblek, sedijo Neža Kimovec, Mara Mozetič, Ivanka Žurga,
Tatjana Pirih, Kristina Perkman.

V

Krajevni organizaciji DIS Tržič
smo 15. 12. 2005 pripravili novoletno srečanje naših članov, ki
so dopolnili 80 ali več let. Vabljenih je
bilo kar 26 članov, kar pomeni četrtino
članstva, saj smo v letu 2005 imeli 108
članov, nekaj pa smo jih žal morali vpisati
na zadnjo stran našega Vestnika. Udeležilo
se je 10 vabljenih članov, nekaj pa se jih je
opravičilo.
Da bi bila udeležba na mrzli zimski dan
bolj številčna, smo se zbrali že ob 11. uri

ob pričakovanju, da se nam pridruži še
kdo od vabljenih, ki se ni opravičil. Nato
je stekel sproščen pogovor, ne le o težkih
časih v izgnanstvu, pač pa tudi o življenju
do današnjih dni.
Med pogovorom so nas postregli s kosilom,
vse prisotne smo obdarili s simboličnimi
darili in koledarjem. Zadovoljni in v upanju, da se čez leto ponovno srečamo, smo
še pred mrakom odšli domov.
Alojz Žabkar

Krajevna organizacija Trbovlje

V

okviru občinskega praznika so
se v mesecu juniju odvijale razne
prireditve. Krajevna organizacija
Trbovlje pa je v okviru teh prireditev
10. junija 2005 praznovala vrnitev iz
izgnanstva. V Mestnem parku v Trbovljah
se je prireditve udeležilo okrog 150 ljudi.
Praznovanje so polepšali pevski zbor Zarja,
člani dramske skupine Svoboda in rogisti
upokojenskega društva Trbovelj, program
pa je povezovala članica KO Trbovlje Jelka
Vresk. Slavnostni govornik je bil poslanec
državnega zbora profesor Aleš Gulič.
Nanizal je nekaj podatkov iz zgodovine
okupacije in o namerah nemškega rajha,
zaradi katerih je bilo izgnanih 63.000
Slovencev. Člani dramske skupine
Svoboda so brali spomine izgnancev, ki
so jih zapisali člani krajevnih organizacij
iz vse Slovenije in ki so bili objavljeni v
knjigi Spomini in pričevanja, izdani leta

K

Novice iz Šentjanža

rajevna organizacija Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945
Šentjanž je 18. decembra 2005
pripravila srečanje svojih članov in
povabljenih gostov.
Proslavili smo 60. obletnico vrnitve iz
izgnanstva in begunstva tudi z odprtjem
razstave »V pregnanstvu smo hrepeneli po
domu in domovini«.
Predsednica KO DIS Šentjanž Rezka
Repovž je pozdravila člane in goste. Prisrčno
dobrodošlico je izrekla županu Občine
Sevnica Kristijanu Jancu, predsedniku sveta
KS Šentjanž Ivanu Orešniku, rojakoma
Simoni Jakša in prof. Janezu Kosu, prof.
Jožetu Bogoviču, Alojzu Ruparju, članom
IO DIS, predstavnikoma sosednjih društev
iz Krmelja in Radeč, ravnateljici OŠ Milana
Majcna Meri Berce, novinarju DL Pavlu
Percu in nastopajočim učencem.
Sledil je kulturni program. Tišina med
nastopom in bučen aplavz ob koncu sta
pokazala, da so učenci nastopali prikupno in
dovršeno. Marsikaj nam je segalo do srca.
Sledil je slavnostni govor prof. Janeza
Kosa, častnega člana Krajevne organizacije
DIS in rojaka. Predsednica KO DIS ga je
predstavila: »To je tisti pridni, ustvarjalni
fant iz našega kraja, ki je ponesel ime
Šentjanža v širni svet, v pisni obliki.
Nenehno ustvarja, poln je še idej. Pravi, da
je treba še delati, ne smemo še odnehati z
zapisovanjem spominov. Poskrbeti moramo,
da bo napisana še kakšna knjiga o življenju
Šentjancev nekoč in skozi vse reforme časa.
Če boste pomagali tudi vi, danes tukaj
zbrani, nam bo zagotovo uspelo.«
Besedo so imeli tudi gostje. Župan
Kristijan Janc je kljub obilici dela našel
čas in prišel v Šentjanž. Bil je navdušen
nad razstavo, ob koncu je vsem izrekel
mnogo lepih želja ob novem letu.

Anica Hočevar iz Krmelja je predstavila
razstavo, Alojz Rupar je v imenu
predsednice DIS Ivice Žnidaršič pozdravil
navzoče, izrekel pohvalo ob razstavi in
zaželel vse najlepše ob prihajajočem letu.
Nekaj misli sta povedala tudi prof. Jože
Bogovič in Simona Jakša.
Predsednica KO DIS se je zahvalila vsem
gostom za njihove besede in čestitke.
Izrekla je javno zahvalo Mitji Sršenu
in Tomažu Kosu za prenos gradiva na
računalnik. Posebno zahvalo je izrekla
rojaku prof. Janezu Kosu, ki je zbrano
gradivo razvrstil in ga pripravil.
Iskrena hvala učiteljicam Majdi P. Repovž,
Jožici Pelko, Sabini Ribič in glasbenemu
pedagogu Marjanu Dirnbeku za čudovito
pripravljen nastop učencev. Nadi Vodišek,
likovni pedagoginji, najlepša hvala za pomoč
pri razporejanju razstavnih panojev, pripravi
odra in za napise na spomenicah. Čestitala
je novinarju DL Pavlu Percu za pohvalno
listino, ki mu jo je izročila predsednica
DIS Ivica Žnidaršič 8. decembra 2005 v
Cekinovem gradu v Ljubljani ob prisotnosti
predsednika RS dr. Janeza Drnovška.
Sledila je podelitev spomenice, ki jo
podeljujejo Občina Sevnica in Krajevne
organizacije Društva izgnancev Slovenije,
Boštanj, Krmelj-Tržišče, Sevnica, Studenec
in Šentjanž v spomin na čas izgnanstva in
begunstva.
V imenu odbora KO DIS Šentjanž je vsem
navzočim zaželela veliko sreče, zdravja in
radostnih dni v letu 2006.
Čez nekaj dni smo obiskali 26 nad 80
let starih članov, jim zaželeli vse dobro,
izročili spomenico in darilni paket.
Razstava je bila odprta 25. decembra od
9. do 14. ure in 26. decembra od 9. do 12.
ure. Obisk je bil dober.
Odbor KO DIS Šentjanž

2003. Svoje spomine iz izgnanstva pa je
obujal tudi član KO DIS Trbovlje profesor
Vekoslav Gulič in pripovedoval o nekaterih
dogodkih, ki jih je doživljal v izgnanstvu
ter o katerih je napisal knjigo Zadnji trio.
Decembra je naša KO Trbovlje imela
zbor, ki so se ga udeležili tudi nekateri
od povabljenih gostov, med drugimi
predsednica DIS Ivica Žnidaršič in
predsednica občinskega zbora LDS
Marija Juraja. Na zboru smo obravnavali
poročila za leto 2005 in sprejeli program
dela in dejavnosti društva. Na našem zboru
imamo vedno tudi umetniški program.
Prigodne pesmi je zapel moški pevski
zbor Zarja. Pričevanja izgnancev je brala
Jelka Vresk. Po zboru je bila pogostitev,
kar je vedno priložnost za prijateljsko
druženje in pogovore o perečih problemih
izgnancev.
Ljudmila Julijana Tolar
Ob otvoritvi razstave so udeleženci prisluhnili govoru župana Občine Sevnica in poslanca DZ
Kristijana Janca. (18. 12. 2005)

IZ UREDNIŠTVA
Uredništvo Vestnika ponovno vljudno prosi vse pisce prispevkov,
da svoje sestavke pošljejo natipkane, ker nekateri rokopisi niso čitljivi.
Zaradi morebitnih jezikovnih popravkov naj bo
med vrsticami večji razmik.
Ko pošiljate slike, prosimo,
da na hrbtno stran napišete podatek,
kaj slika predstavlja, in datum, kdaj je nastala.
Uredništvo si pridržuje pravico, da sestavke krajša,
zato pri pošiljanju informacij
ne bodite predolgi.
Prireditev 10. 6. 2005 v Mestnem parku v Trbovljah ob 60. obletnici vrnitve iz izgnanstva.

Uredništvo
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

D

»Mi vemo, kaj je sreča in kaj je domovina«

ruštvo izgnancev Domžale, ki
združuje žrtve druge svetovne vojne
z območij občin Domžale, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Trzin, je ob koncu leta
2005 pripravilo občni zbor ter ga združilo s
tradicionalnim novoletnim srečanjem.
Letos se je občnega zbora udeležilo blizu 200
članov in članic, ki so po sprejemu poročila
o delu društva v letu 2005, finančnega
poročila za isto leto ter programa dela za leto
2006 prisluhnili besedam Ivice Žnidaršič,
predsednice Društva izgnancev Slovenije.
Govorila je o zgodovini, o dogodkih, ki
so oblikovali življenje izgnancev, tabo
riščnikov ter drugih žrtev vojne, ter
poudarila, da mlade generacije velikokrat
o teh dogodkih premalo vedo. Predstavila
je vsebino razstave o zgodovini izgnanstva
v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, ki
jo je Društvo izgnancev Slovenije skupaj
s soorganizatorji pripravilo ob 60-letnici
srečne vrnitve slovenskih izgnancev na
svoje domove. Hkrati je vse prisotne
opozorila na drugo spominsko knjigo,
v kateri 140 izgnancev predstavlja svoje
spomine na čase, preživete v taboriščih in
begunstvu, na kratko pa je predstavila tudi
prizadevanja slovenskega Društva izgnancev
za zagotovitev materialne odškodnine vsem,
ki so ob izgnanstvu izgubili svoje domove

in drugo premoženje, ter poudarila, da
nekdanje žrtve druge svetovne vojne ne
bodo nehale terjati svojih pravic ter opustile
pričakovanja, da bo država, ki nekoč ni bila
sposobna od agresorjev izterjati odškodnine,
to vendarle zagotovila. Ob koncu je vsem
prisotnim, ki na poseben način vedo, kaj
je sreča in kaj domovina, zaželela veliko
zdravja in sreče v letu 2006. Izgnanci iz
društva smo se ji za njeno delo zahvalili
s šopkom, ji čestitali za podelitev naslova
»dobrega človeka leta«, Jože Kveder,
predsednik društva, pa je tudi njej zaželel
veliko prijetnih dni v letu 2006. Prisotne
je pozdravil in jim vse dobro v letu 2006
zaželel tudi Martin Rebolj, župan Občine
Moravče.
Prisotni so prisrčno pozdravili tudi nagovor
predsednika Društva izgnancev iz slovenske
Koroške, ki je poudaril pomen sodelovanja,
zaploskali pa tudi Francu Gradišku, ki je
spregovoril o vezeh s kraji v Nemčiji, kamor
so bili člani in članice društva izgnani v
času druge svetovne vojne.
V prijetnem kulturnem programu je
nastopil Oktet Tosama, prijetno srečanje
pa je s svojim igranjem popestril tudi Tone
Habjanič s prijatelji. Prijetno leto 2006!
Vera Vojska

V

IZ KO DIS Ljubljana Vič - Rudnik

januarju je imela KO svoj redni
letni občni zbor, katerega se
je udeležilo okoli 200 članov.
Predsednik društva, Anton Naroglav, je
zelo obširno predstavil delo v preteklem
letu, predsednica DIS Ivica Žnidaršič
pa je osvetlila opravljeno delo v zvezi
s sprejetimi zakoni in prizadevanji za
sprejetje zakona za povračilo odkškodnine
za premično in nepremično premoženje.
Nadalje je poročala o delu pri obnovi hlevov
in prizadevanjih za pridobitev sredstev
iz proračuna za dokončanje del, saj se za
nadaljnja dela razen ostrešja in kritine ne
bodo več zbirali prostovoljni prispevki med
člani DIS. Navzoči njena izvajanja izredno
pozorno spremljajo, saj je vsaka njena
beseda izrečena preudarno, tehtno, jasno.
Navzoče je zanimalo predvsem zdravstveno
zavarovanje. Povedala je, da do 28. februarja
nimamo kaj storiti, ker bo o tem odločila
država sama, če pa bi potem nastala kaka
nejasnost, se bo razčiščevalo sproti.
Predsednica DIS je podelila tudi priznanja
najzaslužnejšim članom, in sicer Antonu
Naroglavu in Mariji Kržan. Posebno
priznanje pa je dobila tudi Upravna enota
Vič – Rudnik, oddelek za občo upravo, ki
je z velikim razumevanjem in zelo ažurno
reševal vloge za priznanje statusa ŽVN in
smo se jim želeli na ta način zahvaliti.
Na občnem zboru je sodeloval tudi pevski
zbor Barje, ki je premierno zapel Pesem
izgnancev, katere avtor je Marijan Horn,
melodijo zanjo je izbral naš član Jože
Hruševar, priredil pa Venčeslav Zadravec.

DIS je podelil priznanje tudi Upravni enoti VičRudnik - Oddelku za občo upravo.

Želimo, da bi jo objavili v Vestniku DIS.
V naš program dela smo dali tudi
pridobivanje novih članov: svojcev – sinov in
hčera, pa tudi vnukov in predvsem mlajših,
saj se zavedamo, da smo vse starejši, ki
bomo prej ali slej potrebovali zdravstveno,
psihofizično ali kakršno koli pomoč, ki
nam jo bodo lahko nudili le mlajši. Zato
je kot kulturni vložek dodala Marija
Kuhar naslednji sestavek, ki ga je našla v
Spominčici, glasilu Slovenskega združenja
za pomoč pri demenci, in ga je po tuji
predlogi pripravila Janja Letnikoska:
Marija Kuhar

Za tiste, ki imate starše, ki ste starši, in za vse,
ki delajo s starši koga drugega...
»Dragi sin / draga hči!

Na občnem zboru in novoletnem srečanju članov DIS iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin so predsednici DIS Ivici Žnidaršič čestitali za dobljeni naslov »dobri človek leta 2005«, cvetje ji je
izročil predsednik KO DIS Domžale Jože Kveder.

OBVESTILO
Prosilce, ki so spremenili svoj naslov od zadnjega kontakta z IOM,
naprošamo, da o tem takoj obvestijo OM.
Vaš novi naslov morate poslati pisno na naslov:
IOM Compensation Programmes, CP 71, CH-1211 Geneva 29,
Switzerland, fax +41-22-7986150,
e-mail: compensation@iom.int
Za druge informacije prosimo pokličite na telefon
+41-22-5928230, fax +41-22-7986150, compensation@iom.int

Sedaj še nisem ostarel, a ko me boš nekoč
videl kot takega, bodi potrpežljiv z menoj in
me skušaj razumeti …
Če se med jedjo umažem, če se ne morem
sam obleči, bodi potrpežljiv. Spomni se
ur, ki sem jih jaz porabil, da sem te tega
naučil.
Če v pogovoru ponavljam iste stvari znova
in znova, me ne prekinjaj … prisluhni mi.
Ko si bil majhen, sem ti moral isto zgodbo
prebirati znova in znova, preden si zaspal.
Če se ne želim okopati, me ne zasmehuj, ne
zmerjaj. Spomni se, kako sem te moral jaz
loviti in si izmišljati tisoč razlogov, da si šel
v kad.
Če opaziš moje nepoznavanje nove tehno
logije, mi daj potreben čas in me ne glej s
posmehljivim nasmehom na obrazu; jaz
sem tebe naučil veliko stvari: pravilno jesti,
se pravilno obleči, soočiti z življenjem.
Če bom kdaj v pogovoru kaj pozabil ali
izgubil nit pogovora, mi daj potreben čas, da
se spet spomnim … in če se ne bom mogel,
se ne vznemirjaj. Ni mi najpomembnejša
stvar najin pogovor, ampak to, da sem s
teboj in da me poslušaš.

Če kdaj ne bom želel jesti, me ne sili s hrano,
sam najbolje vem, kdaj jo potrebujem in
kdaj ne.
Ko mi moje utrujene noge ne bodo več
dovolile hoditi, mi podaj roko … enako, kot
sem jo jaz tebi, ko si delal prve korake.
In če ti bom nekoč rekel, da nočem več
živeti, da hočem umreti … ne jezi se …
nekega dne boš razumel.
Skušaj razumeti, da se v starosti ne živi,
ampak se jo preživlja.
Nekoč boš spoznal, da sem ti kljub vsem
storjenim napakam želel le najboljše in te
skušal pripraviti na življenjsko pot.
Ne bodi žalosten, jezen ali nebogljen, ko me
gledaš ob sebi. Bodi ob meni in me skušaj
razumeti in mi pomagati, kot sem jaz tebi,
ko si začel živeti.
Bodi mi v oporo, pomagaj mi zaključiti
pot z ljubeznijo, potrpežljivostjo in dosto
janstveno.
Poplačal ti bom z nasmehom in neizmerno
ljubeznijo, ki sem jo vedno čutil do tebe.
Rad te imam, sin/hči.

Tvoj oče/tvoja mati.«

Ptičja gripa
Inštitut za varovanje zdravja RS
ima za morebitna vprašanja o varovanju zdravja prebivalstva
odprto telefonsko linijo

Uradne ure za klice v angleščini ali francoščini so od
ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00.
Za klice v drugih jezikih pa, prosim, pokličite
od ponedeljka do petka
med 9.00 in 12.00 ter med 14.00 in 17.00.

Veterinarska uprava RS ima odprto brezplačno telefonsko linijo za morebitna
vprašanja v zvezi s pojavom ptičje gripe

Zadnji datum za vsa izplačila je 30. september 2006.

080 5052 vsak dan med 8. in 20. uro.

(01) 2441 433 vsak dan od 8. do 20. ure.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Letna skupščina KO DIS Globoko - Pišece

Zbor članov KO DIS iz Logatca in Cerknice

P

redsednik krajevne organizacije
DIS Logatec - Cerknica Vladimir
Kopinič je 21. januarja 2006 sklical
redni občni zbor. Zaradi slabega vremena
se zbora niso mogli udeležiti vsi člani. Kot
gostje so se zbora udeležili predsednica
DIS Ivica Žnidaršič, članica IO DIS
Anka Tominšek in predsednik KO DIS
Ljubljana Vič-Rudnik Anton Naroglav.
Zbor je vodil delovni predsednik Ivan
Škrl. Poročilo o delu je podal predse
dnik KO DIS in ob tem poudaril, da so
vedno pomagali pri uveljavljanju pravic

po slovenskem, nemškem in avstrijskem
zakonu. Trudili so se, da bi v društvo
vključili tudi svojce. Vodili so evidenco
članov, sodelovali so na pogrebih članov,
če so svojci obvestili KO DIS.
Na zboru je bil sprejet tudi program dela
za leto 2006. Udeležili se bodo prireditve
ob dnevu izgnancev 7. junija v Ljubljani,
v parku Mostec, zbirali bodo gradivo o
izgnanstvu, skrbeli za povečanje članstva
in sodelovali pri skrbi za starejše, osamele in bolne člane DIS.
V. K.

Delovno predsedstvo na občnem zboru KO DIS Globoko - Pišece 28. 1. 2006
Foto: I. Žn.

P

odobno kot vsako leto smo se tudi
letos zbrali izgnanci, člani naše
organizacije, zadnjo soboto v mesecu
januarju, to je 28. 1. 2006, v Prosvetnem
domu v Globokem. Skupščine se je
udeležilo približno 90 članov. Prav tako
so se zbora udeležili vabljeni predsedniki
sosednjih KO brežiške občine – iz Brežic,
Artič, Cerkelj ob Krki, Čateža ob Savi,
Dobove, Kapel in Bizeljskega. Še posebej
pa smo se izgnanci razveselili nam drage
gostje Ivice Žnidaršič, predsednice
Društva izgnancev Slovenije. Naše
skupščine so se udeležili tudi predstavniki
občine Brežice, KS Globoko in Pišece
ter društev in organizacij v obeh KS. Za
uvod so učenci obeh občin pripravili lep
kulturni program.
Skupščino je vodilo delovno predsedstvo
po običajnem dnevnem redu. Svoja
poročila so podali: predsednica, blagajni
čarka ter predsednica nadzornega odbora.
Predsednica KO Ljudmila Petan je v

poročilu obširno poročala o delu društva
v letu 2005.
Poročilu je sledila razprava, v katero se
je vključila tudi Žnidaršičeva. Pojasnila
je prizadevanja za uveljavljanje tudi
odškodnin za gmotno škodo. Obenem se
je našemu društvu zahvalila za pravočasno
nakazane prispevke za obnovo grajskih
hlevov v Brestanici.
Ob tej priložnosti je Ivica Žnidaršič,
predsednica DIS, podelila priznanji »Ob
10. obletnici izhajanja Vestnika – za
sodelovanje in oblikovanje njegove vsebine«,
Ivanu Živiču in Ljudmili Petan. Prisotni
smo priznanji pozdravili s ploskanjem.
Po bogati razpravi je bil podan in sprejet
še program dela KO za leto 2006. Letni
skupščini je sledila večerja. Za prijetno
druženje pozno v noč so poskrbeli domači
muzikantje, popestrili pa so ga tudi mnogi
ljubitelji domače pesmi.
Mira Podgoršek

Program dela KO DIS Globoko - Pišece za leto 2006
Letni občni zbor KO DIS ob koncu
januarja 2006.
Obiskali bomo vse člane KO na njihovih
domovih in pobrali članarino ter naročnino
za Vestnik.
V februarju bomo uskladili seznam
naročnikov na Vestnik in ga poslali na
sedež DIS Ljubljana.
Redno bomo pošiljali imena umrlih članov
za objavo v Vestniku. Vse umrle člane
bomo pospremili s praporom in svojcem
izrekli sožalje.
Še dalje bomo spremljali reševanje zahtev
kov iz vojne zakonodaje.
Sodelovali bomo z DIS Ljubljana v vseh
zadevah skupnega pomena. Udeležili se
bomo sestankov in seminarjev, ki jih bo
organiziral DIS.
Udeležili se bomo proslave ob dnevu
izgnancev junija 2006.
Vključili se bomo v zbiranje spominov
izgnancev in seznanili člane z II. knjigo
spominov in pričevanj.

Začeli bomo z urejanjem stalne razstave
o beguncih in izgnancih v prostoru
Prosvetnega doma v Globokem.
Udeležili se bomo vseh aktivnosti, ki
jih bo organizirala koordinacija DIS
Brežice.
Sodelovali bomo z organizacijami in
društvi v KS, s šolo, svetom KS ter skrbeli
za spomenik in njegovo okolico.
Ob dnevu mrtvih bomo organizirali kome
moracije pri spomeniku v Globokem.
Izlet in družabno srečanje bomo pripravili
28. 20. 2006 (po dogovoru).
Udeležili se bomo prireditve Po poteh
brežiške čete. V primeru, da bo katera od
KO DIS organizirala še kakšno prireditev,
se bomo udeležili tudi le-te.
Udeležili se bomo pohoda ob italijanskonemški meji Od Murnc do Telč 9. aprila
2006 in od Telč do Bučke 15. julija
2006.

Del udeležencev in gostov občnega zbora KO DIS Cerknica - Logatec. (21. 01. 2006)
Foto: I. Žn.

Izgnanci na Bučki zborovali

V

soboto 14. januarja 2006 je bil na
Bučki občni zbor članov Krajevne
organizacije Društva izgnancev
Slovenije na Bučki.
Predsednica Krajevne organizacije Silva
Marjetič je poročala o številnih aktivnostih
v minulem letu, povezanih s 60. obletnico
vrnitve iz izgnanstva, in prvem pohodu
ob nemško-italijanski okupacijski meji od
Telč do Bučke, 16. julija 2005. Povedala
je, da so v Kulturnem domu na Bučki
odprli krajevni muzej, kjer so razstavljene
fotografije in drugi predmeti o izgnanstvu
in begunstvu, in pozvala udeležence, naj še
naprej pišejo spomine in zbirajo predmete
o tistem težkem času. Zahvalila se je KS
in vsem organizacijam in društvom, ki
pomagajo pri vseh prireditvah DIS.
Zbora so se udeležili tudi predsednica DIS
Ivica Žnidaršič in podpredsednik Janez
Komljanec ter predstavniki KO DIS iz

Brežic, Čateža, Sevnice, Rake in Novega
mesta. Poslanec DZ mag. Franc Žnidaršič
je udeležence seznanil o tem, da je po
koalicijski pogodbi zagotovljeno nadaljnje
delo medresorske komisije za obravnavo
vprašanj vojne škode.
Župan občine Škocjan Anton Zupet je
obljubil nadaljnjo pomoč pri širjenju
krajevnega muzeja o izgnanstvu in povedal,
da je tudi občina Škocjan podpisala pismo o
nameri sodelovanja z Društvom izgnancev
Slovenije pri nadaljnji obnovi zbirnega
taborišča za izgon Slovencev v Brestanici.
Udeleženci so ob tej priložnosti čestitali
bučenski rojakinji Ivici Žnidaršič, ker so jo
bralke in bralci revije Naša žena razglasili
za dobrega človeka leta 2005.
Zbor so s kulturnim programom popestrili
učenci Osnovne šole in Bučenski lamprači.

Na občnem zboru KO DIS Bučka so se zbrali skoraj vsi člani te organizacije in svojci.
(14. 1. 2006)

G. K.
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .
Občni zbor KO DIS Dole pri Litiji

Č

lani KO Dole pri Litiji smo se
dobili na rednem letnem zboru
v nedeljo 29. 1. 2006, v šoli na
Dolah. Na začetku sem v imenu odbora
KO in v svojem imenu lepo pozdravila
vse navzoče izgnance, begunce, svojce
naših članov, predsednika KS in vodjo
šole, predsednika krajevnih organizacij
in koordinacije Zasavje, s katerimi
lepo sodelujemo. Zbora so se udeležili:
Milica Tolar iz Trbovelj, Marija Mejač iz
Hrastnika, Marinka Bregar iz Radeč, Jože
Pograjc iz Polšnika in Vinko Gaberšek
iz Litije. Anica Brinovec iz Podkuma se
je opravičila zaradi bolezni. Prav tako
se je opravičila predsednica DIS Ivica
Žnidaršič zaradi prezaposlenosti. Vemo
in verjamemo, da je naša predsednica zelo
zaposlena in neumorno dela za dobro
članov po vsej Sloveniji.
Veliko naših članov je že pokojnih in sedaj
že svojci dobivajo izplačila za prisilno
delo. Ostanimo člani društva izgnancev in
želim, da ne bi bilo takih, ki ne bi plačevali
članarine.

Večina naših članov plačuje članarino, lani
je bilo na Vestnik naročeno 70 članov, tako
da ima več kot polovica naš časopis doma.
Še zbiramo prispevke za ureditev hlevov v
Rajhenburgu; večina članov je prispevala
vsaj 1000 SIT, letos pa nekateri še več.
Hleve ob rajhenburškem gradu so že kar
lepo obnovili in bodo tudi za potomce lep
spomenik o težkih časih krute vojne.
V minulem letu smo skupaj s KO RK
Dole obiskali naše člane v Domu Tisje,
v Trebnjem in na Izlakah ter jih skromno
obdarili. Za 70-letnico pošljemo članom
vizitko, 80- in 90-letnike pa obiščemo na
domu. Za preminule člane pošljemo svoj
cem žalno vizitko.
Na letošnjem zboru je bila udeležba kar
lepa. Za uvod je zapela naša pevska skupina Izgnanci. Po uradnem delu smo prisotne
skromno pogostili, potem pa v pogovoru
še posedeli ob kozarčku vina. Domači
godci so ustvarili prijetno razpoloženje.
Vse najlepše in veliko zdravja v letu 2006
smo zaželeli vsem članom DIS.
Meri Vresk

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Dole pri Litiji, 29. 1. 2006

KO DIS Trebnje sprejela program dela za leto 2006

V

soboto 28. 1. 2006 so se sestali člani
DIS Krajevne organizacije Trebnje
in pregledali delo v minulem letu in
sprejeli spodbuden program aktivnosti za
letošnje leto. Predsednik KO DIS Trebnje
Zvone Duh je dejal, da je zelo zadovoljen,
ker so člani aktivno sodelovali na osrednji
prireditvi ob 60. obletnici vrnitve iz
izgnanstva in begunstva 4. 6. 2005 pri
gradu Rajhenburg, sodelovali na dveh
pohodih ob nemško-italijanski meji od
Murnc do Telč in prvič od Telč do Bučke
ter drugih prireditvah, ki jih organizira
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945.
V letošnjem letu bodo posebno pozornost
namenili osamelim, bolnim in invalidnim

članom z raznimi oblikami pomoči na domu.
Tudi letos bodo sodelovali na pohodih 29.
aprila 2006 od Murnc do Telč in 15. julija
od Telč do Bučke ter na prireditvi ob dnevu
izgnancev 7. junija v Ljubljani. Sodelovali
bodo pri prizadevanjih, da bi vlada RS začela
razpravo o povračilu vojne odškodnine za
premično in nepremično premoženje.
Na občnem zboru so sodelovali tudi
poslanec DZ mag. Franc Žnidaršič,
župan občine Trebnje Ciril Pungartnik,
predsednik častnega razsodišča Skupščine
DIS Ivan Gole in predsednica DIS, ki
je ob tej priložnosti podelila spominsko
priznanje DIS Zvonetu Duhu.
Z. D.

Del udeležencev na občnem zboru KO DIS Trebnje

KO DIS Ljubljana Bežigrad

V

soboto 11. 2. 2006 smo imeli v
KO Ljubljana Bežigrad letni občni
zbor, katerega se je udeležilo več
kot 200 članov. Za prijetno otvoritev so
poskrbeli pevci Partizanskega pevskega
zbora iz Ljubljane pod vodstvom Franca
Gornika. Njemu in pevcem se prisrčno
zahvaljujemo. Zbora so se udeležili pred
sedniki KO ljubljanskih občin, Litije in
še nekateri gostje. Posebej ljuba gostja
je bila predsednica DIS Ivica Žnidaršič,
ki nam je poročala o delu glavnega
odbora DIS. Govorila je o zgodovinski
preteklosti žrtev vojnega nasilja in nas
opozorila, da ne smemo dopustiti, da
to zatone v pozabo. Predsednik naše
KO Maksimilijan Ferek je poročal o
aktivnostih našega društva. Člani odbora
in NO so obiskali kar nekaj naših starejših
članov, ki so manj povezani z društvom
zaradi starosti in bolezni. Ravno zaradi
takih članov smo se odločili organizirati
zaokrožena bivalna področja naših
članov, ki bi imela svoje poverjenike (to
bi bili mlajši člani). Ti bi skrbeli za boljšo

obveščenost o zdravstvenem in gmotnem
stanju le-teh ter o morebitni smrti, ker do
teh podatkov doslej nismo prišli. Odločili
smo se povabiti k sodelovanju čimveč
pridruženih članov, to je svojcev naših
članov. V letu 2005 smo organizirali
dva zelo uspešna izleta, na Bizeljsko in
Primorsko, ter se množično udeležili
slavnostnega shoda v Brestanici. Tudi
letos bomo organizirali dva izleta in vas
vabimo, da se pravočasno prijavite. O
datumu in kraju izletov boste pravočasno
obveščeni.
Pobirali smo tudi članarino, prispevek za
Vestnik ter prispevke za obnovo rajhenbur
ških hlevov. Vsem, ki niso izpolnili
svojih obveznosti oz. plačali članarine
ter prispevka za Vestnik in hleve, bomo
poslali »vzorec« nakaznice, da bi lahko
plačali. Da bi ne imeli dodatnih stroškov,
naj vas spomnimo, da so uradne ure vsak
prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 18.
ure, kjer lahko osebno poravnate svoje
obveznosti.
Jožica Sirec

V nabito polni dvorani na občnem zboru KO DIS Ljubljana Bežigrad so se udeleženci seznanili s
številnimi aktivnostmi v minulem letu in sprejeli program za tekoče leto. (11. 2. 2006)

Obiskali smo starejše člane

O

b božičnih in novoletnih praznikih se radi spomnimo tudi naših
starejših in bolnih članov DIS
KO Čatež ob Savi ter jih obiščemo na njihovem domu. Tako smo tudi v letu 2005
obiskali 46 članov naše krajevne organizacije, jih obdarili s skromnim darilom
in jim izrekli lepe želje ob prihajajočih
praznikih. Našega obiska so bili vsi zelo
veseli. Posebno pa je bila vesela srečanja
Draga Tomše, ki je 4. 11. 2005 praznovala
svoj 95. rojstni dan.
Posebno zahvalo smo dolžni Krajevni skup-

Draga Tomše in tajnik KO DIS Čatež ob Savi
Albert Račič. Foto: Jožefa Stezinar.

nosti Čatež ob Savi, ki nam je tudi finančno
pomagala pri obdaritvi obiskanih.
Jožefa Stezinar

90 let Antona Kodrina iz KO Polje ob Sotli – Buče

V

naši KO Polje ob Sotli – Buče je 14.
oktobra 2005 dočakal svoj visoki
življenjski jubilej – 90-letnico, Anton Kodrin iz Brezovice pri Polju ob Sotli
24. Ko ga povprašaš o mladosti, iskreno
pove, da se je ne spominja rad. Star komaj
šest let je moral od doma; odšel je služit k
premožnejšemu kmetu v Podsredo. Tam je
ostal štiri leta. Nato je odšel k novemu gospodarju, Vrečarju, kjer je služil do petnajstega leta starosti. Nato se je odpravil v Savinj
sko dolino in tu našel novega delodajalca,
pri katerem je ostal do služenja vojaškega
roka. Po odsluženju vojaškega roka leta
1939 se je odpravil v Zagreb s trebuhom
za kruhom. Tu je delal do okupacije Jugoslavije. Ob prihodu domov v Brezovec ga
je čakalo obvestilo, da bo družina izgnana.
Moral je na prisilno delo v Avstrijo.
V zakonu se mu je rodilo šest otrok, od katerih mu je prva hčerka umrla v izgnanstvu

Anton Kodrin, 90-letnik.

v Avstriji, kjer je bil na prisilnem delu.
Življenje mu je naklonilo veliko lepih, pa
tudi bridkih trenutkov. Ob izgubi žene je
ostal sam, druga žena mu je umrla leta
2002. Kljub težkemu življenju je ostal
veder in čil. Trenutno preživlja svoje tretje
življenjsko obdobje v Domu starejših v
Šenjurju.
KO Polje ob Sotli – Buče
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. Jubileji . Jubileji . Jubileji . Jubileji .
Naši jubilanti - KO DIS Leskovec

M

artin Mežič iz Malega Podloga 1
je 5. decembra 2005 praznoval
svoj 90. rojstni dan. Leta
1941 sta bila z ženo Terezijo izgnana v
nemška taborišča. Teh časov se spominja
z grenkobo, saj je doživel veliko hudega in
krutega. Še danes pa je posebno živ grenki
spomin na čas vračanja, ko je na Češkem

O leve: podpredsednica Anica Baznik, jubilant
Martin Mežič, poverjenica Slavka Vrhovšek in
predsednik Franci Žičkar.

pokopal hčerkico Majdo, ki je imela komaj
dve leti.
Danes živi zadovoljno življenje s sinovo
družino in svojo zakonsko družico, ki je 90.
jubilej praznovala pred enim letom. Zelo
je hvaležen vsem, ki so se trudili in uspeli
doseči za izgnance vsaj delno popravo
krivic, čeprav malo pozno.
Za praznik so Martina Mežiča obiskali
predsednik Franci Žičkar, podpredsednika Anica Baznik in poverjenica Slavka
Vrhovšek.
Še veliko trdnih let, gospod Martin!
Zdenka Žičkar

M

arija Drašler je bila rojena 17.
oktobra 1914 v Kostanjevici na
Krki. V družini je bilo enajst
otrok. Poročila se je na Gorico in rodila
pet otrok. Leta 1941 je odšla v begunstvo,
ki ga je preživljala v Kočevskih Poljanah.
Mož Ivan je umrl leta 1990.
Njen najtežji trenutek v življenju? Pravi,
da je bilo to takrat, ko je na begu čez Krko
v čolnu rodila sina Jožeta. Bežala je pred
okupatorjem, saj je veljala za iskano osebo
zaradi sodelovanja z NOB.
Danes živi pri hčerki Dragici v Kostanjevici na Krki in ji je lepo. Je še zelo bistra,
sorazmerno zdrava, le vid ji zelo peša.
Veliko jo obiskujejo otroci, vnuki in
pravnuki, pa tudi sovaščani iz vasi Gorica.
Vsakega obiska je zelo vesela.
Za njen jubilej so jo obiskali predsednik
KO DIS Franci Žičkar, podpredsednica
Anica Baznik in poverjenik Jože Barbič.
Še na mnoga zdrava leta, gospa Marija!
Zdenka Žičkar

M

arija Vodopivec se je rodila 30.
novembra 1910 v Veliki vasi.
Kmalu po poroki in rojstvu
prvih otrok je bila izgnana v Nemčijo.
Imela je devet otrok, danes jih živi še
šest. Sama pravi, da so bili zanjo najtežji
trenutki življenja, ko je izgubila svoje
otroke – svojo kri. Njeno življenje je
bilo zelo težko, veliko je delala, da se je
številčna družina preživela.
Tragično je izgubila moža, nato še sina
Ivana, pri katerem je živela. Udarci so bili
pretežki, zato si še danes ni opomogla.
A živeti mora dalje in pomagati pri
odraščanju štirih vnukov, ki jih ima zelo
rada.
Za svoja leta je Marija zelo bistra in
delavna, kar ji želimo tudi vnaprej.
Ob jubileju so jo obiskali predsednik
Franci Žičkar, podpredsednica Anica

Zdenka Žičkar

Od leve: podpredsednica Anica Baznik, jubilantka
Ana Ganzitti in poverjenica Olga Mandi

Stoletnica članice Društva izgnancev Celje

P
Predsednik KO DIS Sp. Dobrava Alojz Vidic je
obiskal Olgo Leban in ji izročil skromno darilce.

1. 7. 1942 smo pričeli delati v tovarni po
ljedelskih strojev »Hans Glas« Dingolfing
na Sp. Bavarskem. Domov smo se skupaj
vrnili 24. 7. 1945 in začeli znova ustvarjati
in obnavljati naše izropane domove.
Čestitke in darilce je sprejela s solzami v
očeh, s poudarkom: »Pozdravi vse moje
sotrpine, jaz sem priklenjena na posteljo.
Lojz, kmalu me zopet obišči.«
Alojz Vidic

avla Šušteršič je bila rojena 21. januarja 1906 v Cerknici. Rodila se je
v številčni družini osmih otrok, z
možem Jožetom pa sta imela hčerko Olgo
in sina Marka Šušteršiča, ki je bil akademski slikar. V domači Cerknici je spoznala
svojega moža. Po poroki sta se preselila na
Rakek, kjer je bil mož upravitelj in staro
sta Sokola. Z Rakeka je bil premeščen
v Tinje na Štajersko, nato pa na Teharje
pri Celju. S Teharij so vso družino Nmeci kot zavedne Slovence izgnali v Srbijo,
v Zaječar. V Zaječar je bila izgnana tudi
slovenska pesnica Meta Rainer iz Žalca, s
katero so se občasno videvali.
Stoletnica Pavla Šušteršič je zadnje leto
varovanka Špesovega doma v Vojniku, kjer
je najstarejša varovanka v domu. Pavla
Šušteršič je članica našega društva izgnancev Celje že vse od ustanovitve društva
leta 1993.
Želimo ji še mnogo let!
IO DIS Celje

Pravnukinja Pina rada obišče babico, s katero se
že vse življenje izvrstno razumeta.

Biserna poroka

P

Zlata poroka

M

arija in Julij Žgajnar sta prvo
soboto v februarju praznovala
zlato poroko. Marija je preživela
izgnanstvo v Siessnu, Julij pa v Leonbergu,
nato v Neckersuhlmu, pred fronto so bežali
v Hochenschwaben blizu Innsbrucka. Doma
je bilo vse prazno, brez orodja, ničesar niso
imeli. Treba je bilo trdno delati, a je vendar
počasi šlo na bolje.
Trdo življenje na kmetiji, delo in skrbi,
ljubezen in spoštovanje so ju vodili na poti
življenja. Jesen življenja preživljata lepo, v
krogu otrok in vnukov.
Želimo vama zdravja in še na mnoga leta!
Odbor KO DIS Šentjanž

Zdenka Žičkar

A

Od leve: podpredsednica Anica Baznik, predsednik Franci Žičkar, jubilantka Marija Drašler in
poverjenik Jože Barbič.

Ž

Baznik in blagajničarka Rozika Primc.
Iskrene čestitke za jubilej, gospa Marija!

na Ganzitti se je rodila 19. novembra
1905. V svojem življenju je prestala
veliko hudih preizkušenj. Težkih
dni izgnanstva se spominja z bolečino in
grenkobo.
Po sinovi smrti ji je ostala samo vnukinja.
Želi si samo zdravja. Zelo je hvaležna
vsem, ki so se trudili za delno popravo
krivic. Zdaj živi v domu za starejše občane
v Krškem. Pravi, da ji je zelo lepo in da
je srečna. Vendar pa ne more skriti tihega
domotožja po domači hiši.
Vse lepo ob jubileju, gospa Ana!

Novoletni obisk pri Olgi Leban
e več let sameva, brez svojih
sorodnikov v domu ostarelih
dr. Janka Benedika v Radovljici
najstarejša izgnanka našega društva, Olga
Leban iz Otoč pri Brezjah. Rojena je bila
20. 7. 1912 na Mostu na Soči. Od tam so
se pred drugo svetovno vojno preselili na
Črnivec pri Brezjah. Oče je bil zaposlen pri
železnici, mama pa je skrbela za številčno
družino. Leta 1941 je gestapo aretiral dva
njena brata, odpeljana sta bila v begunjske
zapore in bila 17. 10. 1941. leta ustreljena
med talci na Lancovem pri Radovljici.
5. decembra 1941 pa je bila njena družina
izgnana. Okupator je tega dne iz Srednje
Dobrave in iz okoliških vasi izgnal še 46
družin in jih odpeljal v zbirno taborišče Št.
Vid, od tam pa v Goričane pri Medvodah.
14. 4. 1942 je bila njena družina odpeljana
s transportom iz Medvod preko Jesenic
in Celovca v Nemčijo. V Celovcu so k
transportu priključili še koroške izgnance.
Bili smo odpeljani v različna nemška
taborišča. Za prisilno delo je bilo določenih
38 ljudi, med njimi tudi Olga.

Od leve: podpredsednica Anica Baznik, predsednik Franci Žičkar, jubilantka Marija Vodopivec in
blagajničarka Rozika Primc.

Marija in Julij Žgajnar praznujeta
zlato poroko.

rvo soboto v februarju sta slavila
naša člana Pavla in Franc Bebar bi
serno poroko. Pavla, roj. Jamšek, je
bila izgnana 1941. leta v Neresheim. V izgnanstvu ji je umrla mama. Po vrnitvi domov, na Kamenico, je morala prevzeti skrb
za brate in sestre, kajti bila je najstarejša.
Bilo je hudo, a so zmogli. Srečni so bili,
da so bili doma. Franc in njegovi so bili
izgnani 1941. leta v Bad Liebenzell.
Vsak po svoje sta okusila grozote vojne.
Upala sta, da bo nekoč bolje. Ob vrnitvi so
bili domovi opustošeni. Leta 1946 sta se
poročila, treba je bilo graditi, popravljati.
Še danes ne moreta pozabiti obvezne
oddaje. Kljub težkim časom sta zmogla

Pavla in Franc Bebar sta praznovala
biserno poroko.

prebroditi vse hudo. Imata 4 otroke, 9
vnukov in 8 pravnukov. Danes preživljata
jesen življenja v novi hiši pri sinu Franciju
in snahi Justi. Lepo jim je.
Še na mnoga leta, slavljenca!
KO DIS Šentjanž
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IZVRŠNI
ODBOR
DRUŠTVA
IZGNANCEV
SLOVENIJE
1941–1945
Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana
Podpredsednika:
Jože Križančič, Ptuj
Janez Komljanec, Sl. Gradec
Člani:
Marjan Arh, Leskovec pri Krškem
Ivan Babič, Buče
Emilija Držanič, Brežice
Sabina Godnič, Komen
Tomaž Hočevar, Koper
Milan Jazbec, Ljubljana
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Lojze Kranjc, Radovljica
Marija Kuhar, Brezovica/Lj.
Albin Pražnikar, Izlake
Alojz Rupar, Boštanj
Jožica Stezinar, Brežice
Anka Tominšek, Ljubljana
Malka Veler, Slovenska Bistrica
Franci Vidmar, Žalec
Alojz Voščun, Lendava
Davorin Zdovc, Maribor
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR
Mira Zalar, Maribor - predsednica
Janez Blas, Sevnica
Anton Žmavcar, Slovenska Bistrica

ČASTNO RAZSODIŠČE
Ivan Gole, Trebnje, predsednik
Inka Gorečan, Ljubljana
Olga Kamenov, Ljubljana
Jožef Pograjec, Polšnik
Štefanija Žalec, Ljubljana

VESTNIK
interno glasilo DIS
Za društvo:
Ivica Žnidaršič
Odgovorni urednik:
Jože Križančič
Lektorica:
Alenka Lokar Blatnik
Tisk:
Tiskarna Skušek
Naslov:
Društvo izgnancev Slovenije
1000 Ljubljana, Komenskega 7
telefon: 01 - 434 48 80
telefaks: 01 - 434 48 80
email: drustvoizgnancev@siol.net
Poslovni račun DIS:
02222-0010570920
Nova Ljubljanska banka

VESTNIK št. 62

Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Domžale
Jože BERGANT
Ladislava BEVC
Stanislav BRANK
Feliks BURGAR
Marija DOLENC
Franc FLIS
Stanislav GOŠEK
Marija JANEŽIČ
Frančiška JERMAN
Valentin KLOPČI
Stanislav LAJEVEC
Katarina MLAKAR
Marija NAKRS
Jožef PAVLIČ
Angela PENKO
Milena PIRNAT
Jožef PREBIL
Marija RESNIK
Mihael TOMELJ
Terezija UNETIČ
Ivan VIDIC

05.03.1939
12.05.1921
01.10.1922
17.11.1926
28.01.1914
12.03.1942
22.03.1918
19.09.1933
17.09.1917
02.02.1922
31.08.1918
26.04.1924
29.10.1919
06.03.1927
20.05.1912
18.02.1933
24.02.1931
11.02.1927
26.03.1923
26.02.1929
20.12.1918

02.04.2005
24.05.2005
11.09.2005
22.01.2005
09.06.2005
07.04.2005
05.06.2005
07.06.2005
05.07.2005
25.05.2005
25.09.2005
16.09.2005
14.02.2005
24.02.2005
09.03.2005
10.01.2005
01.04.2005
16.09.2005
28.12.2004
11.09.2004
27.01.2005

KO DIS Leskovec
Jože ARH
Hinko BENČIN
Vinko KOSOVAN
Vinko PUNTAR
Stanislav ROSTOHAR
Ivan TRŠELIČ
Jože TRŠELIČ
Albina URBANČ
Frančiška URBANČ
Stanka VIZLAR
Marija VOGLAR

15.02.1940
01.01.1934
20.01.1925
28.12.1934
12.10.1922
18.06.1931
01.12.1915
27.08.1924
21.08.1908
10.11.1937
02.12.1923

18.10.2005
20.10.2005
30.11.2005
28.10.2005
27.10.2005
04.12.2005
11.09.2005
21.10.2005
09.10.2005
05.11.2005
10.10.2005

KO DIS Branik
Bojan MRAVLJA
Ukmar JUST
Valerija KARER

15.08.1933
14.10.1931
25.12.1909

10.08.2005
08.09.2005
02.10.2005

KO DIS Krško
Jakob BABIČ		
Marjan GODLAR		
Jože HODNIK		
Janez KUČIČ		
Terezija LEVIČAR		
Janez ŠOBA		
Silva DVORŠAK FRIC		

marec 2005
januar 2005
februar 2005
marec 2005
junij 2005
november 2005
oktober 2005

KO DIS Brestanica
Kristina JURAK
Ana VAJDIČ
Frančiška ALESSANDRA

19.07.1939
03.06.1912
27.05.1921

28.12.2003
24.02.2005
22.05.2005

KO DIS Maribor Rotovž-Pesnica
Zoran HOČEVAR
Frančiška MESARIČ
Milka PUŠENJAK
Pavla JOVOVIČ
Berta LESKOVIC

20.09.1929
13.02.1922
17.08.1909
26.06.1919
15.06.1919

31.08.2005
27.10.2005
18.11.2005
31.12.2005
31.12.2005

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Ljubljana Center
Miloš MARINČEK

06.12.1918

december 2005

KO DIS Novo mesto
Ivan PRAH

27.08.1927

14.12.2005

KO DIS Radovljica
Nežka PENE		
Marija PRISTAVEC		

12.07.2005
27.09.2005

KO DIS Šentjur pri Celju
Milan JANŠA
Franc KOVAČ

01.06.1934
1920

2005
2005

KO DIS Slovenske Konjice
Rudi SELČAN

1928

18.02.2005

KO DIS Maribor Pobrežje
Zdenka KOVAČIČ

01.11.1912

oktober 2005

KO DIS Bled
Alojz MIKLAVČIČ

14.01.1932

25.12.2004

KO DIS Kozje
Marija BELINA

30.01.1932

06.12.2005

KO DIS Litija
Ljudmila Marija ZAIČEK
Justina ŠEPEC

18.08.1922
10.04.1931

23.02.2005
19.03.2005

KO DIS Dole pri Litiji
Stanislava ZUPAN
Ciril BOŽIČ

13.11.1925
13.09.1923

22.11.2005
25.12.2005

KO DIS Murska Sobota
Franc MATJAŠEC

19.07.1911

2005

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik
Milan ŽOHER
13.08.1921
Lovro ŠOŠTERIČ		
Martin ZUPANČIČ
05.09.1941
Viktor-Marko ZAGMAJSTER 24.05.1928
Pavla ANŽIČ
06.01.1924

19.08.2005
05.12.2005
18.01.2006
12.01.2006
05.01.2006

KO DIS Ljutomer
Alojz PEVEC

23.04.1918

03.01.2006

KO DIS Srednja Dobrava
Alojzija PODLAKAR

14.04.1929

12.01.2006

KO DIS Boštanj
Mirko MURNC
Stanislava PEŠEC
Marija KOŠTRUN

21.06.1930
21.04.1942
22.08.1922

14.12.2005
14.01.2006
30.01.2006

KO DIS Radeče
Vinko AVSEC
Neža POVŠE
Fani KNAP

21.12.1932
16.02.1923
06.09.1934

05.01.2006
15.01.2006
30.01.2006

KO DIS Artiče
Stanislav ČERNELIČ
Terezija KOŠAK

01.07.1920
11.07.1939

01.01.2006
03.02.2006

KO DIS Obala Koper
Viktor ZAGMAJSTER

25.04.1928

12.01.2006

KO DIS Trbovlje
Anica BURJA
Rozalija SKALE
Marija JAMNIK
Marija GODEK

24.06.1925
15.12.1923
15.08.1928
27.05.1922

21.04.2005
22.11.2005
18.01.2006
27.01.2006

KO DIS Čatež ob Savi
Emilija PACEK
Anton KOMOČAR

13.01.1924
01.01.1936

07.02.2006
09.02.2006

24.12.1931

14.02.2006

30.6.1924

12.02.2006

KO DIS Veliki Trn
Ana ŠKODA
Ivan PIRC
Pavla PIRC
Ana ŽIBERT
Franc KILER
Vinko PAVKOVIČ

15.05.1930
15.12.1915
23.05.1915
17.07.1930
09.02.1924
18.01.1924

06.02.2005
05.08.2002
27.03.2005
16.06.2005
06.12.2005
30.12.2005

KO DIS Bistrica ob Sotli
Cilka TOMINŠEK
Ivan JAZBEC
Drago KUNEJ
Antonija KUNEJ
Jože KUNEJ

22.06.1926
31.10.1925
17.09.1928
1920
02.11.1935

16.11.2005
25.11.2005
13.12.2005
06.12.2005
06.12.2005

KO DIS Cerklje ob Krki
Ivan URBANČ
Albina BAZNIK

18.12.1931
20.03.1926

31.12.2005
15.01.2006

KO DIS Šentjanž
Francka LINDIČ

KO DIS Kočevje
Ivan KLEPEC

23.12.1914

01.01.2006

KO DIS Št. Jurij pod Kumom
Terezija OČKON

