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Prvi evropski kongres izgnancev in
beguncev žrtev fašizma in nacizma
1920–1945, ki ga je organiziral DIS,
ima v Evropi velik odmev
Prireditev DIS, na kateri smo podelili spominske listine kongresa

P

o seji vseh organov Skupščine DIS
5. decembra 2009 je bila v prostorih
Mestne občine Ljubljana prireditev,
na kateri so bile podeljene spominske li
stine kongresa zgodovinarjem, kulturnim
delavcem in drugim, ki so pomagali pri
organizaciji in izvedbi prvega evropskega
kongresa izgnancev in beguncev žrtev fa
šizma in nacizma v letih 1920–1945.

Priznanja so prejeli: prof. dr. Janko
Prunk, dr. Boris Gombač, prof. Metka Gombač, Robert Škrjanc, Zdravko Pečenko, dr.
Milan Jazbec, Gregor Kaplan, Zdenka Simčič, Alenka Lokar Blatnik, Jerica Mrzel,
Trio Planika Krško, Milan Skledar, Manca
Žnidaršič, Urška Prevolšek, Maja Žnidaršič, Ivan Gole, Jure Močnik, Fredi Simonič,
Jože Logar in župan Zoran Janković.

Prireditev sta s kulturnim programom
popestrila Trio Viva iz Trebnjega in igral
ka ter pevka Jerica Mrzel.
Udeležence prireditve je pozdravil
župan Mestne občine Ljubljana Zoran
Janković, v imenu prejemnikov spomin
skih listin pa se je zahvalil prof. dr. Jan
ko Prunk.

NovoletnO VOŠČILO
Vsem članom in članicam Dru
štva izgnancev Slovenije, vsem
predsednikom in predsednicam
Krajevnih in Območnih organi
zacij DIS, vsem aktivnim članom
in članicam odborov Krajevnih
organizacij DIS, vsem bralcem
Vestnika DIS in prijateljem želi
mo zadovoljne božične in novolet
ne praznike ter srečno, mirno in
uspešno novo leto 2010.
Obenem se lepo zahvaljujem za
dobro sodelovanje in aktivno delo
pri uresničevanju številnih progra
mov Društva izgnancev Slovenije
1941–1945 v vseh okoljih.
Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

Dobitniki spominskih listin kongresa na prireditvi DIS 5. decembra 2009.

Iz govora predsednice DIS Ivice Žnidaršič na srečanju ob podelitvi spominskih listin kongresa

L

epo pozdravljeni vsi, ki ste se odzvali
vabilu in prišli na to srečanje, da bi
obudili spomin na eno najuspešnejših
dejanj Društva izgnancev Slovenije 1941–
1945: organizacijo in izvedbo prvega evrop
skega kongresa izgnancev in beguncev žr
tev fašizma in nacizma v letih 1920–1945.
Posebej lepo pozdravljam župana Mestne
občine Ljubljana Zorana Jankovića.
Čeprav se je kongresa 6. junija 2009 v
Ljubljani udeležilo več kot 4000 izgnancev
in beguncev ter delegacije iz 11 evropskih
držav, ki so zastopale več stotisoč izgna
nih v nacistična in fašistična taborišča,
je bilo v slovenskih časopisih in na RTV
zelo malo obljavljenega. Velik interes pa
je pokazala Slovenska tiskovna agencija,
ki redno spremlja našo dejavnost.

Idejo, da bi organizirali kongres sorod
nih žrtev nacizma in fašizma, izgnancev
in beguncev, ki smo bili pri nas zaposta
vljeni več kot 50 let, in kot smo ugotovili
na kongresu, tudi v drugih državah Sred
nje in Vzhodne Evrope, smo začeli uvelja
vljati kmalu po letu 2002.
Holokavst je bil pojem za koncentra
cijska taborišča in v Evropi imamo 9 od
borov za koordinacijo žrtev koncentracij
skih taborišč.
Pojem izgnanskih taborišč, pojem ge
nocidne okupacije se je zapostavljal in
zamolčeval. Kot da izgnanskih taborišč,
prisilnega dela in begunstva ni bilo. V
Evropi v zgodovini o izgonu in genocidni
okupaciji Slovenije zasledimo malo, lah
ko bi rekli nič.

Evropska unija in Svet Evrope ne dajeta
na dnevne rede vprašanj množic, ki so v
drugi svetovni vojni trpele, izgubile zdrav
je, kvaliteto življenja in tudi premoženje.
Izmislili pa so si zelo neposrečen da
tum, 23. avgust, za mednarodni dan na
silja, ob tem pa zamolčali, kaj so s Hitler
jem podpisali Angleži in Francozi že leta
1938, kar je imelo za posledico zasedbo
delov češkega ozemlja in izgon Čehov z
obmejnih območij.
Tisti, ki ste bili na kongresu, ste lah
ko slišali predstavnika Češkega društva
izgnancev, kako so jih že leta 1938 pre
gnali z okupiranega ozemlja na podlagi
Münhenskega sporazuma.
Zato ni naključje, da smo pobudo za
organizacijo prvega evropskega kongresa

dali na konferenci Češkega društva 17. no
vembra 2007 v Pragi in udeleženci so idejo
in pobudo sprejeli z velikim navdušenjem.
Cilj kongresa je bil,
• da bi se bolje spoznali, da bi več izvede
li o skupni usodi evropskih izgnancev
žrtev fašizma in nacizma in se dogo
vorili, kaj lahko kot žive priče strahot
druge svetovne vojne še storimo, da se
prepreči nastajanje novih fašističnih in
nacističnih organizacij;
• posegli smo tudi v čas med obema sve
tovnima vojnama, ker je po prvi svetovni
vojni ostalo veliko Slovencev v Italiji in
Avstriji in se je nasilje nad Slovenci zače
lo že pred drugo svetovno vojno in ti se
še danes borijo za narodnostne pravice;
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Na prireditvi je bila spominska listina podeljena tudi županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću

• na kongresu nismo mogli mimo podat
kov, da je v drugi svetovni vojni umrlo
55 milijonov ljudi, med njimi 30 milijo
nov civilistov, 35 milijonov jih je bilo ra
njenih, 3 milijoni pogrešanih, ogromno
premoženja uničenega. V Jugoslaviji je
bilo ubitih 1.100.000 prebivalcev (5,8 %
prebivalcev, v Sloveniji okrog 90.000).
V 20. stoletju je bilo izgnanih in pobe
glih iz svojih domov 251 milijonov ljudi.
Politiki, ki vodijo svet, doslej niso reagi
rali dovolj učinkovito, da bi preprečili
morijo, ki smo ji tudi še danes priča;
• zato smo s kongresa poslali opozorilo
vsem predsednikom evropskih držav,
naj storijo več, da se kaj takega ne bi
več ponovilo;
• pomembno je bilo poudarjeno stališče,
da naj se bogastvo sveta ne namenja v
tako veliki meri za oboroževanje – naj
se preprečujejo vojne in izboljša življe
nje vseh narodov in ljudi. Na kongresu
je bil naveden tudi podatek, da dajejo
države za oboroževanje 400–krat več
sredstev kot za mirno poravnavo sporov
in poplačilo vojne škode. Tudi v Slove
niji se najde denar za tanke, ki jih baje
zahteva Nato. Naj Nato najprej poskrbi
za plačilo vojne škode s strani agresor
skih držav, potem pa naj zahteva naba
vo orožja;
• poudarili smo, da je bila zmaga nad nacizmom in fašizmom humano dejanje,
ni pa bilo pravično in humano, da se ni
poskrbelo za civilne žrtve vojne in poravnalo gmotne vojne škode.
Naše društvo si že 18 let prizadeva za poplačilo v vojni povzročene gmotne škode,
vendar je naša država ni izterjala od agresorskih držav, niti je ni poravnala v cvetu

svoje gospodarske rasti. Če se najde denar
za oboroževanje, bi se moral tudi za skoraj
65–letni dolg do upravičencev.
S kongresa smo pozvali vse države, na
rode in posameznike,
-	 da se ne smejo pozabiti bridke izkušnje
iz II. svetovne vojne in kasnejših kon
fliktov, ki so pripeljali do premnogih
žrtev med civilnim prebivalstvom,
-	 da je treba ohranjati spomin in opomin nanje, saj kljub pričakovanju vojne in oboro
ženi konflikti niso bili odpravljeni,
Ni dovolj, da se vse te strahote in člo
veške stiske poskušajo reševati prek raz
ličnih humanitarnih organizacij in nevla
dnih organizacij. Kaj pa državni sistemi,
v katerih so države organizirane, da bi ob
vladovali življenje na zemlji v korist ljudi
in ohranitev narave še za nove rodove?
Na pismo, ki smo ga poslali s prvega
evropskega kongresa izgnancev in be
guncev žrtev fašizma in nacizma v letih
1920–1945 vsem predsednikom in pred
sednicam evropskih držav, smo že prejeli
odgovore iz: Španije, Monaka, Anglije,
Švice, Nemčije, Malte, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Hrvaške, Irske, Rusije.
Nekaj odgovorov iz
evropskih držav
Predsednik britanske vlade se je zahva
lil za pismo s kongresa in ga posredoval
ministrstvu za zunanje zadeve Združe
nega kraljestva Velike Britanije in Sever
ne Irske.
William Pavel, direktor za Evropo, je
poslal v zvezi z našim pismom daljši odgo
vor, v katerem navaja med drugim: Vlada
Združenega kraljestva se seveda zaveda,
da je nekaterim žrtvam druge svetovne
vojne mogoče pomagati, in jim je tudi

treba pomagati. Decembra 1997 je bila v
Londonu konferenca o nacističnem zlatu.
Konference se je udeležilo 240 delegatov
iz 40 držav. Po tej konferenci je zunanji
minister Robin Cook objavil, da je Velika
Britanija prispevala milijon funtov med
narodnemu skladu, ustanovljenemu zato,
da bi države spodbudili, naj bi več denarja
razdelile med pomoči potrebne preživele
žrtve druge svetovne vojne v državah, ki
so jih zasedli nacisti.
Slovenija na to konferenco kljub našim
zahtevam ni poslala nobenega podatka,
koliko odškodnine v zlatu pričakuje ozi
roma zahteva. To je bila nerazumljiva napaka tedanjega ministra za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
Združeno kraljestvo dejavno sodeluje v
delovni skupini za mednarodno sodelova
nje pri izobraževanju in vzgoji o holoka
vstvu, ohranjanju spomina in raziskavah
(ITF), ki državam pomaga zagotavljati,
da bo spomin na holokavst ostal učna ura
tudi za prihodnje generacije.
Tudi angleška kraljica se je zahvalila za
pismo, ki smo ji ga poslali 18. junija.
Iz Nemčije smo prejeli referat predsed
nika ZR Nemčije o njegovih stališčih do
nacizma in holokavsta, v katerem je nave
del vse svoje pobude po letu 2000, da se
pojavi neofašizma ne bi ponavljali.
Iz urada predsednika ZR Nemčije pa
so nam napisali pismo v zvezi z vojnimi
odškodninami in navedli, da je nemški
zvezni parlament v letih 1998–2004 izpla
čal slovenskim žrtvam nacizma po 1000
mark, in sicer 3045 žrtvam, za katere je
Slovenija podpisala dogovor po Hirsche
vem skladu, in da je Nemčija po zakonu
Spomin, odgovornost in prihodnost izpla
čala odškodnine za prisilno delo več kot
10.000 Slovencem. Omenjajo tudi spora
zum Tito–Brandt.
Italijanski predsednik v svojem odgo
voru navaja žrtve fojb, ob tem pa tudi,
da se zaveda krivic, narejenih sloven
ski manjšini v Italiji. Nič pa ne omenja
obžalovanja zaradi okupacije Slovenije
med drugo svetovno vojno, nič o izgonu
in trpljenju Slovencev v italijanskih kon
centracijskih taboriščih.
Hrvaški predsednik je poslal osebno
pismo, v katerem navaja svoja stališča do
fašizma in nacizma in izraža podporo na
šim prizadevanjem.
Oddelek za zunanje zadeve Kneževine
Monako se je zahvalil za pismo in opo
zarjanje na položaj žrtev druge svetovne
vojne. Sporočili so, da je bila leta 2006
v Monaku v tem duhu ustanovljena ko
misija za pomoč žrtvam, ki so izgubile
premoženje med drugo svetovno vojno.
Ta komisija bo predlagala sprejem odško
dninskih ukrepov in drugih ustreznih na
činov vojnih odškodnin in v tem primeru
postopek poravnave.
Dedni princ Lichtensteina se je zahvalil
za prijazno pismo in priloženo resolucijo
s I. evropskega kongresa izgnancev in be
guncev, žrtev fašizma in nacizma v letih
1920–1945, želel vse najboljše in izrazil
vso podporo za prihodnje delo.
Za pismo s kongresa se je preko svo
jega veleposlaništva zahvalil ruski predsednik Medvedjev in dal podporo našim
prizadevanjem.
Švicarska konfederacija je sporočila, da
je naše pismo trenutno še v obravnavi, da
pa so že vzeli na znanje vsebino pisma.

Čeprav so nam govorili, da ni v navadi,
da bi kakšno društvo pisalo kar predse
dnikom držav, pa ugotavljamo, kako prav
smo storili, da smo jih opozorili na vprašanje vojnih odškodnin, saj vse naslednice
agresorskih držav v drugi svetovni vojni
škode niso poravnale, in da se sklepi o
tem, čeprav so jih zavezniki sprejeli na
mirovnih in reparacijskih konferencah v
letih 1945 in 1946, niso izvedli. Predsed
nike evropskih držav smo v pismu tudi
opozorili, naj več storijo za preprečevanje
nastajanja novih fašističnih in nacistič
nih organizacij.
Na kongresu so bili sprejeti vsi predlogi
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945,
med drugimi tudi pobuda, da naj Svet
Evrope, Evropska unija in Kuratorij v
Berlinu več storijo za neposredno pomoč
žrtvam nacizma in fašizma in jim olajša
jo življenje v starosti. Med drugim urad
niki Evropske unije premalo skrbijo za
sofinanciranje projektov oskrbovalnih
programov na domu za lajšanje življenja
žrtvam fašizma in nacizma.
Sprejet je bil tudi sklep, da bi Muzej
slovenskih izgnancev na gradu Rajhen
burg postopoma razširili v Evropski muzej izgnancev in beguncev žrtev fašizma
in nacizma.
Pomembno je tudi, da je bila sprejeta
naša pobuda za ustanovitev Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev
fašizma in nacizma.

Fredi Simonič prevzema spominsko listino
kongresa za orkester Slovenske vojske

Zaradi dobre organizacije Društva iz
gnancev Slovenije so Rusi, Ukrajinci in
Čehi predlagali, da bi bil sedež tega od
bora v Sloveniji, vendar se glede tega še
nismo odločili, ker se moramo dogovoriti,
kdo bi našemu društvu zagotovil vsaj ne
kaj sredstev v ta namen.
Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagali
pri izvedbi kongresa neposredno, drugi
ste ustvarjali ugodno klimo in nas vzpod
bujali s prepričanjem, da bo ta izjemni
projekt uspel. Mnogi so bili začudeni,
da smo se tega lotili, zlasti ob tem, da na
našem društvu nimamo niti enega zapo
slenega in da smo sami zbrali potrebna
finančna sredstva.
Za vso pomoč bi se vam radi danes za
hvalili in nekaterim izročili spominsko
listino prvega kongresa.
Drugim, ki danes niso mogli priti, pa
bomo spominske listine podelili kasneje.

Za prvi kongres so prispevali še:
Mestna občina Ljubljana
Zveza vojaških vojnih invalidov
Občina Žirovnica
KO DIS Maribor
Marija Pintarič in Stanislav Vene
Dobitniki spominskih listin kongresa na prireditvi DIS 5. decembra 2009 (foto: Niko Mušič)

1778 evrov
300 evrov
100 evrov
330 evrov
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Tudi Vi ste izgnanec in član Društva izgnancev Slovenije. Kdaj in kam ste bili izgnani?
Izgnana je bila vsa naša družina 3. no
vembra 1941 v takratni nemški rajh, v okvi
ru nacistične raznarodovalne politike in na
črta uničiti slovenski narod. Vrnili pa smo
se šele 19. julija 1945, seveda na izropano
in opustošeno domačijo. V izgnanstvu sta
nam umrla oče in starejši brat.
Ali ste pričakovali tako veliko podporo iz
Krajevnih organizacij DIS zaradi napadov,
ki ste jih doživljali s strani predsednika
stranke Karla Erjavca in potem še iz poslanske skupine?
Ob diktatorskem posegu Karla Erjavca v
poslansko skupino DeSUS in ob dvoličnem
ravnanju poslanskih kolegov me je velika
podpora Krajevnih organizacij Društva
izgnancev Slovenije resnično presenetila.
Res pa je, da sem veliko podporo dobival
tudi iz občinskih organizacij naše stranke,
upokojenskih društev, civilnih organizacij
in številnih skupin ter posameznih volivcev.
Množična podpora in medijski prispevki
najuglednejših predstavnikov v državi so
potrdili, da je bil moj upor diktatu Karla
Erjavca ne samo upravičen, pač pa tudi v
skladu z ustavnopravno ureditvijo države,
ki naj ostane demokratična.
Očitno volilci in žrtve vojnega nasilja niso
pozabili, da ste ob sprejemanju Zakona o
odškodninah za fizično in psihično trpljenje
in za umrle ob 10-urni razpravi o tem zakonu šli na govorniški oder branit pravice
upravičencev kar 17-krat.
Zakon o žrtvah vojnega nasilja je doži
vljal številne dopolnitve in spremembe, še
posebej pa je bil pozno sprejet poseben
zakon, po katerem so žrtve vojnega nasilja
lahko uveljavile pravico do odškodnine za
psihično in fizično nasilje. Pri obeh zako
nih je bilo treba v Državnem zboru zagoto
viti potrebno večino, hkrati pa vložiti izje
mne napore, da so bile posamezne sprejete
rešitve boljše od predlaganih, pri čemer ni
mogoče mimo prizadevanj posameznih po
slancev. Takrat sem storil, kar je bila moja
dolžnost in odgovornost do vseh, ki so iz
kusili grozote vojnega nasilja v drugi sve
tovni vojni. Posebej se je pri tem angažiral
tudi spoštovani poslanec Miran Potrč.
Nekateri izmed žrtvev vojnega nasilja menijo, da so bili izvedeni taki pritiski na Vas,
da bi opustili vodenje poslanske skupine

DeSUS zato, ker ste nenehno zagovarjali
pravice žrtev fašizma in nacizma ter se zavzemali za upokojence, mlade in socialno
ogrožene ljudi?
Mislim, da moje delo v Državnem zbo
ru nikoli za večino volivcev ni bilo spor
no. Napad predsednika stranke DeSUS
je bil posledica mojega nasprotovanja
avtoritarnemu načinu vodenja stranke,
ki jemlje stranki pravico imeti v naslovu
demokratični predznak. Žal organi stranke
na to pristajajo, čeprav je kristalno jasno,
da to ni v skladu s statutom stranke in je v
nasprotju z demokratičnimi standardi. Pri
tem jih nič ne moti, da je bil napad name
skonstruiran celo na lažeh o tem, kako je
bil voden postopek pri imenovanju enega
izmed ministrov. Očitno so v organih naše
stranke ljudje, ki stvari ne razumejo ali pa
je nočejo razumeti, ker se jim to bolj izpla
ča. Ampak posledice te zgodbe bodo ostale
kot huda sramota za stranko in na vesti ti
stih, ki so pri tem pomagali.
Kljub Vašim pobudam v DZ Slovenija še ni
poslala Nemčiji zahtevka za poplačilo vojne
škode. Ali menite, da bodo pristojna ministrstva naredila kaj v tej zvezi? Ali je o tem kaj
zajeto v koalicijski pogodbi?
Vprašanje vojne škode je ostalo do danes
odprto, ker se nobena naša oblast doslej ni
potrudila resno zahtevati poplačila s stra
ni Nemčije. Sam sem o tem postavil Vladi
Republike Slovenije in bivšemu zunanjemu
ministru gospodu Ruplu vrsto poslanskih
vprašanj, a se je stvar premaknila le toliko,
da je Medresorska komisija zbrala podatke
in pripravila izhodišča za zakon, s katerim
bi sicer le na simbolični ravni poravnali
škodo materialnim oškodovancem druge
svetovne vojne. Seveda to ni dovolj. Če od
škodnina, ali vsaj del te odškodnine, ne bo
izterjana od Nemčije, potem bo uresničitev
utemeljenih zahtev težavna. Zato sem ob
pogajanjih za vstop v to vladno koalicijo
izpostavil to vprašanje in poizkusil to spra
viti v Sporazum. Žal mi ni uspelo, ker me
je pri tem vprašanju podprl samo poslanec
in sedanji podpredsednik Državnega zbo
ra Miran Potrč. Drugi navzoči, s Karlom
Erjavcem vred, pa so molčali in vlak je od
peljal mimo.
Ali imajo upravičenci do povrnitve gmotne
vojne škode sploh kakšno upanje?
Težavno je odpiranje te zadeve v času
hude gospodarske in finančne krize, ko gre
najprej za golo preživetje. Sem pa prepri
čan, da zadeva ni in ne sme biti zaključena,
zato bo po izhodu iz krize znova na mizi.
Kako boste sedaj delali v Državnem zboru?
Na vprašanje, kako bo z mojim delom v
prihodnje, ob tem, da nisem več član po
slanske skupine DeSUS, odgovarjam: kot
samostojni poslanec bom še naprej delal za
ljudi, ki si sami ne morejo pomagati. Ure
sničeval bom program stranke, ki je dober,
pa se DeSUS doslej ni posebno prizadeval
zanj. V stranki so zadnja leta iskali druge
koristi, manj pa je bilo naporov v korist
državljanov oziroma volivcev. Ostal bom
zvest svojim načelom in obrambi demo
kratičnih odnosov v družbi, ki pa žal še ni
postala imuna na diktatorje.
Jože Logar, novinar

Zahvala
Spoštovane izgnanke in spoštovani izgnanci!
Rad bi se vam iskreno zahvalil za vašo podporo, ki mi veliko pomeni in doka
zuje, da ste razumeli, kaj se dogaja. Hvala vam. Kljub temu, da sem postal sa
mostojen poslanec, bom še naprej zastopal vaše interese in interese vseh drža
vljanov v najširšem smislu. Do konca mandata bom tudi vaš poslanec, saj imamo
skupno preteklost in prav je, da sodelujemo tudi za našo skupno prihodnost.
Ob iztekajočem se letu vsem želim vesele božične praznike in zdravo ter sreč
no novo leto 2010.
Vaš poslanec, mag. Franc Žnidaršič

PROTEST ZOPER GONJO POSLANCEV
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 (DIS), ki združuje še okoli 15.000 članov, je
že nekaj tednov zasuto s pisnimi in telefonskimi protesti zaradi gonje zoper našega člana
mag. Franca Žnidaršiča, ki je branil integriteto in ustavno pravico poslanca Vilija Rezma
na. Članstvo nam sporoča, da so bili podobni protesti poslani tudi vodstvu DeSUS-a,
predsedniku Državnega zbora, vlade in drugim.
Glede na navedeno člani Izvršnega odbora in drugih organov DIS, zbrani na današnji seji,
ne moremo mimo teh protestov, tembolj, ker je poslanec mag. Franc Žnidaršič naš član.
Delovanje poslanca mag. Franca Žnidaršiča nam je poznano še iz obdobja, preden je
na čelo stranke prišel sedanji predsednik Karl Erjavec. Imenovani poslanec se namreč
pogumno, odgovorno in odločno zavzema za uveljavitev pravic in kakovostno življenje ne
le starejše generacije, ampak vseh generacij, in zato uživa zaupanje široke volilne baze.
Zaupanje so poslancu Žnidaršiču izrazili poslanci DeSUS-a že v prejšnjem mandatu,
ko je bil vodja poslanske skupine. Zaupanje so mu izkazali tudi v tem mandatu, ko je bil
ponovno določen za vodjo. Sprašujemo se, zakaj je to zaupanje naenkrat izgubil. Lahko
zaključimo, da zaupanja stranke ne uživa več zaradi tega, ker vztraja pri svoji načelnosti in
resnicoljubnosti ter s svojimi dejanji tudi v praksi uresničuje načela demokracije. Mišlje
nje so ostali poslanci spremenili, ker je to zahteval predsednik stranke, organi stranke pa
očitno nekritično potrdili.
Navzoči na seji smo zgroženi nad ravnanjem predsednika DeSUS-a, ki je tudi minister,
ker je celo v sredstvih javnega obveščanja ultimativno zahteval zamenjavo vodje poslanske
skupine DeSUS Franca Žnidaršiča, s tem, ko je izjavljal »ali on ali jaz.« Znano nam je, da
je prav zasluga tega poslanca, da se je stranka DeSUS bistveno okrepila z novimi poslan
ci v tem mandatu. Torej uspeh DeSUS-a na zadnjih parlamentarnih volitvah ni zasluga
njenega predsednika, ki niti ni bil izvoljen za poslanca. Prav zaradi delovanja poslanca
Franca Žnidaršiča so tisoči izgnancev in beguncev, njihovih svojcev, upokojencev in tudi
veliko mladih volili za stranko DeSUS. Tudi sam je bil izvoljen samo zato, ker je volilcem
znano, da se je odločno in argumentirano zavzemal za njihove pravice ter bil pokončen v
svoji drži. Prav zaradi take načelnosti in pokončnosti so mnogi volilci širom po Sloveniji
podprli tudi druge kandidate na listi DeSUS. Njihovo zaupanje pa so predsednik in organi
stranke s svojim zadnjim ravnanjem izigrali.
To kar se je dogajalo v zvezi s poslancema DeSUS-a mag. Francem Žnidaršičem in
Vilijem Rezmanom v zadnjih dveh mesecih, ni nič drugega kot »mobing«, ki smo mu torej
priča tudi v parlamentu. Doslej smo se s tem pojavom soočali le v različnih delovnih oko
ljih na nižjih ravneh, sedaj pa smo mu priča tudi v organu, za katerega niti v sanjah ne bi
pričakovali, da se to lahko dogaja.
Svoj glas zoper takšen »mobing« smo morali dvigniti, ker se bojimo, da bi ta primer lah
ko vzpodbudil še druge, ki bi želeli utišati tiste poslance, ki si iskreno prizadevajo za boljši
jutri nas vseh in svoja stališča argumentirano zagovarjajo. Oglašamo pa se tudi zato, ker je
ogrožena demokracija, za katero smo se plebiscitarno odločili.
Odločno se zavzemamo, da se naša ustava, ki ureja tudi položaj parlamenta in vlogo po
slancev v njem, na vseh ravneh dosledno spoštuje, saj bomo le tako krepili pravno državo,
ki je edini porok blaginje vsega prebivalstva.
		

Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Nadzorni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
Častno razsodišče Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Ljubljana, 5. december 2009
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Pismo
Karlu Erjavcu,
predsedniku Demokratične stranke upokojencev, Kersnikova 6, Ljubljana

Prireditve DIS ob 65. obletnici vrnitve
iz izgnanstva v letu 2010

Podpisani volilci in upokojenci iz Ljubljane smo volili stranko Desus zaradi številnih
sestankov, na katerih je vodja poslanske skupine Desus Franc Žnidaršič razlagal pro
gram stranke in smo ga poslušali tudi preko televizije, kako se bori v Državnem zboru
za upokojence, socialno ogrožene ljudi, saj je kar trikrat predlagal zakon o socialnih
transferjih, da bi leta 2006 zamrznjene pravice odpravili.
Ne moremo razumeti, da ste izdali tistega, zaradi katerega ste že dvakrat postali mi
nister. Franc Žnidaršič je okrepil stranko in vplival, da smo volilci verjeli v Desus, kljub
temu, da vas mnogi ne marajo zaradi zapravljanja denarja za oboroževanje, ne pa za
reševanje vprašanj revnih upokojencev in drugih socialno ogroženih. Franc Žnidaršič je
tudi edini med poslanci, ki se vseskozi zavzema, da bi Nemčija plačala vojno škodo in
da bi končno kaj storila tudi slovenska vlada.
Če bo Franc Žnidaršič zapustil poslansko skupino Desus zaradi vaših groženj in grdih
postopkov zoper njega, stranke Desus ne bomo več volili, saj ste nas, g. Erjavec, zelo
razočarali in ogorčeni smo nad vašimi nedemokratičnimi postopki.
Skupina volilcev, ki smo se spontano zbrali 2. decembra 2009:

Za obeležitev 65. obletnice vrnitve iz izgnanstva in begunstva in dneva izgnancev
7. junij so za leto 2010 že napovedana naslednja srečanja članstva DIS in svojcev na
naslednjih območjih:
• v soboto 8. maja 2010 bo prireditev, ki jo bo organizirala za območje Gorenjske
KO DIS Radovljica v Mošnjah pri Podvinu na Gorenjskem
• v soboto 5. junija 2010 bodo organizacije DIS ljubljanskega območja organizirale
prireditev v Ljubljani, v parku Mostec
• v ponedeljek 7. junija 2010 bo predvidoma prireditev pri Meljski kasarni v Mari
boru za območje Štajerske
• v soboto 10. julija 2010 bo pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Telč
do Bučke in zborovanje dolenjskih izgnancev.
Podrobnosti o prireditvah bodo objavljene v marčevski številki Vestnika DIS.

Tradicionalno srečanje v Sevnici

Del udeležencev na srečanju izgnancev in beguncev petih KO DIS Občine Sevnica, na katerem je
bila dana podpora mag. Francu Žnidaršiču za njegovo delo v DZ. (Foto: Rok Petančič)

N

a tradicionalnem srečanju izgnan
cev in beguncev Občine Sevnica, ki
sta ga v soboto 14. novembra 2009 v
okviru počastitve praznika Občine Sevnica
organizirali KO DIS Studenec in Sevnica v
dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica,
so bila podeljena priznanja in listine. Prizna
nja sta podelila predsednica DIS Ivica Žni
daršič in podpredsednik Albin Pražnikar.
Župan občine Srečko Ocvirk je prejel pri
znanje za Občino Sevnica, priznanje je preje
la tudi Upravna enota Sevnica, za Krajevno
organizacijo DIS 1941–1945 pa je priznanje
prevzel njen predsednik Vinko Zalezina.
Predsedniki in aktivisti KO DIS ljubljanskega območja na srečanju v podporo članu DIS
mag. Francu Žnidaršiču

OBVESTILO
Zaradi velikega povpraševanja vam sporočamo, da bomo konec maja 2010 zopet
organizirali izlet v kraje izgnanstva. Prva smer bi bila v Templin, kjer se dogovar
jamo za postavitev spomenika ali spominske plošče za slovenske izgnance, umrle
v tem kraju med II. svetovno vojno. Potovali bi podnevi, spali bi približno na 900
do 1000 kilometrov (večerja, prenočišče, zajtrk), tako da bi prenočili trikrat.
Druga smer pa bi bila tja, kamor vi želite, sporočite svoje želje in šli bomo tja, za
kamor bo največ prijav. Mogoče krajše potovanje, z 2 nočitvama.
Svoje želje – prijave, javite takoj, najkasneje pa do
20. januarja 2010 na naslov:
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945
LINHARTOVA 13, 1000 LJUBLJANA
Med potovanjem v Templin bi si ogledali Berlin in Potsdam, kjer bi
enkrat tudi prenočevali.
Točen potek in ceno potovanja vam bomo sporočili potem, ko bodo zbrane prija
ve in se bomo odločili, kam gremo. Potovali bi 26., 27., 28. in 29. maja 2010.
Lepo vas pozdravljamo in želimo zadovoljne božične in novoletne praznike ter
srečno novo leto 2010!
Komisija za stike s kraji izgnanstva
Zdenka Kaplan, predsednica

Priznanje zaslužni član DIS pa so prejeli:
Jože Bogovič, Drago Lupšina, Simona Jakš
in Janez Blas. Spominsko listino o prvem
evropskem kongresu izgnancev in beguncev
žrtev nacizma in fašizma v letih 1920–1945
pa sta prejela Alojz Rupar in Janez Blas. Ta
kongres je uspešno in vzorno organiziralo
Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945,
največ zaslug pa ima predsednica DIS Ivica
Žnidaršič, ki je že dobila nešteto pohval, saj
se o njej širi dober glas doma in po Evropi.
Program srečanja je bil namenjen pregle
du dogodkov našega dela v letošnjem letu
in obisku prenovljene zbirke o izgnancih
in beguncih občine Sevnica ter ogledu raz
stave »Šentjanške zbirke Tomanovih slik« v
galeriji na gradu Sevnica.
Na srečanju je bil izražen tudi protest proti
nedemokratičnim postopkom in grožnjam,
ki jih predsednik Desusa izvaja proti članu
DIS in predsedniku poslanske skupine mag.
Francu Žnidaršiču, ki so mu navzoči izrazili
vso podporo.
Program so popestrili učenci podružnič
ne šole Sava Kladnika s Studenca in Mešani
pevski zbor Studenec, saj je dogovorjeno, da
vsako leto pripravi program druga krajevna
organizacija, ki jih je v občini Sevnica pet.

Predsednik KO DIS Sevnica Vinko Zalezina
(14. 11. 2009, foto: Rok Petančič)

Janez Blas

Mednarodno priznanje za dokumentarec
»Izgnani Slovenci 1941–1945«
Dokumentarni film »Izgnani Slovenci 1941–1945« je na Dunaju prejel mednarod
no priznanje Pečat Erasmus EuroMedia. Podeljuje ga Evropsko društvo za izo
braževanje in komunikacijo (ESEC) medijskim izdelkom, ki s svojo intepretacijo
kritično podpirajo evropske cilje, poglede in izzive ter želijo izobraževati o temah,
kot so evropske vrednote, socialno vključevanje, raznolikost in mirno sosedstvo.
Priznanje je prejel Zdravko Pečenko iz izobraževalne redakcije TV Slovenija.
Vse tri oddaje »Izgnani Slovenci 1941–1945« je Televizija Slovenija ponovno pred
vajala 3., 10. in 17. novembra 2009.
Ponovitev serije je bila napovedana v reviji Vikend, kjer so med drugim zapisali:
»Oddaje so nastale ob dragoceni pomoči Društva izgnancev Slovenije 1941–1945,
Muzeja v Brestanici in nemškega mesta Rudolstadt.« Prvi del serije si je ogledalo
več kot 100.000 ljudi.
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Občni zbor KO DIS Šentjurij pod Kumom

V Radljah slovesno in delovno

Z občnega zbora KO DIS Šentjurij pod Kumom (Foto: Alojz Rupar)

Na zbor KO DIS v Radljah ob Dravi so prišli kar trije župani.

D

ne 13. 9. 2009 so se sestali na
Občnem zboru člani KO DIS
Šentjurij pod Kumom. Zbor
je vodila Anica Brinjevec, predsednica
KO DIS.

Udeležence so pozdravili tudi župan
Matjaž Švagan, predsednik sveta KS Milan Strnad in Alojz Rupar, član Izvršnega
odbora DIS. Kulturni program so izvajale
domače pevke.

Iz KO DIS Globoko - Pišece

Č

lani KO DIS Globoko - Pišece smo
se v sredo, 28. oktobra, zbrali pred
spomenikom izgnancev in padlih
za domovino v Globokem. Na preteklost
so nas spomnili Živičevi deklamaciji in
govor, ki je izzvenel kot opomin na naj
večjo tragedijo Slovencev v drugi svetovni
vojni. Številčni navzoči so dokazovali, da
smo Slovenci veliki domoljubi in občutlji
vi za nikoli zaceljene rane.
Po komemoraciji smo se z avtobusom
podali na pot. Naš cilj sta bila mesto
Ptuj in okolica. K temu naj dodam, da so
izleti izgnancev na praznik Občine Bre
žice že kar tradicionalni. V imenu vseh
izgnancev naj na tem mestu izrazim ve
liko hvaležnost Milki in Ivanu, ki že leta
uspešno skrbita, da so naši izleti vsebin
sko zelo bogati.
Po Obsotelski dolini in med štajerskimi
griči smo po dobrih dveh urah prispeli na
Ptuj. Tu se nam je pridružil domačin in
predsednik KO DIS Ptuj Jože Križančič,

ki je našel svoj življenjski prostor na Ptu
ju, toda po srcu je Bizeljčan (Bizelanec),
kar ni težko ugotoviti že po nekaj bese
dah. Kot agronom in »ptujski domačin« je
svoje razmišljanje prepletal z življenjem
ljudi v Halozah – preteklostjo, ki je moč
no zaznamovala življenje v tem prostoru,
in sedanjostjo, ki dokazuje, da domoljub
nih ljudi ni mogoče uničiti.
Okoli 16. ure nas je avtobus pripeljal do
gostišča, kjer nas je čakalo kosilo. Sledi
lo je prijetno druženje in domače pesmi.
Kako lepo jih je slišati. Ob spremljavi har
monike ali brez nje se mi zdijo nekaj naj
lepšega. Ni težko začutiti, da je to tisto,
kar nas poleg nesrečne preteklosti najbolj
združuje.
Milki in Ivanu pa še enkrat najlepša
hvala z željo, da bi jima hvaležnost nas
članov še naprej dajala moči.

M

ed 85 krajevnimi organizacijami
Društva izgnancev Slovenije je
pred dnevi opravila letni občni
zbor Krajevna organizacija DIS 1941–1945
občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Rib
nica na Pohorju in Vuzenica. Konference se
je udeležila skoraj večina članov, med gosti
pa so bili predsednica DIS Ivica Žnidaršič,
poslanca državnega zbora in župana Občin
Radelj ob Dravi Alan Bukovnik in Ruš Vili
Rezman ter župan Mute Boris Kralj.
Le komu se ni utrnila solza, ko so mladi
pevci MePZ Zvon iz Mute prišli v dvorano
s pesmijo na ustih Oh, kako je dolga, dolga
pot… Kmalu je pevcem sledil praporščak
Simon in »to spontano lepoto« je okronal
še dramski igralec Jože Logar.
Marijan Špegelj, predsednik KO DIS ob
čin Muta …, je poročilo o delu podal v treh
sklopih. Tako kot doslej bodo tudi v priho
dnje namenjali veliko pozornosti starejšim
članom in jih obiskovali, tako kot so letos
Marijo Tršar ob njeni stoletnici rojstva. Ve
liko izgnancev je danes obubožanih, zato
bi država morala imeti večji čut odgovor
nosti do starejše populacije.

Znova je predlagal, naj člani podpišejo
peticijo za zakonsko ureditev plačila pre
moženjske vojne škode, in zaprosil poslan
ca Alana Bukovnika za pomoč. Ta je po
moč seveda obljubil in, zelo pomenljivo,
spregovoril o ideji, da bi navezali stike s
kraji, kamor je bilo nasilno izgnanih naj
več Slovencev.
Ivica Žnidaršič, predsednica DIS 1941–
1945, je prisotne izčrpno seznanila o uspe
šno izpeljanem prvem kongresu izgnancev
in beguncev žrtev fašizma in nacizma v
letih 1920–1945. »Pomembno je, da ste v
velikem številu prišli na kongres in da ste
zanj prispevali prostovoljne prispevke,« je
poudarila Ivica Žnidaršič, ki jo je ob koncu
konference Marjan Kostevc, bivši predse
dnik KO DIS občin Muta …, opredelil kot
veliko borko za pravice slovenskih izgnan
cev. Predsednica je pohvalila uspešno delo
KO DIS v Dravski dolini ter izrekla prizna
nje Marijanu Špeglju za izdajo knjige Reka
Drava joče.
Besedilo in fotografije
Hinko Jerčič

Jože Bračun,
član DIS Globoko - Pišece

Občni zbor KO DIS Bučka

D

ne 25. 10. 2009 je bil občni zbor
KO DIS Bučka, katerega so se
udeležili poleg članov društva še
prof. Ivica Žnidaršič, mag. Franc Žnidar
šič, poslanec DZ, predsedniki KO DIS
Raka, Čatež ob Savi in Sevnica, župan
Občine Škocjan Anton Zupet, predsednik
KS Bučka Alojz Hočevar in član častnega
razsodišča Janez Blas.
Na občnem zboru smo izvolili oz. po
daljšali mandat staremu odboru KO DIS
Bučka. V program dela smo vključili tudi
pohod ob okupacijski meji od Telč do Buč
ke, ki bo potekal predvidoma 10. 7. 2010
v sklopu praznika Občine Škocjan. Ob tej

priliki bo tudi izšel ponatis in razširitev
knjige »Bučka skozi čas«. V tem terminu
bo tudi proslava 65. obletnice vrnitve iz iz
gnanstva na Bučki.
Naši izgnanci so naslovili na predsedni
ka stranke DESUS Karla Erjavca noto, s
katero podpiramo demokratično delovanje
našega izvoljenega poslanca mag. Franca
Žnidaršiča, s pričakovanjem, da bo Erja
vec upošteval in spoštoval demokracijo, v
nasprotnem primeru naši izgnanci odre
kajo svoj glas stranki DESUS.

Priznanje DIS je prejel Marijan Špegelj.

Srečanje izgnancev in beguncev
KO DIS Bistrica ob Sotli

Zapisala:
Tončka Pavšič

Č
Udeležencem zborovanja izgnancev na Bučki je govoril krajan mag. Franc Žnidaršič.

lani KO DIS Bistrica OS vsako
leto obeležujemo 22. november
- datum izgona.
Tudi letos smo se zbrali na ta dan. Bil
je lep sončen dan in bila nas je polna
dvorana Kulturnega doma. Za večino
članov je ta dan edini v letu, ko si vza
mejo čas drug za drugega.
S kratkim kulturnim programom so sre
čanje polepšale domače Ljudske pevke.
Predsednik KO Franc Omerzu je za poz
dravnim nagovorom poročal o delu odbo
ra. Dejal je, da veliko skrbi posvečamo

onemoglim in bolehnim. Obiščemo jih
tudi med božičnimi in novoletnimi pra
zniki. Dobro sodelujemo z Društvom upo
kojencev, saj smo člani tudi tega društva.
Na letošnjem srečanju smo se odločili,
da damo podporo in priznanje zaslužnemu borcu za naše in upokojenske pravice, članu DIS-a mag. Francu Žnidaršiču.
Odločitev smo potrdili s podpisi, ki smo
jih poslali tudi na sedež DIS.
Terezija Debelak
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Izlet v Avstrijo

O izletu članov KO DIS Radeče

Člani KO DIS Ljubljana Bežigrad na izletu v Avstriji

Izlet izgnancev iz Radeč v Kočevju

Č

lani KO DIS Ljubljana Bežigrad
smo se odpravili na jesenski izlet
v Avstrijo.
Peljali smo se skozi Karavanški predor in
pri Spittalu zavili v dolino Maltatal (z dru
gim imenom tudi Dolina padajočih voda).
Svoje ime je dobila po številnih slapovih v
lahko dostopni soteskasti strugi reke Mal
te. Sledilo je 14 km planinske panoramske
ceste, ki je s svojimi v skale vklesanimi
predori in ostrimi zavoji čudovit zgled
tehnike gradnje visokogorskih cest. Pri
speli smo do najvišjega avstrijskega jezu
Kölnbrein, na nadmorski višini 1933 m.
Jez meri v višino 200 m, v dolžino 626 m
in je v spodnjem delu širok 41 m. Za njim
se razprostira umetno jezero Kölnbrein,
v njem je akumuliranih 206 milijonov m3
vode. Ta energija daje letno preko 1 milijar
de KWH električne energije.

To umetno jezero je na nas s svojo
temno modrino v objemu gorske kuli
se Visokih Tur in njenih ledenikov na
redilo nepozaben vtis. V bližini jezu je
hotel, v katerem razstavljajo različne
minerale, ki so jih odkrili pri gradnji
predorov te gorske ceste. Z zanimanjem
smo si jih ogledali.
Na povratku proti domu smo se ustavili
v Žirovnici, kjer so nas v gostišču Lovec
postregli z dobrim kosilom.
Tega izleta še dolgo ne bomo pozabili.
Velika zahvala gre organizatorju Rudiju
Blasu za tako dobro izbrano destinacijo
in vodniku Stanetu Sokliču iz Kranja, ki
nas je podrobno seznanjal z vsemi zanimi
vostmi in nam dajal ustrezne informacije.
Pohvala tudi vozniku avtobusa Vučku.
Maksimiljan Ferek

Izleti, prijetna druženja članov DIS

T

udi letos smo se v KO DIS Radeče
odločili za jesenski izlet, in sicer v
Kočevje.
Lepega sončnega jutra 12. septembra
smo se odpeljali na enodnevni izlet skozi
Mokronog do Žužemberka. Pot smo na
daljevali preko prostranih gozdov Kočev
skega roga do Kočevja. Tu smo si ogledali
muzej, v katerem so nam predvajali film
o kočevskih Nemcih in dogodkih v času
NOB. Naš naslednji postanek je bil pod
mogočnim gradom Kostel, kjer so nas

lokalni vodniki obširno seznanili z bogato
zgodovino teh krajev. Peljali smo se dalje
ob najtoplejši slovenski reki Kolpi v Osil
niško dolino oziroma dolino Petra Klepca.
Tu smo vzeli pot pod noge in si ogledali ču
dovite znamenitosti najjužnejših slovenskih
krajev: cerkev sv. Egidija, galerijo Staneta
Jarma, Mirtoviški potok in Goršetovo kova
čijo. Po pozni večerji pa smo se vsi prijetno
razpoloženi vrnili domov.
M. B.

Po jesensko obarvani Dolenjski

B

liža se konec leta in z njim se zaklju
čuje tudi program dela Krajevne orga
nizacije DIS Domžale, ki se bo lahko
ob koncu leta pohvalila, da je svoj program
v celoti izpolnila. V njem smo v letu 2009
namenili največ pozornosti spominom na
dogodke v času druge svetovne vojne.
Žrtve vojnega nasilja, združeni v tej KO
DIS, smo letos množično obiskali prvi
evropski kongres izgnancev in beguncev
v Ljubljani, poklonili smo se žrtvam kon
centracijskega taborišča v Mauthausnu,
bili pa smo tudi med redkimi slovenskimi
udeleženci na spominski slovesnosti ob
osvoboditvi taborišča na Rabu. Ob tem
pa smo spomladi obiskali Gorenjsko in
Višarje, jesenski izlet pa smo namenili
pisano obarvani Dolenjski.
Z dvema avtobusoma smo se odpeljali
proti Novemu mestu, kjer smo si ogledali
stari del mesta z njegovimi znamenitostmi,
popili kavo pri najimenitnejšem novome
škem vodnjaku na Glavnem trgu, se spreho
dili do Kandijskega mostu čez reko Krko,
nato pa obiskali še eno od najstarejših,

najlepših in tudi najbolj prepoznavnih
znamenitosti Novega mesta – stolno cer
kev sv. Nikolaja. Tu smo se razveselili tudi
srečanja z nekdanjim ihanskim župnikom
dr. Fabijanijem. Naslednji postanek smo
imeli v Dolenjskih Toplicah in izjemno
lepo vreme izkoristili za kopanje v novem
bazenskem kompleksu, da bi si nabrali
moči za prihajajoče jesenske dni.
Temu je bil namenjen tudi obisk zeli
ščarske kmetije Plavica v Cerovcu, kjer
nam je Jože Majes opisal pomen zdravil
nih rastlin, zeli in grmovnic, nato pa smo
si jih še ogledali in pri vsaki prisluhnili
razlagi o tem, čemu je namenjena. Ogle
dali smo si velik park s 300 vrstami zdra
vilnih rastlin in razširili svoje znanje o
tem, da najbrž drži ljudsko reklo, da prav
za vsako bolezen raste rožca.
Z obiskom Dolenjske pa naših aktivno
sti za leto 2009 še ni konec. Pred nami je
namreč tradicionalno novoletno srečanje,
ki bo letos 21. decembra.

Člani KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik na izletu ob Vrbskem jezeru v Avstriji

B

ilo je zgodnje jutro 29. septembra
2009, ko smo se člani KO DIS
Ljubljana Vič-Rudnik zbrali na
velikem viškem parkirišču. Prijav je bilo
toliko, da smo napolnili avtobus in osebni
avto za sedem oseb. Po gorenjski in nato
avstrijski cesti smo se skozi Celovec pripe
ljali do cerkve Gospe svete, ki jo pravkar
obnavljajo. Naš vodnik, umetnostni zgo
dovinar, nam je predstavil zgodovino in
pomen te cerkve. Pot nas je dalje vodila do
Vojvodskega prestola in na Grad Plešivec,
kjer smo si ogledali baziliko z izjemno le
pimi freskami in triptihom, delom Valen
tina Omana. Na Magdalenski gori smo si
ogledali izkopanine in gotsko cerkev svete

Magdalene in svete Helene. Peš smo se
povzpeli na visoko strmino gradu Ojstrovi
ca, kjer smo podoživeli vzdušje življenja v
viteških časih. Ogledali smo si Vrbsko jeze
ro in cerkvico na polotoku.
Izlet, poln odličnih vtisov in prijatelj
skega razpoloženja, smo zaključili s po
poldanskim kosilom v Žirovnici. Postre
gli so nam na prostem, pred ogrado, kjer
živita dva medveda. Zvečer smo bili že v
Ljubljani, polni vtisov z zanimive poti in
prijateljskih pogovorov.
Hvala predsedniku Tonetu Naroglavu
za organizacijo in izvedbo.
Viktorija Zmaga Glogovec

Z izleta članov KO DIS Domžale po Dolenjski

Vera Vojska
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. Jubileji - Jubileji . Jubileji . Jubileji .
Jubilantka Urša Naglič

Obisk delegacije KO DIS Leskovec pri
jubilantki Nagličevi

U

rša Naglič, članica KO DIS Le
skovec, se je rodila 9. oktobra
1919 v vasi Skopice. Družina je
bila z vsemi krajani izgnana v Nemčijo

Matilda Vaša je praznovala 100. rojstni dan

9. novembra 1941. Urša se zelo dobro
spominja vseh »svojih« lagrov in dela v
izgnanstvu. Iz mrzle tujine je odšla junija
1945, v ljubljeno domačo vas pa se je vrni
la 22. julija 1945.
Urša Naglič je izjemno bistra, z vsem
dogajanjem je na tekočem, nagaja ji le
sluh. Živi s svojim sinom in zanj lepo
skrbi. Zanjo pa poskrbi gospod Darko, ki
ima toplo srce za starejše ljudi.
Ob visokem jubileju so jo obiskali pred
stavniki KO DIS Leskovec: Marija Hiti,
Anica Baznik, Franci Žičkar ter podžu
panja Nuša Somrak.
Iskrene čestitke in še na mnoga leta,
gospa Urša!
Zdenka Žičkar

Članica KO DIS Polje ob Sotli – Buče Matilda
Vaša je praznovala 100 let

V

torek 19. oktobra je preteklo 100
let, odkar se je rodila v vasici Last
nič naša članica Matilda Vaša.
Člani Društva izgnancev se spomnijo
vsakega člana ob okrogli obletnici. Še

I

z Krajevnega odbora DIS Radeče sva
dva člana obiskala Ano Gorenjec, ki
je 24. 7. 2009 praznovala svoj devetde
seti rojstni dan.

Že nekaj časa živi pri hčerki, nedaleč
od svojega doma. Tu je zelo srečna, saj jo
pogosto obiskujejo še drugi njeni otroci, z
vnuki in pravnuki.
Nerada se spominja grozne vojne vihre,
a je le nekaj povedala, kar si mi lahko le
predstavljamo. Bila je v visoki nosečnosti,
ko so v hišo vdrli Nemci in jo s psovkami
po nemško nagnali z njeno nepokretno
mamo v dolino, kjer je čakal tovornjak,
ki ju je odpeljal v izgnanstvo. Sedaj pa že
veliko premišljuje o kakem domu za sta
rejše, da bi razbremenila svojo tudi zelo
bolno hčerko.
Marinka Bregar

Obisk župana in vodstva KO DIS Boštanj pri
Tereziji Felicijan za njeno 90–letnico

M

arija Omerzu, članica KO DIS
Artiče, je bila rojena 31. okto
bra 1919. Otroštvo je preživela v
rodni vasi Kapele in bila z družino leta
1941 izgnana v Nemčijo. V izgnanstvu je

Voščilo iz KO DIS
Globoko - Pišece

Neža Umek iz KO DIS Globoko – Pišece je
2. oktobra praznovala 96. rojstni dan

kjer je praznovala s svojimi najbližjimi,
sedaj živi na Mirni pri hčerki.
Preživela je vse krutosti izgnanstva v
nemških taboriščih. Gospa Terezija se
zelo dobro drži, našega obiska je bila zelo
vesela in nasmejana.
Vsako leto se še udeleži naših letnih
zborov.
Obiskali smo jo: predsednik KO DIS
Boštanj Alojz Rupar, župan Občine Sev
nica Srečko Ocvirk, predsednik Krajev
ne skupnosti Jože Udovč in člana KO
DIS Boštanj.

N

a njen rojstni dan 26. septembra
1919 smo jo obiskali na njenem
nekdanjem domu v Jablanici 13,

90 let Marije Omerzu

Na obisku pri Mariji Omerzu ob njenem
90. rojstnem dnevu

Ana Babič

Terezija Felicijan je praznovala 90 let

Obisk pri jubilantki Ani Gorenjec

Ana Gorenjec – devetdesetletnica

posebej smo veseli, če gremo lahko voščit
tudi komu, čigar število let sestavlja tri
mestna številka. Tako sta obiskala našo
častno slavljenko Matildo Vaša, ki je
praznovala 100. rojstni dan, predsednik
društva Ivan Babič in članica Fanika Fi
lipančič s šopkom rož.
Zaradi bolezni in onemoglosti že nekaj
let živi pri Straškovih pri Sveti Emi, kjer
zelo lepo skrbijo zanjo. Gospa Strašek je
zelo lepo poskrbela za njeno praznovanje
in ni pozabila povabiti tudi Matildinih so
sedov iz njenega rojstnega kraja. Vsakega
obiskovalca je bila zelo vesela.
Ob slovesu sva ji zaželela še mnogo
zdravja z željo, da se ob letu zopet snide
mo na isti dan.

A. R.

Frančiška Klančišar – 90-letnica

okusila težko in poniževalno življenje v
treh taboriščih. Po vrnitvi v domovino se
je leta 1954 poročila. Rodila je tri otroke,
od katerih še živi sin Ivan. Na jesen svoje
ga življenja stanuje Marija doma skupaj s
sinom in njegovo družino.
Vitalna 90-letnica ima še zelo dober
razum, je optimistična, vesele narave,
vsestransko aktivna in se rada udeležuje
raznih izletov in pohodov.
Našo jubilantko so obiskali predsed
nik KO DIS Artiče Karl Levak in član
KO DIS Jože Sotler, predsednica RK
KO Artiče Zofka Godec Kos in članice
RK KO Tonica Krošelj in Jožica Kožar,
predsednica kmečkih žena KS Artiče
Anica Levak in tajnik KS Artiče Bran
ko Volčanjšek.
Karl Levak

Frančiška Klančišar – 90-letnica

F

rančiška Klančišar, rojena 1919, je
bila izgnana iz okolice Ptuja, in to
sama, v času, ko je živela pri teti. S
transportom preko Rajhenburga je prispe
la v Bosno: Slavonsko Požego. Pri popiso
vanju so jo vprašali, kaj zna. »Naredila

sem prvo pomoč,« je odgovorila in tako
so jo dodelili v bolnišnico, kjer so delali
tudi slovenski zdravniki izgnanci.
Čez nekaj časa se je preselila k teti, ki
je živela v Zagrebu, in ta ji je našla delo v
neki slaščičarni. Vendar to ni dolgo tra
jalo. Poklicali so jo na Pavelićevo povelj
stvo, kjer so ji povedali, da izgnanci ne
morejo živeti v mestu, in tako je prispela
zopet v Bosno.
»Bosanci so bili do izgnancev zelo do
bri, vendar to ni bila naša domovina, zato
smo vsi želeli v svojo domovino – domov,
še posebno pa jaz, ki sem bila sama na
tujem!« se še danes z bridkostjo spomi
nja Frančiška.
Ljudmila Julijana Tolar

KO DIS Šentjanž –
obiskali smo naše slavljence, jim zaželeli zdravja in še veliko lepih dni

23. septembra smo obiskali našo najstarejšo
občanko in članico Heleno Hočevar v domu
starejših občanov v Hrastniku. Praznovala je
svoj 95. rojstni dan.

3. oktobra je praznovala svoj 90. rojstni dan
Marija Jamnik

19. oktobra je praznoval svoj 94. rojstni dan
Franc Sigmund
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IZVRŠNI
ODBOR
DRUŠTVA
IZGNANCEV
SLOVENIJE
1941–1945

Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Ime in priimek

Datum rojstva

Datum smrti

KO DIS Artiče
Barbara BLAŽEVIČ
Jože CERJAK
Boža OŽVALD

05. 11. 1922
17. 03. 1935
22. 12. 1930

10. 07. 2009
06. 10. 2009
02. 06. 2009

KO DIS Bistrica ob Sotli
Miha BRATUŠA
Ivana DOBRINA
Janez KUNEJ
Jožefa KUNEJ
Marija LESJAK
Marija MEDVED
Marija PLANINC

12. 09. 1920
19. 12. 1927
15. 06. 1938
10. 03. 1932
1932
15. 08. 1925
16. 05. 1920

23. 02. 2009
27. 11. 2008
06. 03. 2009
04. 09. 2009
08. 06. 2009
04. 02. 2009
24. 07. 2009

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

KO DIS Bizeljsko
Štefanija DERNAČ
Ana GREGL
Zvonimir OSOJNIK

25. 12. 1926
07. 05. 1931
31. 01. 1921

15. 08. 2009
05. 10. 2009
18. 10. 2009

Podpredsednika:
Janez Komljanec, Slovenj Gradec
Albin Pražnikar, Izlake

KO DIS Bohinj
Frančiška ČOP

19. 05. 1920

19. 09. 2009

KO DIS Boštanj
Anton JUDEŽ
Vinko KRNC
Frančiška LISEC

16. 05. 1924
15. 10. 1933
03. 03. 1920

09. 09. 2009
28. 09. 2009
21. 09. 2009

KO DIS Branik
Lidija TROBEC

01. 02. 1925

10. 06. 2009

KO DIS Brestanica
Nežka BAJC
Jožefa Sajovec

01. 01. 1918
18. 10. 1923

18. 09. 2009
05. 12. 2009

KO DIS Brežice
Alojzija DIMIČ
Marija GERJEVIČ
Stane KERIN
Marija KNIFIC
Nežika LAPUH
Frančiška OBERČ
Antonija PLANINC
Olga ROŽMAN
Ivan SAVNIK
Peter ŠEPEC
Angelca ŠKALER
Slavka VALENČAK
Marija VIMPOLŠEK
Štefanija ZORKO
Martin ŽNIDERŠIČ
Alojz ŽUPEVC

03. 06. 1924
30. 07. 1923
01. 03. 1924
06. 08. 1920
07. 04. 1919
07. 12. 1926
08. 11. 1936
22. 07. 1955
16. 11. 1912
13. 06. 1935
13. 11. 1924
28. 07. 1936
20. 08. 1920
25. 12. 1927
17. 08. 1943
21. 06. 1932

18. 07. 2009
06. 2009
18. 10. 2009
11. 2009
09. 10. 2009
18. 09. 2009
12. 05. 2009
08. 2009
26. 06. 2009
04. 2009
01. 11. 2009
03. 04. 2009
14. 11. 2009
25. 09. 2009
03. 04. 2009
30. 08. 2009

KO DIS Celje
Janez PLAHUTNIK
Marjeta ŽELE

1932
1922

12. 08. 2009
08. 2009

KO DIS Cerklje ob Krki
Avgust KOVAČ
Jožefa PISANSKI
Anica RETELJ
Frančiška VIDIC

29. 01. 1935
07. 01. 1939
23. 10. 1932
07. 03.

13. 10. 2009
04. 10. 2009
07. 11. 2009
08. 10. 2009

KO DIS Radovljica
Anton PETERNEL

17. 01. 1933

24. 10. 2009

KO DIS Čatež ob Savi
Stanislav BERIBAK
Rozalija GRUBIČ
Adolf STEZINAR
Jožefa ŠTOJS

KO DIS Ravne na Koroškem
Ivan MRAVLJAK
Tomislav VEVAR

06. 05. 1927
02.12.1928

04.11. 2009
08.11. 2009

21. 04. 1923
07. 09. 1928
19. 08. 1937
26. 10. 1923

24. 10. 2009
24. 09. 2009
19. 04. 2009
19. 08. 2009

KO DIS Dole pri Litiji
Hedvika ODLAZEK
Venčeslav GREBENC
Emilija ŽONTA

21. 03. 1922
18. 09. 1926
02. 12. 1928

04. 09. 2009
26. 10. 2009
03. 09. 2009

KO DIS Slovenska Bistrica
Kristina ČELOFIGA
Emil FRATNIK
Hermina MELAVC
Vida POLAJŽER
Ana POTISK
Štefan ŽNIDAR

10. 12. 1929
16. 05. 1930
30. 03. 1914
25. 05. 1921
25. 03. 1926
26. 08. 1939

05. 09. 2009
01. 09. 2009
20. 08. 2009
16. 09. 2009
20. 10. 2009
20. 10. 2009

KO DIS Srednja Dobrava
Olga LEBAN

20. 07. 1912

26. 11. 2009

KO DIS Slovenske Konjice
Milan BREZOVŠČEK
Karel ŠRIBAR

20. 09. 1932
1921

15. 03. 2009
04. 05. 2009

KO DIS Studenec
Kristina BRATEC
Marija JERAS
Ivan MRGOLE
Slavica POVHE
Ana STERLE

21. 03.1923
24. 11. 1922
06. 05. 1936
21. 02. 1936
01.07.1932

20. 10. 2009
24. 10. 2009
22. 09. 2009
29. 06. 2009
19. 10. 2009

KO DIS Šentjanž
Franc JAMŠEK
Janez MARTINČIČ
Hubert REPOVŽ
Marija SIVK
Ignac STRNAD

12. 09. 1922
01. 12. 1939
19. 09. 1932
24. 11. 1931
22. 06. 1922

23. 06. 2009
28. 09. 2009
08. 08. 2009
25. 10. 2009
16. 11. 2009

KO DIS Škofja Loka
Marija MRAVLJE
Milka POTOČNIK
Angela RUPAR
Marica ŠUBIC
Franc UHAN

06. 10. 1922
21. 10. 1922
28. 09. 1919
25. 11. 1926
10. 05. 1918

17. 09. 2009
15. 06. 2009
13. 10. 2009
22. 07. 2009
13. 10. 2009

KO DIS Trbovlje
Albin CEROVŠEK
Peter PEČARIČ

02. 04. 1929
29. 06. 1938

25. 09. 2009
30. 01. 2009

KO DIS Trebnje
Antonija BORŠTNAR
Stane LIPOGLAVŠEK
Stane LUKIČ
Ivan OSTERLIČ
Tomo STREL
Marija TRATAR
Angela VRANA

19. 12. 1932
02. 03. 1924
01. 06. 1918
25. 07. 1936
21. 12. 1929
02. 09. 1933
10. 02. 1923

30. 04. 2009
15. 03. 2009
26. 08. 2009
18. 11. 2009
12. 03. 2009
29. 12. 2008
26. 12. 2008

KO DIS Velenje
Alojz LINDIČ
Stanislava MALI

13. 05. 1932
1932

19. 11. 2009
2009

KO DIS Zagorje
Berta ZORE

10. 02. 1913

03. 10. 2009

KO DIS Zagreb
Drago KRAMER

26. 09. 1938

22. 09. 2009

KO DIS Žalec
Dušan GOGIČ		
Silvestra FRANK		
Marinka MAROVT		
Angela OŽIR		
Peter KOTAR
13. 06. 1929

15. 06. 2009
22. 05. 2009
11. 06. 2009
15. 09. 2009
15. 10. 2009

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

NADZORNI ODBOR
Mira Zalar, Maribor - predsednica
Veronika Kljun, Stara Cerkev
Štefan Marjetič, Brestanica

ČASTNO RAZSODIŠČE
Jože Križančič, Ptuj - predsednik
Janez Blas, Sevnica
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, Linhartova c. 13
telefon: 01 - 434 48 80
telefaks: 01 - 434 48 80
email: drustvoizgnancev@siol.net
http://www.drustvo-izgnancev.si
Poslovni račun DIS:
02222-0010570920
Nova Ljubljanska banka

KO DIS Domžale
Alojzija SKOK

2009

KO DIS Globoko–Pišece
Neža ARH
Marija ČRNELČ
Jožefa ILJAŽ
Neža KOSTANJŠEK
Marija KOVAČIČ
Anica UBRUL

01. 03. 1919
02. 02. 1923
03. 02. 1934
04. 12. 1936
21. 10. 1938
20. 07. 1927

13. 11. 2009
08. 12. 2008
31. 08. 2009
30. 09. 2009
06. 10. 2009
13. 11. 2009

KO DIS Grosuplje
Sašo BINDER

09. 04. 1928

21. 11. 2009

KO DIS Hrastnik
Feliks DOLINŠEK
Antonija KRAMŽAR
Pavla PAVLIČ
Fani VOLAVŠEK
Vladimir ŽELEZNIK

14. 05. 1930
12. 05. 1931
29. 07. 1925
30. 09. 1930
01. 08. 1930

03. 12. 2008
06. 03. 2009
09. 03. 2009
16. 10. 2009
27. 12. 2008

KO DIS Jesenice
Marija BLAS
Avgust HRIBERNIK
Antonija KAVČIČ
Marija MASNOGLAV
Ludvik PODLESNIK
Miran ZIMA

06. 12. 1930
23. 08. 1912
28. 11. 1931
23. 02. 1920
11. 08. 1927
14. 04. 1930

07. 2009
16. 11. 2009
16. 12. 2008
07. 12. 2008
05. 08. 2009
02. 04. 2009

KO DIS Kočevje
Peter OŽBOL

25. 01. 1924

10. 10. 2009

1926
1939
-	
1941
-	
1925
1942
-	

05. 10. 2009
18. 02. 2009
14. 09. 2009
02. 07. 2009
08. 04. 2009
04. 03. 2009
01. 09. 2009
19. 03. 2009

08. 03. 1926
15. 10. 1919

06. 07. 2009
12. 11. 2009

KO DIS Komen
Ljudmila ABRAM
Mira BUDA
Albin FRANK
Pavel GODNIČ
Ida GRMEK
Rudolf MEVLJA
Karel PERAS
Stanislav REBULA
KO DIS Krmelj-Tržišče
Alojz ERMAN
Ivanka UDOVČ KADIČ
KO DIS Krška vas
Angela AJSTER
Marija GRAMC
Zdravko TOMŠE
Pavla VEGELJ

16. 08. 1924
22. 09. 1929
16. 04. 1927
22. 10. 1932

10. 2009
10. 2009
09. 2009
04. 2009

KO DIS Laško
Miroslava GOLUH

28. 12. 1943

02. 11. 2009

KO DIS Litija
Antonija ČOPAR
Frančiška ČOŽ
Franc GRADIŠEK
Frančišek GRČAR
Anica KINK

29. 07. 1924
18. 09. 1930
02. 02. 1931
23. 12. 1925
29. 11. 1919

11. 02. 2009
29. 06. 2009
01. 08. 2009
22. 01. 2009
26. 10. 2009

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Marija DOBRINA
Amalija FURLAN
Stanka GUMILAR
Stana PREDANIČ
Milica ZALOKAR

14. 07. 1931
12. 07. 1925
29. 07. 1933
12. 06. 1929
07. 09. 1926

03. 06. 2008
10. 03. 2009
06. 12. 2008
2008
22. 02. 2009

KO DIS Ljubljana Šiška
Franc BEČAN
Oskar GODEC
Anton GOMBOŠA
Franc JAVERŠEK
Stane MRŠOL
Marija PRVINŠEK
Franc RIHTAR
Hilda TOMAŽIČ
Gabriel ZAJC
Jože ZAJC

11. 01. 1931
17. 12. 1924
14. 05. 1934
06. 04. 1933
31. 03. 1920
13. 5. 1945
17. 12. 1930
26. 09. 1916
07. 03. 1936
01. 03. 1934

25. 06. 2009
29. 09. 2008
11. 12. 2008
27. 04. 2009
03. 04. 2009
13. 09. 2009
21. 09. 2009
27. 02. 2009
14. 07. 2009
01. 11. 2009

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik
Matilda HRIBAR
Janez PAVLIN

04. 10. 1929
15. 08. 1934

28. 10. 2009
07. 12. 2009

KO DIS Maribor Pobrežje-Tezno
Karel DOBRINA
Marija KRAMAR
Terezija TUTEK
Anica ŽIVEC

23. 01. 1931
06. 08. 1914
02. 08. 1925
04. 06. 1924

08. 2009
08. 2009
10. 2009
06. 2009

KO DIS Maribor-Tabor
Breda JANKO
Danica RINK
Angela UNUK

04. 10. 1936
18. 07. 1923
02. 08. 1926

01. 08. 2009
02. 04. 2009
05. 10. 2009

KO DIS Pince Marof-Benica-Petišovci
Marija BOHORČ

18. 09. 1930

02. 12. 2009

KO DIS Polje ob Sotli - Buče
Ana MACUR

15. 05. 1930

16. 09. 2009

KO DIS Ptuj
Apolonija LIPOVŠEK

11. 12. 1924

04. 10. 2009

KO DIS Radeče
Alojz NOVAK
Marija SEKOL
Frančiška ŠUŠTERŠIČ

16. 02. 1926
08. 07. 1924
07. 03. 1928

09. 08. 2009
03. 10. 2009
27. 08. 2009

KO DIS Občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Jožica CVAR
19. 03. 1938
10. 09. 2009

