
Spoštovani prijatelji, prijateljice, člani in članice SID-a, 

Lahko rečem, da je za nami izjemno produktivno oz. delavno leto. 

Izdelali smo jubilejno številko Dahavskega poročevalca posvečeno sedemdeseti obletnici zmage nad 

fašizmom, za katero smo prejeli nemalo vzpodbudnih oz. pohvalnih besed. Ker  je bilo glasilo tako 

korektno oz. kvalitetno izdelano smo prejeli donacijo za tisk s strani mednarodnega komiteja CID. 

Našo prošnjo je osebno podprl Dr. Max Mannheimer dolgoletni podpredsednik CID-a, predstavnik 

nemških Judov in ugleden zgodovinar ter se javno zahvalil naši skupnosti za izdajateljsko dejavnost 

kar je edinstveno med vsemi društvi nekdanjih taboriščnikov koncentracijskega taborišča Dachau. 

Žal je dr. Max Mannheimer 23. septembra preminul v visoki starosti 96 let. Oba naša mednarodna 

delegata (Dr. Andrej Ule in Anže Šinkovec) sta v imenu SID-a poslala žalno brzojavko tako CID-u kot 

svojcem. 

Prepričana sem, da ste vsi prejeli izvod DP, nekaj izvodov smo  poslali v MNZ, NUK in na FDV…….. vsaj 

nekaj izvodov pa se je razdelilo na vseh večjih spominskih slovesnostih in podobnih dogodkih (Živa 

knjižnica-Kranj). 

V Kranju so bile v  letošnjem letu organizirane tri Žive knjižnice na katerih smo pustili izjemen pečat. 

Sama sem pomagala pri organizaciji naša »fanta« Šega Drago in Boris Uzar pa sta sodelovala kot » živi 

knjigi«  in predvsem mladim bralcem posredovala svoje trpke preizkušnje iz mladosti. Ker je bilo za 

njuno pričevanje tako zanimanje  oz. so se bralci zavedali dragocenosti njunih izpovedi sem k 

sodelovanju povabila še ga. Vrščaj, Ga. Ferlan, g. Žmavca, g. Stefančiča in člana DIS-a. 

Nekaj   dela je bilo z organizacijo obiska spominskega kompleksa taborišča Auschwitz. Napolnili smo 

poln avtobus potnikov, kar ni tako preprosto in je potrebno vložiti kar nekaj časa in energije. Na 

povratku me potniki pod vtisi videnega in doživetega vedno zaprosijo, zaprosite naj naslednje leto  

zopet organiziramo podobno potovanje. Zagotavljam, da se bom tudi naslednje leto angažirala in 

poskušala najti najboljšega ponudnika, da zadosti našim željam in potrebam. 

Aktivna sem bila pri organizaciji spominske svečanosti na Ljubelju tako na avstrijski kot na naši strani 

in seveda se je te in podobnih svečanosti čez leto vedno udeleži večje število naših članov. 

Trenutno nekaj naših članov  pomaga študentki etnologije in antropologije pri seminarski nalogi z 

naslovom, Življenje interniranca v koncentracijskem taborišču, ker se zavedamo kako izjemnega 

pomena je, da so spomini zapisani se člani radi odzovejo takim vabilom za sodelovanje. 

Seveda smo nameravali o vsem tem in o načrtih za prihodnost spregovoriti na letnem srečanju  SID-a, 

vendar so žal v tistem času renovirali dvorane v M-hotelu in je bilo to onemogočeno. 

 Ker je na naših srečanjih in raznih dogodkih  nastalo večje število fotografij  smo sklenili, izdelati 

spominski koledar SID 2017 s tem pa uporabiti  te v fotografije zabeležene spomine. Prepričana sem, 

da ga z veseljem obesite na zid in čez leto večkrat pogledate nanj. Zagotovo  vam fotografije na 

koledarju obudijo prijetne spomine na naša druženja. 

 

Plani za leto 2017 

Kot do sedaj se nameravamo člani SID-a udeleževati spominskih svečanosti. Naslednje leto v začetku 

maja se bomo udeležili spominske slovesnosti v Dachauu, morda jeseni obiščemo še spominski park 

na otoku Rab-u. 



V  Kranju bomo prihodnje leto sigurno organizirali še kako Živo knjižnico. 

Sprotno se bo urejal seznam članstva in spletna stran. 

Konec meseca novembra pa se zagotovo snidemo na letnem zboru v Ljubljani za kar smo bili letos žal 

prikrajšani. 

Seveda se tokom leta pokažejo še dodatne naloge katere ne načrtujemo a jih poskušamo sproti 

reševati oz. opraviti. 

Naša prioriteta pa je biti dejaven tudi v mednarodnem komiteju, kar pa več kot odlično opravljata 

naša člana dr. Andrej Ule in Anže Šinkovec. 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                 Predsednica IO SID 

V Kovor-ju, 10. 12. 2016                                                                        Vesna Dobre 

 

 

 

 


