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Vsem članom DIS in  
dobitnikom Vestnikov DIS

V letu 2021 bo že  
30. obletnica delovanja

 Društva izgnancev Slovenije 1941–1945.

PROGRAM DELA DIS ZA LETO 2021

Končuje se leto, v katerem 
smo bili zelo omejeni v gi-
banju in druženju tudi v na-

šem društvu. Smo društvo, ki vklju-
čuje najstarejše slovenske žrtve 
druge svetovne vojne.

Epidemija, ki še kar traja, je za 
starejše ljudi najbolj ogrožajoča in 
težko razumemo in smo zelo ža-
lostni, da vsak dan umre tako ve-
liko ljudi. Tudi člani DIS obolevajo 
in umirajo v domovih za starejše.

Pričakujemo, da bodo vladni 
organi, pristojna ministrstva in 
strokovne službe naredile vse, da 
se izboljša skrb in nega oskrbovan-
cev v domovih za starejše in da bo 
končno že sprejet zakon o dolgotraj-
ni oskrbi starejših, ki so doma in ra-
bijo vsaj občasno pomoč.

Prizadevamo si, da bi nam vrnili 
pravico do klimatskega zdravljenja 
in določili prednost pri zdravniku.

Upam, da bo v letu, ki prihaja, v 
Državnem zboru RS sprejet tudi 
predlog zakona o povrnitvi vsaj 
simbolične vojne škode.

Najpomembnejše pa je, da skrbi-
mo za zdravje in upoštevamo vsa 

navodila, ki jih v zvezi z bolezni-
jo sprejemajo strokovne službe in 
vladni organi.

Čeprav širše druženje ni možno, 
ne imejte občutka, da ste zapušče-
ni. Ostanite optimistični in se po-
vezujte na daljavo.

Veseli me, da v krajevnih in ob-
močnih organizacijah DIS delujete 
skladno z možnostmi in da ste tudi 
prebrali gradiva za dopisno sejo 
Skupščine DIS, ki je bila 29. okto-
bra 2020.

Pomembno je, da imamo spre-
jet program za leto 2021 in da ga 
bomo skušali uresničiti v primer-
nih oblikah tudi, če ne bo možno 
osebno druženje. Gradivo Skupšči-
ne DIS objavljamo zato, da bo čim 
več članstva vedelo, kaj delamo in 
da smo prepričani, da bo življenje 
normalno steklo tudi po epidemiji.

Želim vam vesele božične in no-
voletne praznike in zdravo, srečno 
novo leto 2021.

Ivica Žnidaršič, prof.
 Predsednica DIS

1. a) Organizacijska dejavnost DIS
V letu 2021 bomo program Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 prilagajali zdra-

vstveni situaciji in starosti članov Izvršnega odbora DIS in njegovih komisij, starost je 
višja od 80 let. 

Upoštevali bomo tudi, da je starost članov DIS in odborov krajevnih in območnih 
organizacij še starejša. 

Predvideni prihodki za dejavnost DIS v letu 2019 
1. Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve  44.070,00 EUR
     in enake možnosti                                                                      
2. Prispevki od članarine članov DIS 30.000,00 EUR
3. Prispevki članstva za Vestnik DIS 23.000,00 EUR
4. Prispevki podpornikov članov DIS 200,00 EUR
5. Prispevki za založništvo DIS 2.000,00 EUR
6. Prispevki za nadaljnjo obnovo zbirnega taborišča za  5.000,00 EUR
    izgon Slovencev v Brestanici 
7. Drugi prihodki (obresti, dohodnina) 690,00 EUR
8. Presežek prihodkov nad odhodki po ZR za leto 2020 400,00 EUR 
Skupaj predvideni prihodki 105.360,00 EUR

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN  
SREČNO NOVO LETO 2021

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN  
SREČNO NOVO LETO 2021

Za nami je leto, ki si ga več ne želimo. Zaradi epidemije Co-
vid 19 je bilo naše življenje omejeno in veliko ljudi je umrlo.  

Za starejše ni bilo najbolje poskrbljeno.

Želim vam vseeno v osami zadovoljne božične in novoletne 
praznike in izrekam upanje, da bo v novem letu 2021  
te morije konec in da bomo zopet normalno zaživeli.

Želim vam v letu, ki prihaja, tudi dobro zdravje in srečo na 
vseh področjih.

Hkrati pozdravljam vse člane Društva izgnancev Slovenije  
1941–1945, predsednikom, predsednicam krajevnih in  

območnih organizacij DIS in odborom pa se zahvaljujem  
za delo v minulem letu in pričakujem dobro  

sodelovanje tudi pri obeleževanju 30-letnice delovanja DIS,  
ki jo bomo obeleževali v letu 2021.

SREČNO!SREČNO!
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DOPISNA SEJA SKUPŠČINE DRUŠTVA 
IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945

Spoštovani!

Na osnovi sklepa Kolegija DIS z dne 15. oktobra 2020  
sklicujem dopisno sejo Skupščine  

Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, ki bo
  v četrtek, 29. oktobra 2020.

Dnevni red
1. Poročilo o delu DIS od junija 2019 do junija 2020
2. Predlog programa dela DIS za leto 2021
3. Predlog dopolnitev statuta DIS
4. Kadrovske zadeve

Prilagamo gradivo k 1., 2., 3. in 4. točki dnevnega reda in glasovnico.

Prosimo, da do 29. oktobra 2020 vrnete glasovnico z označbo, ali se 
s predlaganim gradivom strinjate. 

 S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Ivica Žnidaršič, prof.

predsednica

Priloge: 4

V marcu 2021 bomo imeli skupščino DIS, kjer bomo sprejeli poročilo o finančnem 
poslovanju DIS v letu 2020 in poročilo Nadzornega odbora DIS o finančnem delu v 
letu 2020. 

V letu 2021 bo tudi programska volilna Skupščina DIS, kjer bomo volili novo vodstvo 
DIS in člane IO DIS, Nadzornega odbora DIS, Svet DIS in Častno razsodišče DIS. 

V leto 2021 bo tudi 30 let, odkar smo 9. junija 1991 ustanovili Društvo izgnancev 
Slovenije 1941–1945, in bo organizirana prireditev in prikaz 30-letne dejavnosti DIS. 
Ta prireditev bo predvidoma 7. junija 2021 ali dan prej. Deloval bo tudi Izvršni odbor 
in Komisije IO DIS. 
Ponovno se bomo trudili, da bi se začela razprava v Državnem zboru RS o zakonu o 
povračilu vsaj simbolične vojne škode za gmotno škodo nastalo v času izgona Slovencev. 
Še naprej bomo urejali dragocen arhiv, ki je nastajal 30 let in je na sedežu DIS na Ein-
spielerjevi 6 v Ljubljani. 

Še vedno bo občasno dežurstvo na DIS v skladu z možnostjo in v primeru, če se bo 
ustavila epidemija. Ostanejo pa telefonske povezave, ki jih imajo za DIS vse krajevne 
in območne organizacije DIS. 
Stroški za organizacijsko dejavnost bodo znašali 30.260,00 evrov.

1. b) Socialno zdravstvena dejavnost
Vzpodbujali bomo 80 krajevnih in območnih organizacij DIS, v katerih je včlanjenih 

okrog 6500 izgnancev in beguncev, da potrebnim pomoči pomagajo na domu, posebno 
v odročnih krajih, kjer ni socialnih, patronažnih in drugih služb.

Zavzemali se bomo za ohranitev javnega zdravstvenega varstva in bomo proti krše-
nju pravic in se zavzemali, da bi nam vrnili pravico do klimatskega zdravljenja in da bi 
bil sprejet zakon o skrbi na domu in prednost pri zdravniku.

Vzpodbujali bomo predavanja in učne delavnice o ohranjanju zdravja in nekaterih 
bolezni starostnikov.

Prek Vestnikov DIS bomo tudi spodbujali naše člane, da se držijo navodil ministr-
stva za zdravje in vlade za zajezitev sedanjega nevarnega virusa.

Če bo možno, bomo organizirali seminar za aktiviste, ki izvajajo pomoč članom DIS 
na domovih.  
Stroški za socialno-zdravstveno dejavnost bodo znašali 9.000,00 evrov. 

1. c) Ohranjanje zgodovinskega izročila 
• Skrbeli bomo za vzdrževanje in nadaljnjo širitev evropske zbirke podatkov na gradu 

Rajhenburg o fašističnem in nacističnem nasilju nad slovanskimi narodi.
• Še nadalje bomo zbirali spomine in pričevanja na izgon in begunstvo.
• Predlagali bomo fakultetam in višjim šolam, da izbirajo za vsebine seminarskih ali 

diplomskih in magistrskih nalog tudi teme o izgonu Slovencev in genocidni okupa-
ciji Slovenije.

• Dogovorili se bomo s krajevnimi in območnimi organizacijami, da bi v šolah orga-
nizirali razstave o izgonu Slovencev med drugo svetovno vojno.

• Obeležili bomo dan slovenskih izgnancev 7. junij in pripravili prireditev ob 30. oble-
tnici delovanja Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in izdali zloženko o delu za 
uveljavljanje pravic izgnancev, beguncev in drugih žrtev fašizma in nacizma. 

Za ohranjanje zgodovinskega izročila bomo rabili 15.000,00 evrov.

2. Mednarodna dejavnost DIS
• Z župani nemških mest bomo v stiku pisno in po telefonu zaradi vzdrževanja grobov 

slovenskih izgnancev, ki so umrli v izgonu v Nemčiji med drugo svetovno vojno.

• Sodelovali bomo pri odkritju imenskih spominskih tabel umrlih izgnancev v Nemčiji. 
• Sodelovali bomo z društvi slovenskih izgnancev v Avstriji in na Hrvaškem. 
• Ohranjali in vzdrževali bomo arhiv Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev 

žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945.
• Sodelovali bomo pri sklicu seje Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev 

fašizma in nacizma v letih 1920–1945, ki bo predvidoma v letu 2021 na Poljskem.
• Izdali bomo brošuro o sestanku Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev 

fašizma in nacizma v letih 1920–1945, ki je bil ob 10. obletnici delovanja v Ljubljani.   
• Evropski uniji bomo predlagali sklic konference o uveljavljanju gmotne vojne škode 

iz druge svetovne vojne.   
Stroški za mednarodno dejavnost bodo znašali 10.000,00 evrov.

3. Informativna, publicistična in založniška dejavnost 
• Nadaljevali bomo z izdajanjem Vestnika DIS, vsaj 4-krat na leto.
• Izdali bomo brošuro o 30-letni dejavnosti DIS.
• Izdali bomo brošuro o skrbi za grobove Slovencev umrlih v izgnanstvu.
• Tiskali bomo gradiva o tem, kako smo dosegli pravice za slovenske izgnance in 

begunce ter druge žrtve vojnega nasilja.
• Po potrebi bomo ponatisnili nekatere brošure.
• Tiskali bomo plakate, odličja DIS in izkaznice za člane in podporne člane.
• Izdelati bomo dali značko – emblem o 30-letnici delovanja DIS.
• Organizirali bomo informativne in tiskovne konference o izgonu Slovencev in ge-

nocidni okupaciji Slovenije med drugo svetovno vojno.
Stroški informativno založniške dejavnosti bodo znašali 36.100,00 evrov

4. Vzdrževanje in notranja obnova taborišča za izgon Slovencev v Brestanici
• Skrbeli bomo za vzdrževanje in nadaljnjo obnovo taborišča za izgon Slovencev v 

Brestanici.
• Obnovili bomo tla in strop v tretji sobi v zgornjih prostorih taborišča, kjer smo leta 

2019 naredili nove stopnice in vrata.
• Obnovili bomo velika vhodna vrata v taborišče. 
• Pred vhodom v taborišče bomo postavili tablo z napisom taborišča in podatki o 

izgonu Slovencev. 
Stroški vzdrževanja in nadaljnje obnove taborišča bodo znašali 5.000,00 evrov.

Predvideni izdatki po postavkah programa DIS v letu 2021
1. a. Organizacijska dejavnost  30.260,00 EUR
    b. Socialni in zdravstveni programi    9.000,00 EUR
    c. Ohranjanje zgodovinskega izročila  15.000,00 EUR
2. Mednarodna dejavnost DIS   10.000,00 EUR
3. Izdajanje Vestnika DIS, publicistična
    in založniška dejavnost   36.100,00 EUR
4. Vzdrževanje in obnova notranjosti zbirnega 
    taborišča – hlevov pri gradu Rajhenburg v Brestanici    5.000,00 EUR
Skupaj izdatki za leto 2021 105.360,00 EUR

                                          
  Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945

Ivica Žnidaršič, prof.
     predsednica

DOPISNA SEJA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945
O dopisni seji Skupščine Društva izgnancev Slovenije

Dne 29. oktobra 2020 smo skli-
cali dopisno sejo Skupščine 
Društva izgnancev Slovenije 

1941–1945. Vabilo in gradivo v pisni 
obliki je prejelo 81 krajevnih in obmo-
čnih organizacij DIS, vsi člani IO DIS, 
predsednica Nadzornega odbora DIS, 
predsednik Sveta DIS in častni član 
DIS. Odziv na Skupščino DIS je bil 
zelo dober.

Glasovnic niso vrnile le 2 krajevni 
organizaciji DIS, 1 glasovnica pa je 
bila vrnjena brez podpisa in žiga.

Najbrž je vsem članom DIS, krajev-
nim in območnim organizacijam zna-
no, da ne smemo sklicevati sej, zato 
je edino možno delovanje le v pisni 
obliki. Zato sem namesto redne seje 
Skupščine DIS sklicala dopisno sejo 
Skupščine DIS.  Kljub bolezni zaradi 
zlomov noge in roke sem napisala po-
ročilo o delu DIS od junija 2019 do ju-
nija 2020 in pripravila program dela za 
leto 2021. 

Skupina v sestavi Anke Tominšek, 
Zdenke Kaplan in mag. Franca Žnidar-
šiča pa so pripravili predlog dopolnitve 
statuta DIS.

Vesela sem, da smo na dopisni seji  
Skupščine DIS sprejeli poročilo o delu 
DIS in sprejeli program dela DIS za 
leto 2021, ki ga nujno potrebujemo za 
razpise za sredstva za leto 2021. 

Ko pa bodo redno delovali organi IO 
DIS, bomo lahko predložili v sprejem 
na upravno enoto tudi dopolnitve sta-
tuta DIS. Del gradiv iz Skupščine DIS, 
ki je bila 29. oktobra 2020, objavljamo.

Članstvu DIS omogočamo povezo-
vanje in izvajamo solidarnost. Ne po-
čutite se osamljeni in zapuščeni. Če 
se znajdete v težavah, pokličite v svojo 
krajevno ali območno organizacijo DIS 
ali pa na DIS, da vam bomo pomagali

Sedaj je tudi več časa za branje knjig 
o izgnanstvu in prizadevanjih za uve-
ljavljanje in ohranjanje pravic. Veliko 
smo pretrpeli v življenju, zato smo op-
timistični, da bomo tudi te hude čase 
prestali in da se nam bo to življenje 
kmalu obrnilo na bolje.

Bodite optimistični in skrbite za 
zdravje, da bi se v letu, ki prihaja, zo-
pet videli.

Ivica Žnidaršič, prof.
    Predsednica DIS
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Na dan slovenskih izgnancev 
7. junija 2019 smo imeli pri 
zbirnem taborišču za izgon 

Slovencev v Brestanici veliko priredi-
tev, na kateri je bil slavnostni govornik 
predsednik Vlade RS gospod Marjan 
Šarec, govorili pa so tudi evropski po-
slanec dr. Milan Brglez in dolgoletni 
direktor največjega svetovnega arhiva v 
nemškem mestu v Bad Arolsenu Char-
les Biederman. 

Redna letna Skupščina DIS, ki jo je 
sklicala predsednica DIS Ivica Žnidar-
šič, je bila 26. oktobra 2019. V delovno 
predsedstvo skupščine je predlagala 
Majdo Cvetanovski iz Maribora, Rafka 
Arenška iz Dolenje vasi in Anjo Baznik 
iz Leskovca. 

Poleg delegatov 83 krajevnih in ob-
močnih organizacij DIS so bili na Skup-
ščino DIS povabljeni člani Izvršnega 
odbora, Nadzornega odbora, Častnega 
razsodišča in Sveta DIS ter mag. Franc 
Žnidaršič, častni član DIS.

Predsednica DIS je vse lepo pozdravi-
la in med drugim dejala: 

»Vsem želim uspešno delo, prijetno 
počutje, domačnost in izražam veselje, 
da imamo izgnanci in begunci kljub 
letom še toliko moči, da delujemo in 
ohranjamo aktivne spomine na nasilje, 
ki sta ga počela fašizem in nacizem, in 
da skrbimo za ohranjanje doseženih 
pravic.«

Povedala je, da je po podatkih, ki smo 
jih dobili za objavo v Vestniku DIS, od 
prejšnje Skupščine DIS do danes umrlo 
471 članov DIS.  Med njimi je tudi dol-
goletni podpredsednik DIS in predsednik 
častnega razsodišča Jože Križančič. 
Umrla sta tudi Martin Podlesnik, pod-
predsednik DIS, in Davorin Zdovc, član 
IO DIS. 

Preden je predsednica predlagala 
dnevni red Skupščine DIS, je podelila 
spominsko in zahvalno listino dipl. ing. 
Vladimirju Rostoharju, podpornemu 
članu DIS, za njegov velik prispevek za 
obnovo zbirnega taborišča za izgon Slo-
vencev v Brestanici. Gospod Rostohar 
je vse načrte za izdelavo streh, zidov, tal 
in stropov naredil brezplačno. 

 
Na Skupščini  DIS 26. oktobra 2019 

smo obravnavali:
-  poročilo o delu DIS od junija 2018 

do junija 2019, 
-  sprejeli program dela za leto 2020,
-  obravnavali predloge dopolnitve 

zakona o gmotni škodi. 
Delegati so z vabilom dobili obširno 

gradivo, nato pa je uvodne informacije 
k tem točkam dala še predsednica DIS 
prof. Ivica Žnidaršič. 

 
Dopisna seja Skupščine DIS je bila 

19. marca 2020 z naslednjim dnevnim 
redom: 
• zaključni račun DIS za leto 2019 z 

obrazložitvijo,
• bilanca krajevnih območnih organi-

zacij DIS za leto 2019,
• poročilo Nadzornega odbora DIS za 

leto 2019,
• poročilo računovodstva o vodenju 

poslovnih knjig v letu 2019.

POROČILO O DELU DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945 
OD JUNIJA 2019 DO JUNIJA 2020

Seja Nadzornega odbora DIS 
Predsednica Nadzornega odbora 

skupščine DIS Veronika Kljun je skli-
cala sejo NO DIS 19. februarja 2020 v 
Ljubljani. 

Na seji so obravnavali finančno in 
materialno poslovanje organov skupšči-
ne DIS in sprejeli zaključni račun DIS 
za leto 2019.

Ocenili so, da je Izvršni odbor DIS 
dobro vodil finančno poslovanje DIS, 
zato so predlagali, da ga delegati skup-
ščine sprejmejo.

Seja Izvršnega odbora DIS je bila v če-
trtek, 27. februarja 2020, ob 9:30 uri, z 
naslednjim dnevnim redom: 
• Priprava projekta prizadevanj za 

uveljavitev zakona o gmotni škodi 
slovenskih izgnancev in beguncev v 
novih političnih razmerah.

• Priprave na sklic seje Skupščine 
DIS.      

• Obravnava zaključnega računa DIS 
za leto 2019 z obrazložitvijo. 

• Stališče Nadzornega odbora Skup-
ščine DIS o zaključnem računu DIS 
za leto 2019.

• Pogodba z novim lastnikom za po-
slovne prostore DIS na Einspielerje-
vi 6, Ljubljana.

• Sofinanciranje dejavnosti DIS, ki 
so posebnega družbenega pomena 
v letu 2020, s strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

• Priprave na obeleževanje 75. oble-
tnice vrnitve iz izgnanstva in dan 
izgnancev.

• Načrti nadaljnje obnove zbirnega ta-
borišča za izgon Slovencev v Bresta-
nici v letu 2020. 

• Odobren status Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, da DIS deluje v javnem 
interesu.

• Resolucija OZN proti poveličevanju 
nacizma.

Vsi vabljeni so dobili gradivo k vsem 
točkam dnevnega reda. 

Dopisna seja Izvršnega odbora DIS je 
bila 15. junija 2020.

Kljub preventivnim ukrepom zaradi 
virusne bolezni je bilo ves čas organi-
zirano delo na DIS. Marca smo izdali 
137. številko Vestnika DIS, v septembru 
2020 pa številko 138. in člane DIS sez-
nanili glede varovanja zdravja. Obširno 
smo objavili tudi podatke, da je letos 
75-letnica vrnitve iz izgnanstva in kako 
smo se vračali domov. 

Organizirali smo tudi dopisno sejo Iz-
vršnega odbora DIS v zvezi s pripomba-
mi skupščine DIS ter pripravo programa 
dela DIS za leto 2021, vendar je bil odziv 
članov IO DIS, da bi pripravili kaj gradi-
va za sejo skupščine DIS, zelo majhen.

Na tej seji IO DIS smo 15. julija 2020 
predlagali za  podpredsednika DIS 
izgnanca Albina Pražnikarja in potom-
ko izgnancev Biserko Meden Marolt. 

Poslana so bila tudi obvestila za jav-
nost ob dnevu izgnancev in bilo je kar 
precej obvestil v tiskanih medijih, cela 
stran v Delu, Novicah, Primorskem 
dnevniku in drugod. 

V času, za katerega dajemo poroči-
lo, so delovale samo tri komisije pri IO 
DIS: komisija za mednarodno dejav-
nost, ki jo vodi mag. Gregor Kaplan, 
komisija za stike s kraji izgnanstva, ki 
jo vodi Zdenka Kaplan, in komisija za 
odškodnine, ki jo vodi Marjan Špegelj.

V letu 2020 so se nadaljevala 
prizadevanja za dodatno obnovo  
zbirnega taborišča za izgon 
Slovencev v Brestanici

 
Dne 18. februarja 2020 je prišla na 

pogovor z Ivico Žnidaršič, predsednico 
DIS, delegacija Škofije Celje v sestavi 
gospod msgr. Jože Pribožič, ravnatelj 
gospodarske uprave Škofije Celje, in 
gospod msgr. Rok Metličar, upravitelj 
Škofije Celje.

Na razgovoru z delegacijo Škofije Ce-
lje sta sodelovala tudi Albin Pražnikar, 
predsednik komisije za finance IO DIS, 
in Žiga Mikolič, član komisije za organi-
zacijsko dejavnost pri IO DIS. 

Delegacija Škofije Celje si je ogledala 
dosedanjo obnovo taborišča, ki ga ima 
DIS v upravljanju za 99 let. 

Pogovarjali so se tudi o nadaljnji ob-
novi taborišča, predvsem prostora št. 3 
v zgornjih prostorih taborišča, kjer še 
niso urejena tla in strop, nujna pa je tudi 
izdelava vhodnih vrat v taborišče. V ta 
namen bi potrebovali 110 m2 hrastovega 
poda in za ostrešje 135 m2 smrekovega 

lesa. Za pomoč v lesu pa smo zaprosili 
Škofijo Celje. 

Škofija Celje bo pomagala pri nadalj-
nji obnovi taborišča z darovanjem lesa. 

DIS je s svojimi prispevki in prispevki 
članov, krajevnih in območnih organi-
zacij DIS, nekaterih občin in s svojim 
delom obnovil v letu 2012 tri zgornje 
prostore zbirnega taborišča (številka 1, 
2 in 4). 

V letih 2020 in 2021 pa bi želeli ob-
noviti še tla in strop v prostoru št. 3 in 
vhodna vrata v taborišče.

Zaprosili pa smo tudi občine, ki so 
podpisale listino o nameri pomoči, da 
se ta spominski objekt ohrani. Leta 
2019 so nakazali naslednja sredstva: 
Občina Sevnica 300,00 evrov 
Občina Novo mesto 300,00 evrov 
Občina Slovenska Bistrica 300,00 evrov 
Občina Radeče 300,00 evrov 
Občina Domžale 300,00 evrov 
Občina Celje 300,00 evrov 
Občina Mengeš 400,00 evrov 
Občina Gornja Radgona 300,00 evrov 
Občina Zagorje 300,00 evrov 
Škofija Celje pa bo prispevala pomoč v 
obliki lesa.

Obvestilo o skrbi za zdravje
Preko Vestnika DIS smo v marcu in 

septembru 2020 obvestili člane DIS in 
krajevne organizacije DIS, naj poskrbijo 
za svoje zdravje in upoštevajo vsa navo-
dila oblasti glede preventivnih ukrepov. 

Izdali smo brošuro o  
75-letnici vrnitve v domovino

Ob dnevu slovenskih izgnancev je predsednica DIS Ivica Žnidaršič napisala 
brošurico o tem, kako smo se Slovenci pred 75 leti vračali domov iz izgnan-
stva. Brošuro so prejele krajevne in območne organizacije DIS za člane DIS v 
tem jubilejnem letu. Tisk brošure je kril Izvršni odbor DIS.

Brošuro so dobili številni ugledni posamezniki in ministri za delo, obrambo, 
zunanje zadeve, pravosodje in za Slovence po svetu.  

Ivica ŽnidaršičIvica Žnidaršič
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Krajevna organizacija DIS Polje ob Sotli  
zopet deluje

Skrb za ohranjanje označb  
umrlih Slovencev v izgnanstvu

Odkritje spomenika slovenskim izgnancem v  
Lazarevcu v Srbiji

Nove stopnice v zgornje prostore zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici. 
Foto: Rostohar

Delegacija Škofije Celje v sestavi msgr. Jože Pribožič, ravnatelj gospodarske uprave in 
msgr. Rok Metličar, upravitelj Škofije Celje na razgovoru 18. februarja 2020 v taborišču 

v Brestanici. Od DIS so bili poleg predsednice DIS prof. Ivice Žnidaršič še  
Abin Pražnikar, Žiga Mikulič in Boštjan Belinc

Tudi v minulem letu je Komisija 
za stike s kraji izgnancev, ki jo 
vodi Zdenka Kaplan, skrbela in 

se dogovarjala z nemškimi župani o 
vzdrževanju grobov umrlih Slovencev 
v izgnanstvu. 

V letu 2019 je bilo doseženo, da se 
je pripravila plošča na pokopališču 

v nemškem mestu Neresheim, kjer 
so napisana imena Slovencev, ki so 
umrli v tem mestu. V Vestniku DIS 
smo objavili ta podatek in povabili 
svojce, da bi se udeležili slovesne pri-
reditve.

Delegacija Škofije Celje  
v taborišču v Brestanici

. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .

Ker v KO DIS Polje ob Sotli 
dolgo niso sklicali občnega 
zbora in ker je dosedanji pred-

sednik KO DIS v domu za starejše, 
je Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 sklicalo vse člane DIS Polje ob 
Sotli na sestanek, ki je bil 25. janu-
arja 2020 v gasilnem domu v Polju 
ob Sotli. Na sestanek je prišlo veliko 
članov DIS, ki jih zanimajo vpraša-
nja ohranitve pravic, vrnitve klimat-
skega zdravljenja in napori DIS, da 
bi še dosegli povrnitev vsaj simbo-
lične vojne škode za gmotno škodo, 
ki je nastala med drugo svetovno 

vojno. Udeležence je o teh vprašanjih 
podrobno obvestila članica IO DIS 
Zdenka Kaplan, slike pa je naredil 
Milan Skledar, član IO DIS.

Vsi navzoči so poravnali članarino 
in prispevek za Vestnik DIS v skupni 
višini 16 evrov za leto 2020, nekateri 
tudi še za leto 2019. Ostale, ki niso 
bili prisotni, pa bodo obiskali, neka-
terim pa poslali položnice. 

Na sestanku 25. 1. 2020 je bil za 
predsednika KO DIS Polje ob Sotli iz-
voljen potomec izgnancev Franc Pla-
huta, za blagajnika pa Rudi Vahčič. 

Dne 17. oktobra 2019 so v srb-
skem mestu Lazarevac odkrili 
obnovljen spomenik Sloven-

cem, ki so bili v letih 1941–1945 nasil-
no pregnani v srbsko mesto Lazarevac. 
Ta spomenik, ki so ga sedaj obnovili, 
so postavili leta 1975.

Ker  je  Občina  Trbovlje pobra-
tena s tem mestom, se je otvoritve 

obnovljenega spomenika udeležila 
podžupanja Občine Trbovlje, v ime-
nu DIS pa Iztok Tolar, ki je predstav-
nikom Občine Lazarevac in Občine 
Trbovlje na otvoritvi obnovljenega 
spomenika podelil zahvalno listino 
DIS za postavitev in obnovo tega 
spomenika. 

v KO DIS: 

Studenec  ....................................................... 3. 9. 2019, 

Ruše, Selnica, Lovrenc na Pohorju  ................... 29. 9. 2019, 

Litija  ............................................................. 6. 10. 2019, 

Kranj ............................................................11. 11. 2019, 

Maribor Tabor,  Rotovž, Pesnica, Pobrežje Tezno  13. 11. 2019, 

Veliki Trn  ......................................................30. 11. 2019, 

Radeče  .........................................................7. 12. 2019, 

Bizeljsko  ......................................................12. 12. 2019, 

Domžale  ..................................................... 20. 12. 2019, 

Polje ob Sotli  ................................................. 25. 1. 2020, 

Globoko Pišece  ............................................. 25. 1. 2020, 

Dole pri Litiji  .................................................. 26. 1. 2020, 

Kapele  ......................................................... 31. 1. 2020, 

Kamen  ......................................................... 14. 2. 2020, 

Bohinj  .......................................................... 21. 2. 2020, 

Sevnica  ........................................................28. 2. 2020, 

Litija  ..............................................................28. 2. 2020  

Lenart  ........................................................... 14. 3. 2020

Srečanja in občni zbori krajevnih in območnih 
organizacij DIS v drugi polovici leta 2019 in pred 

epidemijo v letu 2020 so bili: 
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Mednarodna konferenca in sestanek Mednarodnega odbora 
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945

. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .

Leta 2019 je minilo 10 let, od-
kar smo na prvem evropskem 
kongresu izgnancev in begun-

cev žrtev fašizma in nacizma 6. juni-
ja 2009 v Ljubljani sprejeli pobudo, 
da se ustanovi Mednarodni odbor 
izgnancev in beguncev žrtev fašiz-
ma in nacizma v letih 1920–1945. 
Letnico 1920 smo navedli zato, 
ker se je tega leta začelo fašistično 
nasilje nad Slovenci v Italiji, saj je 
fašizem že med obema vojnama iz 
Italije pregnal 100.000 Slovencev. 

Pomemben podatek je, koliko 
žrtev fašizma in nacizma povezuje-
mo organizacije, ki smo vključene v 
omenjeni odbor. Leta 2014 smo ugo-
tovili, da se je število z vključitvijo 
Belorusije in Estonije povečalo na 
850.000 žrtev fašizma in nacizma. 
Sedaj je še okrog 600.000 članov, ki 
jih povezujejo člani Mednarodnega 
odbora.

Do leta 2009 so bili v Evropi samo 
odbori koncentracijskih taboriščni-
kov, medtem ko izgnanci, begunci in 
prisilni delavci kot množične žrtve 
fašizma in nacizma nismo imeli no-
bene koordinacije in povezave. 

Pokroviteljstvo prvega kongresa, ki 
je bil v Ljubljani 6. 9. 2009, na kate-
rem je sodelovalo več kot 4000 udele-
žencev, je prevzel tedanji predsednik 
RS dr. Danilo Türk, ki je imel tudi 
uvodni pozdravni govor. 

Vse povabljene delegacije so 
vnaprej poslale referate o fašistič-
nem in nacističnem nasilju za ta 
kongres, tako da smo jih že pred 
kongresom natisnili v 2 knjigah: 
 v angleškem in slovenskem jeziku. 
Knjige so brezplačno prejeli vsi ude-
leženci kongresa. 

Na kongresu so bile prisotne dele-
gacije iz naslednjih držav: Češke, Slo-
vaške, Poljske, Rusije, Francije,

Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945, v katerem je povezanih 600.000 članov, je 10 
let vodila Ivica Žnidaršič. Pokrovitelj sestanka ob deseti obletnici je bil župan mesta Ljubljana Zoran Janković. (Foto. M. Skledar)

Udeležence konference sta pozdravila tudi mag. Franc Žnidaršič, častni član DIS,
in dr. Milan Brglez, evropski poslanec.

Nemčije, Italije, Avstrije, Srbije, 
Ukrajine, Hrvaške, Bosne in Herce-
govine in Slovenije. 

Sestanki Mednarodnega odbora 
izgnancev in beguncev žrtev fašiz-
ma in nacizma v letih 1920–1945 so 
doslej bili: 
• Že leto po kongresu je bila 4. ju-

nija 2010 v Ljubljani, Mednarodna 
konferenca in imensko imenovan 
Mednarodni odbor na sestanku v 
Ljubljani.  

• Leta 2011 v Sloveniji ob 70. obletni-
ci izgona Slovencev in 20. obletnici 
delovanja DIS so bili povabljeni v 
Slovenijo tudi vsi podpredsedniki 
in člani odbora.

• Leta 2012 je bil sestanek 14. in 15. 
septembra v Ukrajini, v Kijevu. 

• Leta 2013 je bil 6. septembra sesta-
nek v Rusiji, v Moskvi, ker Poljska 
sestanka ni organizirala. 

• Na sestanek v Moskvo so prišli 
vsi člani odbora, razen Hrvaške in 
Poljske. 

• Leta 2014 je sestanek organizirala 
Slovaška v Bratislavi.

• Leta 2015 je bil sestanek na Če-
škem, v Pragi. 

• Leta 2016 smo imeli 21. in 22. ok-
tobra sestanek v Srbiji, v Beogradu. 

• Ker Hrvaška 2017 ni organizirala 
sestanka, smo ga imeli leta 2017 
v Avstriji, na Koroškem, v Lud-
mannsdorfu (Belišovs) pri Celovcu.

• 20. in 21. septembra 2019 ob 10. 
obletnici delovanja odbora pa je bil 
sestanek v Sloveniji, v Ljubljani, 
pod pokroviteljstvom župana mes-
ta Ljubljane Zorana Jankovića.

Velik uspeh je, da imamo o 
teh sestankih kar 8 knjig

 Ker  so na te sestanke prinašali s 
seboj tudi gradiva in slikovni mate-
rial o strahotah druge svetovne voj-
ne, smo lahko na gradu Rajhenburg 
v Brestanici pri Krškem januarja 
2016 odprli razstavo o nasilju nad 
slovanskimi narodi: Poljaki, Čehi, 
Slovaki, Rusi, Belorusi, Ukrajinci, 
Srbi, Hrvati in Slovenci v Avstriji 
in Italiji. S tem je nastal zametek 
Evropskega muzeja žrtev fašizma in 
nacizma, ki bi ga kazalo še razširi-
ti. O tem muzeju smo izdelali tudi 
prospekt v slovenskem in angle-
škem jezik o nasilju nad slovanski-
mi narodi.

Domicil Mednarodnega odbora je v 
Sloveniji pri Društvu izgnancev Slove-
nije 1941–1945. 

V informacijskem centru DIS se 
hranijo tudi gradiva o prvem evrop-
skem kongresu izgnancev in begun-
cev in gradiva vseh sestankov in 
omenjene knjige.

Stroške za delo tega odbora je v 
letih 2010 in 2011 prispevala tudi 
Evropska unija. Del stroškov pošte, 
telefonov in nekaj prevodov ter tisk 
knjig pa je krilo Društvo izgnancev 
Slovenije 1941–1945, za kar so se mu 
na sestanku ob 10. obletnici delova-
nja zahvalile tuje delegacije.

Na Mednarodni konferenci v Ljubljani 21. 9. 2020 so bili tudi nekateri Slovenci.
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OBVESTILO  
O POMOČI NA DOMU

Prijazno staranje doma
V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana želijo vsem, ki se zaradi 
starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati 
sami, nuditi pomoč na domu.

Do pomoči na domu so upravičeni:
• osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali drugih okoliščin 

niso sposobne skrbeti zase;

• osebe s statusom invalida, 

• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki so 
brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostoj-
no življenje.

Cena storitev:
Mestna občina Ljubljana subvencionira del stroškov storitve so-
cialne oskrbe, tako da cena za uporabnika znaša: ob delavnikih 
4,40 EUR na uro, ob nedeljah 5,70 EUR na uro, ob državnem 
prazniku in dela prostih dnevih  5,90 EUR na uro.

Upravičenec, ki ne zmore plačila storitve, lahko oprostitev plačila 
uveljavi na pristojnem centru za socialno delo.

Trajanje storitev:
Neposredno izvajanje storitev socialne oskrbe poteka med 6. in 
22. uro vse dni v tednu, največ do 20 ur tedensko.

V letih 1997, 1998 in 1999 je prof. Ivica Žnidaršič organizirala 21 in-
formativnih konferenc vsak prvi ponedeljek v mesecu, ki so trajali po 
3 ure in so nanje prihajali novinarji, predstavniki ministrstev in člani 
DIS. Prisotnih je bilo tudi po sto udeležencev. O vsebini teh konferenc 

je izšla knjiga, ki so jo prejele vse krajevne organizacije DIS.
Priporočamo, da knjigo preberete mlajši izgnanci in svojci, da boste 
spoznali, kakšna je bila dejavnost in napori za uveljavljanje pravic 
slovenskih izgnancev, beguncev in drugih žrtev vojnega nasilja.

Pomoč pri organizaciji teh informativnih konferenc je nudil  
Gregor Kaplan, ki je bil takrat še študent.

V knjigi so našteta tudi imena novinarjev in predstavnikov državnih 
organov, ki so se poleg članov DIS udeleževali teh konferenc.

Knjiga obsega 532 strani in nekaj slik.
       

Z. K.

. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .
 Vsa vsebinska dejavnost za Med-

narodni odbor pa se je vseh 10 let 
opravljala brezplačno. 

Sestav Mednarodnega odbora 
Na konferenci v Ljubljani 21. sep-

tembra 2019 so bili v odbor izvoljeni 
naslednji člani: 
1. Slovenija: prof. Ivica Žnidaršič, 

mag. Gregor Kaplan 
2.  Češka: Blanka Černá, Milan 

Rejthar 
3.  Slovaška: dr. Juraj Drotár, ing. 

Pavol Sečkár 
4. Poljska: Włodzimerz Orsztynowi-

cz, Wieslaw Kubik 
5.  Avstrija: Gregor Krištof, Igor 

Kraut 
6.  Rusija: Inna Pavlovna Harlamo-

va, Oleg Harmalov 
7.  Ukrajina: Markiian Demidov, 

Valentina Budzunska 
8.  Belorusija: Lych Nina Antonovna 

Mag. Gregor Kaplan je bil na konferenci mednarodnega odbora 21. 9. 2019 izvoljen za 
predsednika Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v 

letih 1920-1945. (foto: Milan Skledar)

9.  Srbija: Milinko Čekić, Slavko Mila-
nović 

10. Hrvaška: ing. Mladen Veličković, 
Andrija Karafilipović

11. Bosna in Hercegovina: Vera 
Papež Adamič 

12. Estonija: Kulik Longina Borisla-
vovna 

Za predsednika mednarodnega od-
bora je bil izvoljen mag. Gregor Ka-
plan, za podpredsednike pa: dr. Juraj 
Drotár iz Slovaške, Markiian Demi-
dov iz Ukrajine in Inna Pavlovna Har-
lamova iz Rusije.

Za častno predsednico pa je bila 
imenovana dosedanja predsednica 
po 10 letih predsedovanja. 

Več o delu v preteklem letu lahko 
preberete tudi v Vestnikih DIS.

Ivica Žnidaršič, prof. 
predsednica DIS

Višina članarine DIS  in prispevka za Vestnik   
za leto 2021

Članarina DIS za leto 2021 ostane enaka, to je 10 EUR, od tega 
ostane za delo krajevnih in območnih organizacij DIS 5 evrov,  

za dejavnost dobi DIS 5 evrov.

Prispevek za Vestnik za leto 2021 ostane enak, to je 6 EUR.

Krajevne in območne organizacije DIS lahko zbirajo od  
članstva DIS za svojo dejavnost še dodatne prispevke.

Prosimo člane DIS in prejemnike Vestnikov DIS, da poravnajo te obvez-
nosti po položnici, pošti ali osebno, ko bo to mogoče.
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Na Skupščini DIS so bile predlagane tudi dopolnitve  
Statuta DIS in kadrovske zadeve

. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .

O spremembah in dopolnitvah Statuta  
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Kadrovske zadeve

Na Skupščini Društva izgnan-
cev Slovenije 1941–1945, ki 
je bila 27. septembra 2012, je 

bil nazadnje dopolnjen Statut DIS in 
usklajen z Zakonom o društvih. 

Že nekaj let za tem se je zmanjšalo 
število članov DIS, zato se je pokazala 
potreba po dopolnitvi in spremembi 
Statuta DIS, zlasti zaradi zmanjševa-
nja članov organov Izvršnega odbora 
Skupščine DIS. 

Zato smo leta 2017 Statut DIS po-
novno ponatisnili v brošuri skupaj z 
vsemi drugimi akti DIS. Vse krajevne 
organizacije so imele možnost nakupa, 

zlasti za vse člane odborov DIS.
K 3. točki dnevnega reda dopisne seje 

Skupščine DIS, ki je bila 29. oktobra 
2020, smo dali nekaj predlogov in do-
polnitev Statuta DIS po členih, ki so 
jih pripravili Anka Tominšek, Zdenka 
Kaplan in mag. Franc Žnidaršič. Njim 
se za to delo lepo zahvaljujem.

Ko bodo delovali organi DIS, bo tre-
ba spremembe DIS predložiti v soglas-
je na upravno enoto Ljubljana. 

Pomembno je, da imamo na voljo 
stališča krajevnih in območnih orga-
nizacij DIS.

Ker je, kot smo vas že obvestili, 
umrl podpredsednik Društva 
izgnancev Slovenije Martin 

Podlesnik iz Ljubljane, Alojz Rupar 
pa je že 26. januarja 2019 zaprosil za 
razrešitev, sta bila na seji Izvršnega od-
bora DIS 15. julija 2020 predlagana za 
vršilca dolžnosti podpredsednika DIS 
Albin Pražnikar iz Zagorja, izgnan v 

Nemčijo, in Biserka Marolt Meden iz 
Ljubljane, potomka izgnancev.  

Zato sta bila v 4. točki dnevnega 
reda dopisne seje skupščine DIS za 29. 
oktober 2020 predlagana za podpred-
sednika DIS.

Druge kadrovske spremembe bodo 
narejene v letu 2021 na programsko 
volilni Skupščini DIS.

ALBIN PRAŽNIKAR –  
podpredsednik DIS

Albin Pražnikar, rojen 14. 2. 1938 v 
Srbiji. Ima visoko izobrazbo. Izgnan 
je bil v nemška taborišča. Je član Iz-
vršnega odbora DIS in predsednik 
finančne komisije pri Izvršnem od-
boru DIS. V prejšnjih mandatih je bil 
večkrat podpredsednik DIS (med dru-
gim je bil tudi leta 1996 predsednik IO 
DIS, v letu 2009 je bil izvoljen za pod-
predsednika, nato še leta 2013, 2017, 
v teh obdobjih je bil tudi predsednik 
finančne komisije, kar je še vedno). 

Sodeluje v organih DIS od usta-
novitve. Na dopisni seji Skupščine 
DIS 29. 10. 2020 je bil izvoljen za 
podpredsed nika DIS.

BISERKA MAROLT MEDEN 
– podpredsednica DIS

Biserka Marolt Meden, rojena 11. 
4. 1954 v Ljubljani. Po poklicu je uni. 
dipl. sociologinja, veliko svojega življe-
nja je posvetila skrbi za ljudi, še po-
sebej ranljivim skupinam. Obvladuje 
delo z računalnikom. Govori angle-
ški in francoski jezik. Ima izkušnje z 
urednikovanjem publikacij in obvlada 
lektoriranje. 

Celotni družini njenega očeta in 
mame sta bili leta 1941 izgnani iz Le-
skovca pri Krškem v Nemčijo.

Kot potomka izgnancev je bila na 
Skupščini DIS 29. 10. 2020 izvoljena 
za podpredsednico DIS.  

Albin Pražnikar – podpredsednik DIS Biserka Meden Marolt - podpredsednica DIS

Artiče, Brestanica ob Sotli, Bizeljsko, Bled, Branik, Brestanica, Buč-
ka, Celje, Cerklje ob Krki, Cerknica-Logatec, Čatež ob Savi, Dobova, 
Dole pri Litiji, Dolenja vas, Domžale, Globoko-Pišece, Gornja Rad-
gona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Jesenice na Gorenjskem, Kamnik, 
Kapele, Kočevje, Komen, Koper, Kozje, Kranj, Krmelj, Krška vas, 
Krško, Lenart v Slovenskih Goricah, Leskovec pri Krškem, Litija, 
Ljutomer, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Po-
lje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Mozirje, Maribor Pobrež-
je, Maribor Rotovž-Pesnica, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Murska 
Sobota, Novo mesto, Ormož, Petišovci-Benice-Pince Marof, Podbo-
čje, Polje ob Sotli, Polšnik, Ptuj, Radeče, Radlje ob Dravi (Muta-Pod-
velka-Ribnica na Pohorju-Vuzenica), Radovljica, Raka, Ravne na Ko-
roškem, Ruše, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske  
Konjice, Studenec, Šentjanž, Šentjur pri Celju, Šentjur pod Kumom, 
Škofja Loka, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Velika Dolina, 
Veliki Trn, Vrhnika, Zagorje ob Savi in Žalec, Ena KO DIS deluje tudi 
v Zagrebu za Slovence, ki živijo na Hrvaškem.

Te podatke objavljamo, da bodo zanje vedeli, tudi tisti, ki še niso člani 
DIS, da se bodo včlanili, ker bodo Krajevne organizacije dopolnjevale 
sezname članov DIS, ki bodo vlagali zahtevke za gmotno škodo, ko bo 
sprejet zakon o vsaj simbolični odškodnini za gmotno škodo nastalo 
med drugo svetovno vojno.

Seznam pa je pomemben tudi za tiste potomce izgnancev in beguncev, 
ki se želijo včlaniti v DIS in ohranjati zgodovinska dejstva o nasilju nad 
njihovimi starimi starši in starši, ki so ga izvajali fašisti in nacisti med 
drugo svetovno vojno.

KRAJEVNE IN OBMOČNE ORGANIZACIJE DIS  
DELUJEJO V NASLEDNJIH ORGANIZACIJAH  

PO SLOVENIJI

- Vsebine vseh predpisov, zakonov in sklepov o popisu in oceni 
povzročene vojne škode na ozemlju Slovenije med drugo svetov-
no vojno.

- Podatke o vojni škodi, ki so jo naredili okupatorji skupaj in vsak 
posebej.

- Popis vojne škode v letih 1945–1948.

- Podatke o tem, kaj je bivša Jugoslavija poslala o vojni škodi na 
reparacijske in mirovne konference leta 1945 in 1946 in koliko 
škode je bilo bivši državi odobreno na teh mednarodnih konfe-
rencah.

- Podatke o tem, koliko vojne odškodnine je dobila bivša država in 
koliko od tega Slovenija.

- Podatke o številu izgnanih Slovencev in številu Slovencev begun-
cev leta 1941.

- Podatke o umrlih Slovencih v izgnanstvu.

- Podatke o delovanju DIS od ustanovitve 9. 6. 1991 do leta 2021.

- Pregled, kako smo dosegli odškodnine za prisilno delo v Nemčiji 
in Avstriji med drugo svetovno vojno.

- Pregled, kako smo uveljavili osebne pravice za slovenske izgnan-
ce, begunce in druge žrtve vojnega nasilja.

- Pregled vseh knjig in brošur, ki so bile izdane za potrebe uve-
ljavljanja pravic žrtev vojnega nasilja.

Mag. Gregor Kaplan

Na Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 na  
Einspielerjevi 6 v Ljubljani, v Informacijskem centru 

DIS imamo med drugim tudi naslednja gradiva:

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Telefona: 01 43 44 880 in 051 38 32 32
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. Iz dejavnosti krajevnih organizacij DIS .

. Spomini . Spomini . Spomini . Spomini .

Volilni občni zbor OO DIS Ruše Milena Kos, 90-letnica

Spomini na drugo svetovno vojno 1941–1945

Ime mi je Jožefa Geršak – Kolak. 
Rojena sem bila v Bistrici ob Sotli.

Ko je leta 1941 zasedel slovensko 
ozemlje nemški okupator, so se za pre-
bivalstvo začeli težki časi. Takrat sem 
bila stara 8 let.

Nekega dne nas je občinski kurir ob-
vestil, da pouka ne bo, ker so Nemci 
šolo zaprli, mi pa moramo biti priprav-
ljeni na najhujše – odhod. 

Že so prispeli kamioni. V hišo so 
vdrli Nemci z naperjenimi puškami 
ter porivali in kričali »raus –schnel«. 
Z babico, mamo in sestrico smo se 
nahajale v kuhinji in trepetale v stra-
hu, saj nismo vedele, kaj hudega nas 
čaka. Ko so nas porivali iz hiše, je 
bila babica zadnja, zato ji je uspelo 
zbežati iz hiše skozi zadnja vrata. 
Skrila se je v svinjak. 

Odpeljali so nas v zbirno taborišče 
grad Rajhenburg, v štalo, kjer nam je 
bilo postlano s slamo.

Spomnim se, da je takrat mala dekli-
ca padla v greznico in se utopila.

Po treh dneh v Reihenburgu so nas 
gnali na železniško postajo Bresta-
nica, kjer nas je čakal vlak. Tam so 
nas nagnetli v živinske vagone. Peljali 
smo se v neznano, lakoti in trpljenju 
naproti.

Kako dolgo smo se vozili, ne vem. 
Prispeli smo v Untermarhtall, kjer 
so nas nastanili v samostan. Hrana 
je bila slaba – le tanek košček kruha 
in juha, ki je bila videti kot pomije za 

svinje – prazna, a ker smo bili lačni, 
smo pojedli vse.

Večkrat so nas izgnali na dvorišče, 
postavili v vrsto, da so si okoliški kme-
tje izbrali potrebno delovno silo. Našo 
družino ni hotel nihče – mama z dve-
ma otrokoma ne bi koristila.

V tistem času se je razširil oslovski 
kašelj. Zboleli sva obe s sestrico in 
močno kašljali. Mama naju je prosi-
la, da naj ne kašljava, ko gre paznica 
mimo nas. Nekega dne sestra Marica 
ni mogla zadržati kašlja, zato jo je pa-
znica odpeljala.

Zgodilo se je, da so nekega dne 
mamo odpeljali v pisarno. Takrat naju 
je paznica takoj odpeljala. Otroci smo 
morali čistiti, če delo ni bilo dobro op-
ravljeno, nas je pretepala. 

Večkrat so nas postavili v vrsto, kjer 
smo se mogli sleči do nagega, in nato 
so nas potiskali v celico za razkuževa-
nje, ker smo bili polni uši in stenic.

Tudi poskusne injekcije so nam da-
jali – zakaj?

Ko je prišla pomlad, smo morali na 
njivah pleti pšenico. Zjutraj smo dobi-
li boren zajtrk, potem pa cel dan nič. 
Lačne smo bile, zato smo jedle tudi 
bilke pšenice.

Če je paznica to opazila, nas je pre-
tepala z bičem tudi do krvi. Tudi mene 
je doletela ta kazen. Tolkla me je po 
hrbtu do krvi, nato me je še pes vrgel 
na tla in grizel. Bila sem vsa krvava. 
Nepozabna groza.

V  soboto, 26. septembra 2020, 
smo se zbrali člani območnega 
odbora DIS Ruše.

Udeležba je bila bolj slaba glede na 
korona virus in tudi naša leta. Podani 
sta bili poročili predsednika in blagaj-
nika. Izvedene so bile volitve, izvoljen 
je bil stari predsednik.

Občnega zbora se je udeležila tudi 
naša najstarejša članica gospa Danica 
Eigner, ki je stara 99 let. Od vablje-
nih gostov sta se zbora udeležila po-
slanec državnega zbora Jurij Lep in 

podpredsednica Združenja borcev za 
vrednote NOB Draga Fabjan.

Ob tej priložnosti bi se rad v imenu 
vseh zahvalil našim občinam: občini 
Ruše, občini Selnica ob Dravi in ob-
čini Lovrenc na Pohorju za donirana 
sredstva, ki nam omogočajo naše de-
lovanje.

Hvala!

Predsednik OO DIS Ruše
Pavel Fabrici dr. vet. med.

Udeleženci občnega zbora Območne organizacije DIS Ruše (26. 9. 2020)

Leta 1943 je prišel ata iz nemškega 
ujetništva v taborišče. Takoj naslednji 
dan po njegovem prihodu smo bili 
izbrani za delo. Ata je moral delati na 
žagi, mama pa pri kmetu. Preden smo 
odšli iz taborišča, so nam vrnili sestri-
co Marico. Pripeljala jo je neka gospa 
in prosila, da jo damo njej v posvojitev. 
Nismo je dali – Marica je ostala naša.

Iz taborišča so nas takrat odpeljali 
na deželo v vas Brokingen. Tam smo 
dobili najprej eno sobo, ko se je leta 
1944 rodila sestrica Štefka, pa dve 
sobi in kuhinjo. 

Prišlo je leto 1945. Ko je prišel ata 
domov, je ukazal, da moramo takoj iz 
hiše. Vodil nas je v gozd pod pečino 
v votlino.

Nad nami je bila takrat v gozdu na 
Pečini nemška vojska, kar mi nismo 
vedeli. Američani so bili oddaljeni le 
približno dva kilometra. Ameriška le-
tala so začela bombardirati to podro-
čje, obstreljevanje je bilo vedno hujše 
z obeh strani. Zaradi dojenčice Štefke 
nismo mogli dovolj hitro bežati, zato 
je ata menil, da ne bomo preživeli. 
Skril je dojenčico pod grm in dejal, da 
bo mogoče od nas vseh le ona prežive-
la in če ne bo nas, jo bo našel nekdo 
drug – živo. 

Ko smo prišli do kmeta, je že vse 
potihnilo, zato sta ata in mama odšla 
iskat našo dojenčico, medve sva pa 
morali v naše stanovanje. Dojenčica 
Štefka je bila še živa – še danes živi.

Nekega dne sva šli s sestro Marico 
po cesti, ko je do naju pripeljalo veliko 
vozilo, danes vem, da je to bil tank. Iz 
njega je izstopil mlad ameriški vojak, 
nas pozdravil in poljubil ter podaril 
vrečko keksov ter odpeljal dalje.

Nekega dne so nas zopet odpeljali v 
zbirno taborišče Untermarhtall in na 
železniško postajo in od tam smo se z 
vlakom odpeljali domov. Izstopili smo 
v Brežicah – bili smo skoraj doma – 5. 
8. 1945 v Bistrici ob Sotli.

Babica, ki se je skrila v svinjak, je 
preživela vojno, naš dom je bil opusto-
šen in delno požgan.

Občutek je bil, kot da smo se ponov-
no rodili, polni sreče in veselja, živi, ni 
bilo konca objemanja. Hiša je bila del-
no porušena in prazna, prazne skrinje, 
lakota – vse to je bilo pred nami. Ču-
dovit občutek je, ko ponovno stojiš na 
svoji grudi in snuješ svojo prihodnost 
v miru in svobodi.

Po pripovedovanju zapisala Želj 
Erhard Jolanda.

1941–1945

Milena Kos je 11. septembra 
2020 praznovala svoj 90. roj-
stni dan. Je članica KO DIS 

Zagorje ob Savi, živi pa v bližnjem 
Kisovcu.

Čeprav jo je bolezen priklenila na 
posteljo, ostaja vedrega duha in polna 
optimizma, saj zanjo lepo skrbi njen 
sin Franci.

Jubilantki za visoki jubilej v imenu 
DIS prisrčno čestita predsednica KO 
DIS Zagorje.

                                               
Marjeta Pešec

V Vestniku je priložen Zahte-
vek za namenitev dela doho-
dnine za donacije. Če želite 
donirati Društvu izgnancev 
Slovenije 1941–1945 0,5 % 
dohodnine namesto državi, 
izpolnite in pošljite obrazec na 
davčni urad do 30. decembra 
2020. Hvala lepa.

Želite donirati 0,5 % dohodnine DIS
            
       
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:  
 
__________________________        
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

__________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 

 (davčna številka) 

                
 
__________________________ 
(pristojni finančni urad) 

                                                                                                                              
 
 
 

ZAHTEVA 
za namenitev dela dohodnine za donacije 

 
 
 
 

 
Ime oziroma naziv upravičenca 

 
Davčna številka upravičenca  Odstotek (%) 

 
 

        

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
 podpis zavezanca/ke 

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana 8 4 7 8 0 3 4 7     0 , 5
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Veronika Cvetkovič, 90-letnica Martin Oblak – 90 let – KO DIS Radeče

19. 9. 2020 je praznovala 90 let v 
krogu svojih otrok, vnukov in 
pravnukov Veronika Cvetkovič iz 

Dobove. Čestitkam so se pridružili 
sorodniki, aktivistke RK, DIS, upo-
kojenci in sosedje. Živi sama, skrbi za 
gospodinjstvo, vrt in svoje rože. Obi-
skujeta in pomagata ji sin Branko in 
hčerka Rezika z družinama. Rojena je 
bila na Velikem obrežju pri Deržiče-
vih, očetu Antonu in mami Olgi. Lepa 
mladost je hitro minila, prišel je čas 
vojne in izgnanstva.

Dne 28. septembra 2020 je 
Martin Oblak, član KO DIS 
Radeče iz  Svibnega 29, pra-

znoval 90. rojstni dan. 
Decembra 1941 je bil z 10–člansko 

družino izgnan v Nemčijo, kjer pa 
ga je oče Jože dal izučiti kovaštva in 
si je tako pridobil poklic, ki ga je z 
veseljem opravljal tudi po vrnitvi v 
domovino. Svoje znanje kovaštva je 
nato nadgradil in postal pravi ume-
tnik tega poklica. Njegova dela (zlas-
ti veliki in mali vitezi) krasijo tako 

Veronika Cvetkovič, 90-letnica Martin Oblak, 90-letnik

25. 10. 1941 so njene starše, brata, sta-
re starše in teto izgnali. Pot jih je vodila 
v Brestanico, tam so stanovali v hlevih 
in čez dva dni je transport odpeljal v 
taborišče Boberštajn. Februarja 1942 je 
umrla stara mama. Po desetih mesecih 
so jih premestili v Laubau. Sledil je Ka-
piteljberg – Vernigerode. Tam je zbolela 
njena mama in po 11 mesecih umrla 
v bolnišnici v  Oderbergu. Konec voj-
ne so dočakali v Lantertalu, kjer jih je 
osvobodila ameriška vojska. Začelo se 
je sedemdnevno potovanje v domovino.

muzejske zbirke na gradu v Sevnici, 
Brestanici, Bogenšperku kakor tudi 
marsikateri dom.

Na dan praznovanja sta ga na domu 
obiskali predsednica Marinka Bregar 
in tajnica Joža Kožar ter mu po pri-
jetnem klepetu zaželeli zdravja in še 
veliko veselja pri ustvarjanju umetni-
ških del.

KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrtiKO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

KO DIS Artiče  
Ernest JANKOVIČ  06.03.1943 29.09.2020
Marija KRAMŽAR 11.08.1929  24.11.2020
Marija OMERZO 31.10.1919 24.08.2020
Anton PREDANIČ 17.05.1930 12.10.2020

KO DIS Bled  
Martina GERBEC 12.11.1928 16.11.2020
Antonija ŠTAJER 31.01.1940 26.10.2020
  
KO DIS Bohinj  
Breda ČERNE  13.03.1928 12.09.2020
  
KO DIS Boštanj  
Ivana BAVRLIČ 16.10.1934 29.11.2020 
Alojz BLATNIK 26.09.1938 24.09.2020
Ivan GODEC 23.02.1944 30.09.2020
Martina KNEZ 04.11.1934 25.10.2020
Franc PEŠEC 07.09.1938 11.10.2020
Marija REŠETA 02.07.1937 29.05.2020
Štefka ŠTEFANIČ 26.11.1923 03.06.2020
  
KO DIS Brežice  
Anton BERNARDIČ 16.01.1928 11.2020
Štefanija CERAR  1935 11.2020
Vladimira KOSTEVC 02.01.1931 11.2020
Ana KRŽAN 12.01.1933 11.2020
Ivanka MERSLAVIČ 28.01.1932 28.11.2020
Ivanka OMERZU 05.02.1941 10.2020
  
KO DIS Bučka  
Štefanija BAJC 04.07.1935 2020
Mihaela HOTZ 21.09.1940 2020
Anton VENE 22.05.1940 2020

KO DIS Cerknica Logatec  
Božena SMOLE 24.12.1937 05.12.2019

KO DIS Čatež ob Savi  
Anton BAŠKOVČ 1930 23.05.2020
Frančiška BAŠKOVČ 1934 16.11.2020

KO DIS Dobova  
Rudolf ČANČER 14.01.1942 18.08.2020
Justina JURKAS 17.09.1931 01.11.2020
Karol LUBŠINA 17.10.1934 31.10.2020
Jožefa OGOREVC 01.10.1928 01.09.2020
Jožefa POVH 28.01.1946 05.10.2020
 
KO DIS Gornja Radgona  
Kristina KRUŠEC 14.11.1931 28.09.2020
Milan ZUPANČIČ 13.03.1940 12.10.2020
  
KO DIS Jesenice na Gorenjskem  
Bogdan BREZIGAR 14.12.1940      01.2020
Ivanka ISKRA 30.10.1932 14.10.2020
Vladimir LIKOVIČ 27.07.1938 08.11.2020
Miloš MAREŠ 06.01.1937 01.07.2020
Sonja PREVC 15.04.1932 30.11.2020
Ana RODMAN 11.06.1928 16.11.2020

KO DIS Koper  
Stane BUŽAN 12.04.1935 28.07.2020
Rozalija FORTE 10.10.1930 30.07.2020
Vladislava KOBLAR 15.11.1937 22.06.2020
Jože MLAKAR 24.11.1933 08.2020
Alojz RAK 08.1929 25.02.2020
Marija ROGELJA 08.1925 08.2020
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KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrtiIZVRŠNI ODBOR DIS

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

Podpredsednik:
Albin Pražnikar, Zagorje
Biserka Marolt Meden, Ljubljana

Člani:
Teodor Colnar, Ankaran
Majda Cvetanovski, Maribor
Maksimilijan Ferek, Ljubljana
Sabina Godnič, Komen
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slovenske Konjice
Rok Kržan, Bizeljsko
mag. Gregor Kaplan, Trebnje
Ivan Kunej, Kozje
Ana Pirc, Leskovec
Albin Pražnikar, Izlake
Stanislava Račič, Ljubljana
Milan Skledar, Ljubljana
Marjan Špegelj, Muta
Rudi Zadnik, Škofja Loka
Marija Žnidar, Kamnik

NADZORNI ODBOR

SVET DIS

Veronika Kljun, Kočevje, predsednica
Karl Levak, Artiče
Jolanda Želj Erhard, Maribor

dr. Janko Prunk, Ljubljana, predsednik
mag. Franc Žnidaršič, Trebnje
dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Hilda Marc, Ljubljana
ing. Vladimir Rostohar, Krško

ČASTNO RAZSODIŠČE

Emilija Držanič, Brežice
Terezija Repovž, Šentjanž
Alojz Voščun, Petišovci

interno glasilo DIS

Za društvo:
Ivica Žnidaršič

Lektorica:
Brina Devetak

Tisk:
Tiskarna Skušek

Naslov:
Društvo izgnancev Slovenije
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6
telefon: 01 434 48 80
            051 383 232 
telefaks: 01 434 48 80

email: drustvoizgnancev@siol.net
http://www.drustvo-izgnancev.si

Poslovni račun DIS:
SI56 0222 2001 0570 920
Nova Ljubljanska banka

VESTNIK

KO DIS Krmelj 
Alojzij BAN 25.07.1938 04.10.2020
Milan BORŠTNAR 15.11.1933 25.09.2019
Frančiška BREČKO 09.10.1937 22.11.2019
Ana HOČEVAR 04.06.1930 01.09.2020

KO DIS Krmelj
Marija JANEŽIČ 21.02.1938 05.03.2020
Terezija KOVAČ 23.10.1940 01.08.2020
Jožica MAVRIČ 24.02.1927 25.03.2019
Štefanija MIRT 13.12.1926 18.06.2019
Marija MRGOLE 08.05.1933 13.06.2019
Silva PELKO 31.12.1931 18.10.2020
Štefka PLANTARIČ 12.12.1935 17.04.2020
Ivanka ROJC 15.04.1929 01.01.2020
Danica VINTAR 31.01.1924 01.06.2019
Matija SLADIČ 16.04.1943 16.10.2020
 
KO DIS Kapele  
Marija Žniderič 08.04.1934 20.11.2020

KO DIS Krška vas  
Stanislav ILC 27.09.1934 25.10.2020
Ana JANKOVIČ 1938 27.01.2020
Ivan PRAH 06.10.1933 22.08.2020
Marija RAČEČIČ 10.01.1926 28.01.2020
Ana ŠTEFANIČ 12.07.1936 12.07.2020
Slavko ŽIBERT  1937  20.07.2020

KO DIS Krško  
Pavla KOMAN 23.01.1923 13.11.2020
Dragica KOTAR 11.06.1927 25.09.2020
Julijana PAVLIN 09.02.1934 25.10.2020
Branko ŠPILER 19.06.1940 03.07.2020
  
KO DIS Leskovec  
Jože ARH  26.12.1927 17.08.2020
Marija KERIN 07.04.1935 20.09.2020
Ivan KRANJČEVIČ 13.07.1938 11.09.2020
Anica VANIČ 01.09.1937 09.07.2020
Alojz ZUPANČIČ 11.07.1943 24.07.2020
Alojz ŽIČKAR 05.09.1927 12.09.2020
Ivana ŽIČKAR 08.01.1930 27.07.2020

KO DIS Ljubljana Bežigrad  
Zdenka KOKOLJ 13.05.1933 03.06.2020
  
KO DIS Ljubljana Moste Polje  
Jože GRAMC 05.10.1921 05.06.2020
Mihael KLEMENČIČ 26.09.1940 20.07.2019
Jožefa POGAČAR 19.12.1931 15.03.2020
Dimitrij STIASNY 27.09.1931 02.01.2020
Alojzija ZOFIČ 14.03.1929 27.08.2020
  
KO DIS Ljubljana Šiška  
Marija OBERČ 01.03.1927 19.09.2020
Erna ZUPAN 06.10.1941 11.09.2020
  
KO DIS Ljubljana Vič Rudnik  
Ljudmila DRNOVŠEK 28.11.1939 08.09.2020
Marija DUGOLIN 06.12.1926 28.09.2020
Alojzij ZORIČ 29.01.1931 20.05.2020
Anton NAROGLAV 16.01.1930 02.11.2020
  
KO DIS Maribor Tabor  
Anton RUTAR 20.09.1942 28.09.2020

KO DIS Mozirje   
Jožefa PEČOVNIK  21.02.2019
Marija PODBREŽNIK  14.11.2019
Fanika RAMŠAK  05.05.2019
Niko ZAGOŽEN  28.10.2019
  
KO DIS Pince Marof-Benica-Petišovci  
Julika BOŽIČ 30.04.1939 31.08.2020
  
KO DIS Ptuj  
Marija EMERŠIČ 14.01.1924 19.10.2020
Štefanija LORBEK 01.02.1933 10.10.2020

UMRLI PREDSEDNIKI KO DIS

Stane ILC   - KO DIS Krška vas
Anton NAROGLAV       - KO DIS Ljubljana Vič
Marjan ŽIBERT  - KO DIS Velika Dolina
Pavel VELUŠČEK - KO DIS Vrhnika

Bili so zelo aktivni in spominjali se jih bomo  
s hvaležnostjo.

KO DIS Radeče  
Amalija GLAVAN 23.03.1925 28.04.2020
Pavla HIRŠELJ 23.01.1933 22.03.2020
Frančiška KLANŠEK 18.01.1938 18.08.2020
Stanislav KLEMBAS 26.01.1941 25.08.2020
Frančiška KMETIČ 03.08.1935 20.06.2020
Pavla POTOČIN 13.04.1945 27.02.2020
Marija STRNAD 01.12.1941 15.11.2020

KO DIS Radovljica  
Radko DROBNIČ 26.07.1942 29.09.2020
  
KO DIS Raka  
Alojz BAJC 30.09.1937 15.10.2020
Julijana BOŽIČ – 2020
Alojz CVELBAR – 2020
Neža JORDAN – 2020
Marija KOSTREVC 13.08.1939 25.05.2020
Ljudmila KOSTREVC 16.02.1924 18.08.2020
Antonija PEČARIČ 28.07.1930 20.11.2020
Martin TOMAŽIN 20.11.1930 08.07.2020
Vinko TOMAŽIN 05.02.1937 30.01.2020
Ana VRČEK – 2020
Jožefa VRETIČ – 2020
Justina ZALOKAR 28.07.1930 20.11.2020
 
KO DIS Sevnica  
Tončka MAJER 12.10.1933 20.10.2020
Terezija METELKO 26.06.1931 15.10.2020
Valentina NOVAK 01.01.1936 23.10.2020
Danica POHAR 22.06.1941 31.10.2020
Jerica RAUTER 02.05.1941 08.10.2020
Ljudmila RETELJ 22.09.1926 04.05.2020
Darko ROGELJ 07.12.1936 01.11.2020
Anton ŽIBRET 31.12.1932 24.10.2020
  
KO DIS Slovenska Bistirca  
Mirko GREGORIČ 05.02.1930 01.10.2018
  
KO DIS Škofja Loka  
Mira BERNIK 08.05.1928 15.10.2020
Antonija ŠMID 19.03.1933 12.09.2020
Francka KOBLAR 17.09.1924 16.11.2020
Leopold MARENK 08.11.1937 14.11.2020
  
KO DIS Trbovlje  
Ana PODLESNIK 08.05.1936 25.08.2020
 
KO DIS Trebnje  
Marija KORAČIN 03.06.1928 18.11.2020
Jožefa ZUPET 15.03.1927 29.09.2020
  
KO DIS Velenje  
Franc PAVLIN 26.09.1930 01.04.2019
  
KO DIS Velika Dolina  
Marjan ŽIBERT 10.06.1940 06.11.2020
  
KO DIS  Vrhnika  
Pavel VELUŠČEK 20.06.1940 25.10.2020
  
KO DIS Zagorje ob Savi  
Kristina DOBČNIK 14.11.1933 19.10. 2020
Roman JUVAN 14.04.1942 27.09.2020
Alojzija PAVLOVIČ 04.04.1940 16.06.2020
Pavla PIKELJ 29.06.1937 25.08.2020
Pavel POTOKAR 01.07.1927 06.07.2020
Justina RAVNIKAR 02.10.1924 29.07.2020


