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9. junija 2021  
bo minilo 30 let od ustanovitve

Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

DOPISNA SEJA SKUPŠČINE DIS
Vsem krajevnim in  

območnim organizacijam DIS

Spoštovani!

Na osnovi sklepa Nadzornega odbora Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 z dne 25. februarja 2021 sklicujem dopisno sejo  
Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ki bo 

23.  marca 2021.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Zaključni račun Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za leto 
2020 z obrazložitvijo.

2. Bilanca krajevnih in območnih organizacij DIS za leto 2020. 
(podračuni Skupščine DIS).

3. Poročilo računovodstva o vodenju poslovnih knjig v letu 2020.
4. Poročilo Nadzornega odbora Skupščine DIS o zaključnem  

računu DIS za leto 2020.
5. Drugi predlogi Nadzornega odbora DIS. 

Prilagam gradivo k 1., 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda.

Prosimo, da najkasneje do 23. marca 2021 do 12. ure  
potrdite, ali se z zaključnim računom Društva izgnancev Slovenije 

1941–1945 za leto 2020 in drugimi predlogi strinjate in  
vrnete priloženo izjavo - glasovnico.

Prilagamo kuverto za odgovor do roka 23. marca 2021.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi. 

  Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945

                                                                Ivica Žnidaršič, prof.
                                                                                    predsednica

VRNJENA JE PRAVICA  
DO ZDRAVILIŠKO – KLIMATSKEGA  

ZDRAVLJENJA

V zakonu o izvrševanju pro-
računov Republike Slove-
nije za leti 2021 in 2022 

je vrnjena tudi izgnancem in be-
guncem pravica do zdraviliške-
ga in klimatskega zdravljenja, ki 
smo jo imeli do leta 2012.

Državni zbor RS je na predlog 
Vlade RS 11. maja 2012 sprejel 
zakon o uravnoteženju javnih fi-
nanc (ZUJF), po katerem so bile 
ukinjene nekatere pravice tudi slo-
venskim izgnancem in beguncem. 
Bila je ukinjena pravica do klimat-
skega in zdraviliškega zdravljenja 
in potni stroški v zdravilišče.

V DIS smo si več let prizadevali, 
da bi nam vrnili to pravico.

Februarja 2018 je bil vložen za-
kon o vračilu te pravice žrtvam 
vojnega nasilja in je že bil dan leta 
2018 na dnevni red Državnega 
zbora RS. Zakon je tedaj vložil dr. 
Milan Brglez, vendar tedaj ni bil 
sprejet, ker so se že začele priprave 
na volitve.

Konec leta 2020 pa je bila v Dr-
žavnem zboru RS sprejeto dopol-
nilo k zakonu o žrtvah vojnega 
nasilja v naslednjih členih:  v za-
konu o žrtvah vojnega nasilja se 
za naslovom poglavja »2. zdra-
viliško in klimatsko zdravljenje« 
doda nov a/11. člen, ki se glasi:

Žrtev vojnega nasilja ima pra-
vico do zdraviliškega in kli-
matskega zdravljenja ob po-
gojih in obsegu, predpisanim 
za vojne invalide.

V zakonu se za poglavjem 3 doda 
pravica do potnih stroškov pri 
uveljavljanju pravice do zdravi-
liškega in klimatskega zdravljenja.

Zainteresirani za zdraviliško in 
klimatsko zdravljenje se o tem 
dogovori s svojim zdravnikom, ki 
izpolni bolniški list in ga potem 
predloži upravni enoti oziroma 
pošlje na pristojno zdravniško ko-
misijo I. stopnje, ki poda izvid in 
mnenje o izpolnjevanju pogojev za 
zdraviliško klimatsko zdravljenje.

Ministrstvo za delo družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti 
RS je o tem že 15. januarja obves-
tilo vse upravne enote v Sloveniji. 

Je pa ta pravica vezana še na 
sprejem Zakona o slovenskem od-
škodninskem skladu.

Po pravilniku o zdraviliškem in 
klimatskem zdravljenju vojnih in-
validov, po katerih se določa kli-
matsko zdravljenje tudi za žrtve 
vojnega nasilja, so v 4. členu nave-
dene naslednje bolezni:

- bolezni gibalnega sistema: 
stanja po hujših poškodbah, 
težjih operacijah in opekli-
nah na gibalnem sistemu s 
funkcijsko prizadetostjo, s 
popravljivimi funkcionalnimi 
motnjami, in sicer po bolniš-
ničnem zdravljenju ali kot na-
daljevanje zdravljenja zaradi 
rehabilitacije;

- težke bolezni in stanja hrbte-
nice po poškodbah ter opera-
tivnih posegih na hrbtenici;

- vnetne revmatične bolezni; 

- degenerativne revmatične 
bolezni sklepov in hrbtenice, 
kot so artroze velikih sklepov 
(kolki, kolena);

- bolezni živčnega sistema;

- bolezni prebavnega sistema;

- bolezni jeter, žolčnika in 
pankreasa;

- bolezni srca in ožilja;

- tuberkuloza pljuč in drugih 
organov;

- ginekološke bolezni;

- bolezni ledvic, sečevodov in 
sečnega mehurja.

Zdravnik pošlje bolniški list na 
zdravniško komisijo, ki odobri 
klimatsko zdravljenje.
 
     

Ivica Žnidaršič, prof. 
   predsednica DIS

Zahvaljujem se 75 krajevnim in območnim organizacijam DIS, ki so  gla-
sovnice poslale v roku in se strinjale z vsebino, kar je velik uspeh za DIS.

Obveščam članstvo DIS, da kljub težkim in nenaravnim časom DIS in 
krajevne in območne organizacije DIS delujejo.

Prvega marca sem ob pripravah na dopisno sejo Izvršnega odbora DIS 
in pripravi dopisne seje Skupščine DIS padla na društvu in si spet zlomi-
la desno nogo, zato delam od doma.

V nujnih primerih me lahko pokličete na telefon 051 37 32 32.

Želim vam vse dobro.

prof. Ivica Žnidaršič 
predsednica DIS



VESTNIK št. 141–1422

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in  

njenih organov za leto 2020

Program dela in finančni načrt 
Skupščine Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945 in njenih 

organov za leto 2020 je bil sprejet na 
Skupščini DIS 29. oktobra 2019.

Program dejavnosti DIS v letu 2020:
1) a Organizacijska dejavnost

b. Socialni in zdravstveni programi
c. Ohranjanje zgodovinskega 
   izročila

2) Mednarodna dejavnost
3)  Izdajanje Vestnika DIS in založ-

niška dejavnost
4)  Vzdrževanje zbirnega taborišča 

hlevov pri gradu Rajhenburg

V letu 2020 smo načrtovali 
107.290,00 evrov prihodkov, dosegli 
pa smo 96.039,66 evra prihodkov, kar 
je manj od načrtovanega. Leto 2020 
smo zaključili s pozitivnim presež-
kom 9.182,30 evra. 

Nismo izdali knjige z gradivi, s ka-
terimi smo uveljavili in ohranjali 
pravice izgnancev in beguncev. Nis-
mo izdali zloženke o pridobivanju 
podpornih planov DIS. Ni bilo red-
ne Skupščine DIS, ampak dopisna, 
ni bilo izplačil za del organizacijskih 
stroškov za pohode ob okupacijski 
meji in območnih prireditev ob 7. 
juniju dnevu izgnancev. Ni bilo semi-
narja za potomce izgnancev. 

Ta ostanek sredstev je nastal, ker 
smo dobili za obnovo hlevov na raz-
pisu za vzdrževanje kulturnih spo-
menikov v Krškem 5.000 evrov za 
taborišče v Brestanici in sponzorska 
sredstva za knjigo o sestanku medna-
rodnega odbora 2.000 evrov, in tako 
smo lahko s 7.000 evri nadomesti-
li del nižjih prihodkov od članarine 
in prispevkov za Vestnik DIS v letu 
2020, kot smo načrtovali.

1. a Delovanje društva
Kljub epidemiji je Društvo izgnan-

cev Slovenije 1941–1945 redno de-
lovalo in reševalo tekoče zadeve, se 
prijavljalo na razpise, poročalo o delu 
in reševalo finančne zadeve. Zaradi 
časovne stiske se nismo uspeli prijavi-
ti na razpis kulturnega ministrstva za 
pridobitev del sredstev za tla in strop 
v prostoru 3 v zbirnem taborišču za 
izgon Slovencev.

Imeli smo dve dopisni seji Skupšči-
ne DIS, in sicer 19. marca 2020, z na-
slednjim dnevnim redom:
- zaključni račun DIS za leto 2019 z 

obrazložitvijo;
- bilanca krajevnih in območnih or-

ganizacij DIS za leto 2019 (podraču-
ni Skupščine DIS);

- poročilo Nadzornega odbora Skup-
ščine DIS o zaključnem računu DIS 
za leto 2019;

- poročilo računovodstva o vodenju 
poslovnih knjig v letu 2019.

Na drugi dopisni seji Skupščine DIS 
29. oktobra 2020 pa smo obravnavali:
- poročilo o delu DIS od junija 2019 

do junija 2020;
- predlog programa dela DIS za leto 

2021;

- predlog dopolnitve statuta DIS in;
- kadrovske zadeve.

Redno sejo Izvršnega odbora DIS 
smo imeli 27. februarja 2020 z dese-
timi točkami dnevnega reda:
- priprava projekta prizadevanj za 

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

- priprave na sklic 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 RS;

- priprave na obeleževanje 75. oblet-
nice vrnitve iz izgnanstva in dan iz-
gnancev;

- 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 RS, da DIS deluje v jav-
nem interesu

- resolucija OZN proti poveličevanju 
nacizma.

Dopisne seje IO DIS  pa smo imeli 
6. in 19. marca 2020, 15. julija 2020, 
oktobra, novembra in decembra 2020.

Kolegiji DIS so bili 7. januarja, 11. 
januarja, septembra, 15. oktobra, , no-
vembra in decembra 2020.

Nadzorni odbor DIS  se je sestal 19. 
februarja 2020.

V krajevne in območne organiza-
cije smo v letu 2020 poslali 9 pisem-
skih informacij o aktualnih dogod-
kih in oblikah dela ter sodelovanja.

Pripravili smo tudi nov predlog 
zakona o poravnavi gmotne škode, 
nastale med drugo svetovno vojno, 
izgnancem in beguncem. 

Dopolnili smo statut Društva iz-
gnancev Slovenije 1941–1945, ki ga 
mora potrditi tudi Upravna enota 
Ljubljana.

1. b Socialno in zdravstveno varstvo
V Društvu izgnancev Slovenije 

1941–1945 aktivno deluje še okoli 
8.000 članov, ki so vključeni v 80 kra-
jevnih in območnih organizacij DIS.

Povprečna starost članov je osemde-
set let in v letu 2020 jih je več kot 500 
umrlo, v letu 2020 je umrlo tudi 6 pred-
sednikov krajevnih organizacij, in sicer 
predsednik KO DIS Ljubljana Šiška, 
Ljubljana Vič Rudnik, Vrhnika, Mari-
bor – Tezno, Krška vas in Velika Dolina.

V letu 2020 se je potreba pomoči 
članom DIS povečala. Zato smo pis-
no, telefonsko in prek Vestnikov DIS 
prosili vodstva krajevnih in območ-
nih organizacij DIS in članstvo, da 

pomagajo osamelim članom DIS pre-
ko strokovnih služb, Rdečega križa in 
Karitasa.

Zelo smo pa zadovoljni, da nam 
bodo vrnili zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje, ki bo začelo veljati leta 
2021 na osnovi zakona, ki smo ga 
vložili leta 2018.

Zaradi epidemije je bilo v letu 2020 
samo 10 občnih zborov krajevnih in 
območnih organizacij DIS, in sicer:
Polje ob Sotli  25. 1. 2020
Globoko Pišece  25. 1. 2020
Dole pri Litiji   26. 1. 2020
Kapele   31. 1. 2020
Komen   14. 2. 2020
Bohinj   21. 2. 2020
Sevnica   28. 2. 2020
Litija    28. 2. 2020
Lenart   14. 3. 2020
Ruše   26. 9. 2020
Žalec              2020

Okrog 5000 članom DIS je bila pre-
ko krajevnih in območnih organizacij 
poslana na domove brošura, kako smo 
se vračali pred 75 leti iz izgnanstva. 
Preko Vestnika DIS pa smo priporo-
čali tudi branje drugih knjig in brošur, 
ki smo jih izdali v društvu.

Preko Vestnikov DIS smo v letu 
2020 obveščali članstvo DIS o skrbi 
za zdravje in pozivali k spoštovanju 
vseh navodil strokovnih služb in Vla-
de Republike Slovenije za prepreče-
vanje širjenja bolezni covid-19.

Preko Vestnikov DIS smo KO DIS  
posredovali tudi informacije o sklepih 
v Državnem zboru RS za vrnitev pra-
vice klimatskega zdravljenja, kar smo 
končno dosegli.

1. c) Ohranjanje zgodovinskega 
         izročila

Za ohranjanje zgodovinskega izro-
čila in trpljenje žrtev vojnega nasilja 
je Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 v letu 2020 pripravilo in natisni-
lo brošuro o načinu vračanja 45.000 
slovenskih izgnancev iz izgnanstva 
v Nemčiji, 10.000 iz Hrvaške, 7.500 
iz Srbije, ker tega doslej niso opisali 
zgodovinarji. Brošure so za člane DIS 
prejele vse krajevne in območne or-
ganizacije DIS brezplačno, da so jih 
razdelili članom DIS.

Ob dnevu slovenskih izgnancev 7. 
junija smo vsem tiskovnim agenci-
jam, radijskim in televizijskim ured-
ništvom poslali informacije o izgonu 
Slovencev in tudi omenjeno brošuro.

Brošuro o vračanju Slovencev iz izg-
nanstva pred 75 leti so prejeli tudi mi-
nistri slovenske vlade za delo, zunanje 
zadeve, obrambo, pravosodje in urad 
Slovencev po svetu.

Za tisk smo leta 2020 pripravili vse-
bino knjige o mednarodni konferenci 
Mednarodnega odbora izgnancev in 
beguncev žrtev fašizma in nacizma 
v letih 1920–1945, ki smo ga ustano-
vili na prvem evropskem kongresu v 
Ljubljani leta 2009. Prav tako v Ljubl-
jani smo imeli sestanek mednarodne-
ga odbora ob 10. obletnici delovanja 
21. septembra 2019.

V knjigi bodo objavljeni vsi refera-
ti delegacij Poljske, Češke, Slovaške, 
Ukrajine, Rusije, Avstrije, Srbije, Hr-
vaške, BiH in Slovenije in pregled 
desetletne dejavnosti dela tega med-
narodnega odbora, ki ima domicil v 
Sloveniji pri DIS. Obseg knjige, ki je 
že pripravljena za tisk, je 450 strani.

2. Mednarodna dejavnost
Z nemškim mestom in samostanom 

v Neresheimu smo se dogovorili za 
odkritje plošče o tam umrlih Sloven-
cih med izgnanstvom.  Preko Vestnika 
DIS smo povabili svojce, če bi se želeli 
udeležiti tega odkritja, vendar je bila 
zainteresiranost zelo majhna.

V letu 2020 smo uredili tudi pre-
cej zelo pomembnega zgodovinskega 
arhiva o izgonu Slovencev in prizade-
vanjih našega društva za dosego sta-
tusa in pravic slovenskih izgnancev in 
beguncev.

V Informacijskem centru DIS ima-
mo med drugim tudi zbrana nasled-
nja gradiva:
- vsebine vseh predpisov, zakonov in 

sklepov o popisu in oceni povzroče-
ne vojne škode na ozemlju Slovenije 
med drugo svetovno vojno;

- podatke o vojni škodi, ki so jo nare-
dili okupatorji;

- popis vojne škode v letih 1945–1948;
- podatke o tem, kaj je bivša Jugosla-

vija poslala o vojni škodi na repara-
cijske in mirovne konference v letih 
1945 in 1946 in koliko škode je bilo 
bivši državi odobreno na teh med-
narodnih konferencah;

- podatke o številu izgnanih Sloven-
cev in številu Slovencev beguncev 
leta 1941;

- podatke o umrlih Slovencih v izg-
nanstvu;

- pregled, kako smo dosegli odškod-
nine za prisilno delo v Nemčiji in 
Avstriji med drugo svetovno vojno;

- pregled, kako smo uveljavili osebne 
pravice za slovenske izgnance, be-
gunce in druge žrtve vojnega nasilja

- pregled vseh knjig in brošur, ki so 
bile izdane za potrebe uveljavljanja 
pravic žrtev vojnega nasilja.

3. Informacijska, publicistična in 
založniška dejavnost

V letu 2020 so izšli 4 Vestniki DIS: 
št. 137, 138, 139–140. Žal, Vestnika 
DIS nimajo vsi izgnanci, begunci in 
prisilni delavci.

Vestnik DIS dobivajo tudi vse 
upravne enote in številni posamez-
niki. Vestniki DIS so pomembna kro-
nika delovanja DIS in številni podatki 
o občnih zborih krajevnih in območ-
nih organizacij DIS.

Objavljamo tudi podatke o jubi-
lantih in umrlih izgnancih.

Junija 2020 je bila o izgonu Sloven-
cev objavljena cela stran v časopisih 
Delo in Dnevniku, na radiu so pred-
vajali tudi širši intervju.

Ponatisnili smo brošuro o zbirnem 
taborišču v Brestanici in natisnili bro-
šuro vseh naslovnih strani brošur in 
knjig, ki jih je izdalo Društvo izgnan-
cev Slovenije 1941–1945.
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. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .

Vsem članom  
NADZORNEGA ODBORA 

Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljam:

1.  Zaključni račun Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za 
leto 2020.

2.  Obrazložitev zaključnega računa DIS za leto 2020.

3.  Zaključne račune krajevnih in območnih organizacij DIS.

4.  Drugi predlogi.

Vljudno prosim, da svoje stališče posredujete do 25. februarja 
2021 do 10. ure, da bomo sklepe lahko poslali na dopisno sejo 
Izvršnega odbora DIS in dopisno sejo Skupščine DIS.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

          Nadzorni odbor DIS

           Veronika Kljun l. r.
                  predsednica

4.  Vzdrževanje in notranje urejanje 
taborišča za izgon Slovencev

V Društvu izgnancev Slovenije 
1941–1945 skrbimo in vzdržujemo 
zbirno taborišče za izgon Slovencev, 
ki je bilo v grajskih hlevih v Brestanici.

V letu 2020 smo naredili nova vhod-
na vrata v taborišče. Prijavili smo se na 
razpis za obnovo kulturnih spomeni-
kov v Krškem in uspeli dobiti sredstva 
za izdelavo vhodnih vrat v taborišče.

V letu 2020 smo skrbeli za vzdrže-
vanje največjega zbirnega taborišča za 
izgon Slovencev. 

Želeli bi obnoviti še tla in strop 
v zgornjih prostorih taborišča, 
zato smo imeli 18. februarja 2020 
razgovor z ravnateljem gospodarske 
uprave Škofije Celje gospodom msgr. 
Jožetom Pribožičem in upraviteljem 
Škofije Celjse Rokom Metličarjem 
o darovanju lesa, saj za to obnovo 
potrebujemo kar 110 m2 smrekovega 
lesa za ostrešje. Škofija Celje je oblju-
bila pomoč v obliki darovanja lesa.

Na razgovoru z delegacijo Škofije 
Celje sta sodelovala tudi Albin Pražni-
kar, podpredsednik DIS in predsednik 
finančne komisije, in Žiga Mikolič, 

član komisije za organizacijsko dejav-
nost pri IO DIS.

Delegacija Škofije Celje si je ogleda-
la dosedanjo obnovo taborišča, ki ga 
je opravilo Društvo izgnancev Slove-
nije 1941–1945.

Sestavni del zaključnega računa 
Društva izgnancev Slovenije  1941–
1945 za leto 2020 so tudi finančne 
bilance krajevnih in območnih or-
ganizacij DIS, ki smo jim na bankah 
odprli podračune Društva izgnancev 
Slovenije 1941–1945.

Predlagam, da Nadzorni odbor 
skupščine DIS in Izvršni odbor DIS 
obravnavata zaključni račun in ga 
ocenita, nakar ga bomo predložili 
v obravnavo in sprejem delegatom 
Skupščine Društva izgnancev Slove-
nije 1941–1945 na dopisni Skupščini 
DIS, ki bo 23. marca 2021.

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
                    
                      Ivica Žnidaršič, prof.

predsednica

Izdatki po postavkah programa v letu 2020
1 a. Organizacijska dejavnost    25.434,39
b. Socialni in zdravstveni programi 9.572,66
c. Ohranjanje zgodovinskega izročila     26.572,15
2) Mednarodna dejavnost 601,37
3) Izdajanje Vestnika DIS in založniška dejavnost     20.217,24
4) Vzdrževanje zbirnega taborišča hlevov  
     pri gradu Rajhenburg       5.000,00

Skupaj     86.857,36



VESTNIK št. 141–1424

. Iz dejavnosti DIS . Iz dejavnosti DIS .
Dopisna seja Izvršnega odbora DIS

Sklicujem dopisno sejo DIS 1941–1945,  ki bo:

6. januarja 2021. 

Dnevni red: 

1.  Razpis Ministrstva za delo, družino,  socialne zadeve in enake 
možnosti RS za sofinanciranje programa DIS v letih 2021 in 2022.

2.  Razpis Občine Krško za sofinanciranje kulturnih spomenikov  
v letu 2021. 

3.  Sponzoriranje knjige o mednarodni konferenci in 10. obletnici 
delovanja  mednarodnega odbora in sponzorska sredstva za izde-
lavo novih vhodnih vrat v taborišču v Brestanici.

4.  Vestnik DIS št. 141, marec 2021. 

Lahko me pokličete kadarkoli na telefon:  051 38 32 32. 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 

               Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945  
         Ivica Žnidaršič, prof.
                predsednica

Vsi člani Izvršnega odbora DIS so prejeli obrazložitev  
posameznih točk dopisne seje Izvršnega odbora DIS,  

ki je bila 6. januarja 2021

1.  Sporočam, da je bil 18. decembra 2020 v Uradnem listu RS št. 19/20 
objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih 
invalidov in žrtev vojnega nasilja v letih 2021 in 2022. 

 Razpis je bil objavljen tudi na spletni strani ministrstva pod rubriko 
Javni razpisi (https/www.gov.si/zbrike/javne objave-razpis2)

 Rok za oddajo na razpis je 15. januar 2021 in ga je treba oddati na Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS. 

 Razpis obsega 30 strani. V razpisu je treba opisati, kaj smo delali v letih 
2019 in 2020 in kaj bomo delali v letih 2021 in 2022 ter finančna poro-
čila za ta leta. 

 K sreči smo na dopisni seji Skupščine DIS 29. oktobra 2020 sprejeli 
program Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za leto 2021, zato 
sporočite, kaj naj napišemo, da bomo delali v letu 2022. 

 Poglejte razpis in sporočite svoje stališče. Rabim stališče Izvršnega od-
bora DIS ali naj se na razpis prijavimo za sofinanciranje programov 
DIS v letu 2021 in v letu 2022.

2.  Sporočam, da je bil rok Občine Krško na razpis za sofinanciranje kul-
turnih spomenikov za leto 2021 objavljen že decembra 2020, zato smo 
se že prijavili na razpis za sofinanciranje obnove tal in stropa v sobi 3 
v zgornjih prostorih taborišča v Rajhenburgu in zaprosili za 12 tisoč 
evrov, ker bo ves les darovala Škofija Celje. Tudi glede tega razpisa ra-
bim soglasje Izvršnega odbora DIS. 

3.  Za pripravo in tisk knjige O mednarodni konferenci in 10. obletnici de-
lovanja Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev, žrtev fašizma in 
nacizma v letih 1920–1945 smo dobili 2000 evrov sponzorskih sredstev 
od podjetja Bellevue  Living – družbe za razvoj nepremičnin Ljubljana. 
Knjiga je pripravljena za tisk. Za vhodna vrata v taborišče smo dobili 
na razpisu 5000 evrov.

4.  Vestnik DIS št. 141 naj bi izšel marca 2021. Prosim, da poskusite v svo-
jih regijah povečati prejemnike Vestnika DIS. Prav bi bilo, da bi ga do-
bivali vsi člani DIS. Vse spremembe in informacije za ta Vestnik DIS 
morajo prispeti na DIS do začetka marca 2021. 

Želim vam srečen vstop v novo leto in dobro zdravje. 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 

Društvo izgnancev slovenije 1941–1945
     Ivica Žnidaršič, prof.
     predsednica

Vsem članom Izvršnega odbora
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Spoštovani!

Sklicujem dopisno sejo Izvršnega odbora  
Društva izgnancev Slovenije 1941−1945, ki bo 

9. marca 2021.

Dnevni red:
1.  Zaključni račun Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 za leto 

2020 z obrazložitvijo. 

2.  Bilance krajevnih in območnih organizacij DIS za leto 2020  
(podračuni DIS).

3.  Poročilo računovodstva o vodenju poslovnih knjig v letu 2020.

4.  Poročilo Nadzornega odbora Skupščine DIS za leto 2020.

5.  Pregled sklepov prejšnje dopisne seje IO DIS.

Prilagam gradivo k 1., 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda.

Prosim, da do 9. marca 2021 pošljete svoje pripombe na gradivo ozi-
roma soglasje, da bomo gradivo poslali na dopisno sejo Skupščine DIS, 
nato pa v roku pristojnim organom AJPESA.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

    Društvo izgnancev Slovenije 1941−1945

            Ivica Žnidaršič, prof.
      predsednica

Na to dopisno sejo je 7 članov IO DIS pisno odgovorilo, 8 pa po  
telefonu, da se z gradivom strinjajo.

V Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 smo uspeli narediti nova vhodna 
vrata v zbirno taborišče za izgon Slovencev v Brestanici. Sredstva je za ob-
novo kulturnih spomenikov prispevala Občina Krško. Načrt za vrata je na-
redil ing. Vladimir Rostohar.

Nova vhodna vrata
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»Jeseni 1941 sem bila stara sedem 
let in morala bi začeti hoditi v šolo. A 
šolsko leto na Bučki, mojem rojstnem 
kraju, se ni začelo. Šolske prostore so 
zasedli Nemci in v njih odprli urad 
za rasno in politično ocenjevanje 
prebivalstva. Novembra so začeli z 
izganjanjem ljudi iz domov. Našo 
družino so izgnali 3. novembra 
1941,« pripoveduje Ivica Žnidaršič, 
dolgoletna predsednica Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945, ki je 
nastalo 9. junija 1991 na gradu Raj-
henburg v Brestanici pri Krškem.

»Zjutraj se je pred hišo ustavil 
kamion, z njega so poskakali Nemci 
s puškami, obkolili so hišo in začeli 
tolči po vratih. Mama in oče sta nas 
otroke začela hitro oblačiti in obuva-
ti. Spominjam se, da so se mami tako 
tresle roke, da ni mogla zapeti gumba 
na moji oblekici. Oborožena nemška 
vojaka sta nas priganjala na kamion. 
Smeli smo vzeti le ročno prtljago, os-
tala je polna trgovina, živina v hlevu, 
konji, kokoši, žito, ajda je bila še v 
snopih na njivi.«

»Odpeljali so nas v grad Rajhenburg. 
Tam smo nekaj dni ležali v hlevih na 
slami. Vsak je dobil okrog vratu že-
lezno ploščico s številko. Oče je rekel: 
‚Označili so nas kakor pse.‘ Iz Rajhen-
burga so nas odpeljali s transportom, 
vozili smo se 41 ur. Prvo taborišče, 
kamor so nas pripeljali, je bilo v Er-
furtu,« se spominja Ivica Žnidaršič, 
ki sta ji v izgnanstvu v nemških tabo-
riščih umrla oče in brat.

Simbolni kraji
»Grad Rajhenburg je bil leta 1941 

eno največjih zbirnih taborišč v 
Evropi. O tam je šlo v izgnanstvo okoli 
45.000 Slovencev, zato se nam je zdelo 
simbolično, da prav na tem kraju 
skličemo ustanovni zbor Društva 
izgnancev Slovenije 1941–1945,« pra-
vi Ivica Žnidaršič, ki je svoje življenje 
posvetila skrbi za sočloveka. Vse ži-
vljenje je delala na Rdečem križu, po 
upokojitvi pa je svoje energije usmeri-
la v delovanje Društva izgnancev Slo-
venije 1941–1945. 

»Gre za spomin in opomin na 
tragedijo izgnanstva,« pojasnjuje. 
»Slovenci premalo vedo o izgonu 
Slovencev. Leta 1941 je nemški oku-
pator iz Slovenije izgnal 63.000 lju<-
di. Največ, kar 45.000, jih je bilo izg-
nanih v nemška izgnanska taborišča, 
10.000 pa še na Hrvaško, 7500 v Srbi-
jo, 2000 na Madžarsko, okrog 17.000 
Slovencev pa je pred izgonom pobeg-
nilo. Med izgnanimi je bilo okrog 
20.000 otrok.« 

Društvo izgnancev Slovenije 1941–
1945 si prizadeva za ohranjanje zgo-
dovinskega spomina na genocidno 
politiko do Slovencev med drugo 
svetovno vojno in na izgon Slovencev 
kot najokrutnejšo obliko te politike. 

prof. Ivica Žnidaršič, Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945  
Slovenci premalo vedo o genocidni politiki fašistov in nacistov do 

Slovencev med drugo svetovno vojno

Zbira spomine in pričevanja izgnan-
cev in beguncev, izdaja knjige, brošu-
re in društveno glasilo Vestnik. Vzpo-
stavlja spominska obeležja, skrbi za 
muzejske zbirke ter pripravlja stalne 
in občasne razstave. Med drugim jim 
je uspelo pred propadom obvarovati 
nekdanje zbirno taborišče pri gradu 
Rajhenburg ter urediti razstavo o fa-
šističnem in nacističnem nasilju nad 
slovanskimi narodi, ki  jo je naše dru-
štvo odprlo leta 2016.

»V Uradnem listu Republike 
Slovenije je bil 5. oktobra 1999 
objavljen odlok o razglasitvi gradu 
Rajhenburg za kulturni spomenik 
državnega pomena. Bivši grajski 
hlevi in konjušnice so ostali v lasti 
mariborske nadškofije. Leta 2001 
smo v društvu začeli pospešeno 
iskati možnosti, da bi del hlevov 
ohranili kot zgodovinski objekt. Ker 
se niti občina Krško niti država nista 
odločili za ureditev in obnovo tabo-
rišča, smo v  društvu začeli pogovore 
z mariborsko nadškofijo in z njo 27. 
septembra 2004 sklenilo najemno 
pogodbo in lastništvo za dobo 99 let 
z namenom ureditve objekta kot spo-
menika o tragediji izgona Slovencev. 

Začeli smo zbirati denar in material 
za obnovo. Če društvo tega ne bi sto-
rilo, teh prostorov danes ne bi bilo 
več,« pravi Ivica Žnidaršič. 

Skrb za odškodnine
Društvo v obnovljenih prostorih 

vsako leto na 7. junij pripravi dan od-
prtih vrat s slovesnostjo. »Prvo večjo 
skupino Slovencev so Nemci izgnali 
7. junija 1941 iz Slovenske Bistrice, 
zato ta datum obeležujemo kot dan 
slovenskih izgnancev,« pojasnjuje 
Ivica Žnidaršič. Poudarja mednarod-
no omreženost izgnancev in begun-
cev, žrtev fašizma in nacizma. 

»Leta 2009 smo organizirali prvi 
evropski kongres, ki je potekal v 
Ljubljani in se ga je udeležilo več kot 
štiri tisoč delegatov. Ustanovili smo 
Mednarodni odbor izgnancev in 
beguncev, žrtev fašizma in nacizma 
v letih 1920–1945, ki povezuje po-
dobna društva iz enajstih držav in se 
srečuje vsako leto.« Ta mednarodni 
odbor povezuje 600.000 izgnancev, 
beguncev in prisilnih delavcev.

Od 1991 do 1997 je Ivica Žnidaršič 
v društvu vodila Komisijo za uveljavl-
janje pravic slovenskih izgnancev in 

beguncev. Z vztrajnostjo in strokov-
nostjo je dosegla, da so bili izgnanci 
in begunci prepoznani kot žrtve voj-
nega nasilja in prejeli pravico do oseb-
nih odškodnin. 

»Z Zakonom o žrtvah vojnega na-
silja smo dosegli, da lahko uveljavlja-
mo posebno zdravstveno, socialno in 
pokojninsko varstvo. Mesečno rento 
ter odškodnino za fizično in psihično 
trpljenje smo priborili več kot 69.000 
Slovencem, odškodnine za prisilno 
delo v Nemčiji in Avstriji  je prejelo 
več kot 11.000 slovenskih izgnancev. 

Nikoli pa nismo prejeli nobenega 
povračila za gmotno škodo, vendar 
zahtevamo vsaj simbolično odškod-
nino« pojasnjuje.

Opozarja, da vojni zločini ne zasta-
rajo, zato Nemčija Sloveniji še vedno 
dolguje okrog 50 milijard evrov od-
škodnine za vojno škodo. »Pričaku-
jemo, da bo naša država izterjala vsaj 
simbolični del odškodnine v višini 
treh milijard evrov. S tem denarjem 
bi lahko zgradili vsaj en dom za žrtve 
vojnega nasilja in še živečim izgnan-
cem namenili simbolično odškod-
nine za gmotno škodo,« pravi Ivica 
Žnidaršič. 

Društvo izgnancev Slovenije je 
bilo ustanovljeno 9. 6. 1991 in bo letos 
obeleževalo že 30 let delovanja. O tem 
delovanju je v Informacijskem centru 
DIS bogata dokumentacija in arhiv. 
Dobro, da je veliko tega dela objavlje-
no tudi v knjigah in brošurah. Veliko 
smo naredili sami.

Še ne veste, komu bi namenili 0,5% 
svoje dohodnine? Odločite se lahko 
tudi za Društvo izgnancev Slovenije 
1941–1945! V prihodnjem letu želijo 
med drugim obnoviti tla in strop v 
prostoru št. 3 v nekdanjem zbirnem 
taborišču v Brestanici pri Krškem, 
obnovili bi radi tudi vhodna vrata v 
taborišče. Ne dovolimo, da zgodovin-
ski spomin zbledi! Na spletni strani  
www.drustvo-izgnancev.si boste našli 
veliko zanimivih informacij in aktu-
alnih novic ter arhiv vseh številk dru-
štvenega glasila Vestnik DIS z mnogi-
mi pričevanji in osebnimi zgodbami 
nekdanjih izgnancev. Prisluhnite pri-
čam zgodovinskega dogajanja na na-
ših tleh, žrtvam nacizma in fašizma!  

Obrazi nevladnikov 

Rubriko Obrazi nevladnikov pri-
pravljamo v sodelovanju s CNVOS, 
krovno mrežo slovenskih nevladnih 
organizacij. Vsak ponedeljek vam 
predstavimo eno nevladnico ali ne-
vladnika, ki si, vsak na svoj način, 
prizadeva, da bi bila naša družba lep-
ša in bolj prijazna.
     
  Nataša Kramberger

novinarka

prof. Ivica Žnidaršič, predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941–1945
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PUBLIKACIJE
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Informacijski center DIS
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

1941–1945

Knjigo ob 10. obletnici delovanja Mednarodnega odbora izgnancev 
in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945 sta zbrala, 
napisala in uredila prof. Ivica Žnidaršič in mag. Gregor Kaplan.

Knjiga obsega 440 strani in v njej je več kot 100 fotografij.  

Knjigo so prejeli člani mednarodnega odbora izgnancev in beguncev 
žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945 iz 12 držav in slovenski 
udeleženci na sestanku mednarodnega odbora v Ljubljani 20. in 21. 
septembra 2019. 

Sestanek mednarodnega odbora se je odvijal pod pokroviteljstvom 
župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića.

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.

KO DIS Celje obvešča svoje člane:

Odbor DIS Celje in predsednica Bailat obvešča člane DIS,  
da jo lahko pokličejo na telefon 051 325 373.  

Pokličejo pa lahko tudi g. Logar na telefon 051 363 554 in  
g. Bratina na telefon 031 428 721.

V Društvu izgnancev Slovenije 1941-1945 so bili vloženi ogromni napori 
za nastajanje publikacij DIS, v katerih so objavljeni številni podatki, na 
osnovi katerih smo dosegli osebne odškodnine in sprejeli zakone o teh 
pravicah. 

Izdali smo brošuro po letih izdaje prve strani publikacij, ki so jih lahko 
prejele krajevne in območne organizacije DIS za člane DIS. 

Ta pregled knjig in brošur objavljamo, da lahko ob občnih zborih KO DIS 
pripravljate razstave, da bi se s temi pomembnimi publikacijami sezna-
nilo čim več članov DIS in se seznanili, kako smo z veliko naporov uspeli 
doseči osebne odškodnine in odškodnine za prisilno delo. 

O teh publikacijah je treba govoriti tudi na sestankih, občnih zborih DIS 
in na dežurstvih. 
Članstvo DIS premalo ve, kdo jim je izboril pravice in skrbi za ohranjanje 
težko doseženih pravic. 

Zato je dolžnost odborov krajevnih organizacij DIS, da članstvo DIS ob 
30-letnici delovanja DIS seznanijo z vsebino publikacij DIS. 

Prof. Ivica Žnidaršič
predsednica DIS

O publikacijah  
Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

Knjiga ob 10 obletnici delovanja 
Mednarodnega odbora
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Članom podarili zaščitne maske

Iz KO DIS Šentjanž

Obvestilo iz KO Dole pri Litiji

Iz dela KO DIS Radovljica

KO DIS Komen

Na podlagi odločitve odbora 
OO DIS občin Muta, Podvel-
ka, Radlje ob Dravi, Ribnica 

na Pohorju, Vuzenica smo vsem na-
šim članom v mesecu oktobru 2020 
podarili zaščitno masko/skupaj 70 ko-
sov/, da se lahko zaščitijo proti zahrb-
tni bolezni covid-19.

Zavedamo se, da ta koronavirus zelo 
zahrbtno prodira v naše okolje in je zelo 
nevaren za starejšo populacijo, v katero 
spadamo tudi preživeli prisilni sloven-
ski izgnanci iz druge svetovne vojne. 
Hude življenjske razmere v izgnanstvu 
so nas posledično zdravstveno prizade-
le, kar vedno bolj čutimo in smo še bolj 
dovzetni za okužbo s tem virusom.

 Kljub temu da so v letošnjem letu 
bile odpovedane vse naše aktivnosti 

zaradi tega virusa, smo v stiku z na-
šimi člani preko telefona in tudi z 
dopisi želimo prisluhniti njihovim 
problemom. Naj omenim, da ima 
vsak član mojo telefonsko številko in 
številko naših poverjenikov, da lahko 
pokličejo. Tako smo se tudi odločili, 
da vsakemu našemu članu pošljemo 
zaščitno masko. V mesecu decembru, 
če bodo razmere dovoljevale, jih na-
meravamo osebno obiskati s skrom-
nim darilom.

Verujemo in srčno upamo, da se 
bode razmere z virusom umirile do 
te mere, da bomo lahko v prihodnjem 
letu opravili začrtane naloge. 

Predsednik OO DIS
Marijan Špegelj

V OO DIS občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica  
so v oktobru 2020 vsem članom podarili zaščitne maske.

Delegacija KO DIS Komen in župan Občine Komen, od leve proti desni: Marjan Kova-
čič, Violana Jelušič, župan Občine Komen mag. Erik Modic, Sabina Godnič,  

Silvan Colja, Danilo Adamič, Jože Budal

15. februar je dan, ko se v Komnu 
in okoliških vaseh spominjamo 
dogodkov, ki so naše sokrajane in 

naše vasi zaznamovali za vedno. Na ta 
dan so pred sedeminsedemdesetimi 
leti goreli Komen, Mali Dol, Tomače-
vica, Divči in Jablanec. Naši domačini 
so morali zapustiti svoje domove. Bili 
so izgnani v Nemčijo, na Bavarskoter 
v Neumarkt. 

Krajevna organizacija DIS Komen 
»V spomin in opomin – vojne niko-
li več« vsako leto pripravi spomin-
sko slovesnost v sodelovanju z našo 
osnovno šolo in Občino Komen.

Letošnja spominska slovesnost je 
zaradi znane epidemiološke situacije 
potekala drugače kot prejšnja leta.

Župan Občine Komen mag. Erik 
Modic in delegacija KO DIS Komen 
sta v spomin na vse, ki se iz izgnan-
stva in begunstva niso nikoli vrnili, 

15. februarja k spomeniku v Komnu 
položila cvetje in se jim po kratkem 
nagovoru predsednice Sabine Godnič 
poklonili z enominutnim molkom. 
Cvetje so položili tudi k spomenikom 
v Tomačevici, Malem Dolu in msgr. 
Viktorju Kosu.

V nedeljo, 14. 2., je bila v Komnu 
spominska maša.

Naša osnovna šola je letos v spomin 
in opomin na te žalostne dogodke 
pripravila spletno spominsko slove-
snost, ki jo je posvetila tudi 30-letnici 
osamosvojitve Slovenije. (Spominsko 
slovesnost si lahko ogledate na Fa-
cebook strani Občine Komen in na 
spletnem portalu OŠ Antona Šibelja 
- Stjenka Komen.)
     

Sabina Godnič
Predsednica KO DIS Komen

Načrte za leto 2020 smo zapisa-
li, a je žal zaradi koronavirusa 
bilo treba vse spremeniti, saj 

so bili res težki časi, težko so jih sta-
rejši razumeli. Odpadel je občni zbor, 
odpadel je na žalost tudi pohod od 
Murnc do Telč zadnjo soboto v aprilu.

Pohodniki so klicali, če res pohoda 
ne bo. Morali smo se držati strogih 
navodil.

Dobro je bilo, da smo v februarju 
pobirali članarino in plačila prispevka  
za Vestnik DIS.

22. 6. smo organizirali kulturni 
dogodek v Jatni. Od leta 2015 vsako 
leto počastimo praznik državnosti. 
Nastopili so učenci VS iz Tržiščan in 
Šentjanža. Mladi harmonikar je vese-
lo zaigral, učenci so kulturne minu-
te napolnili z izbranimi recitacijami. 
Slavnostni govornik je bil tovariš TIT 
Turenšek. Opisal je trpljenje naših 

izgnancev v taboriščih v Nemčiji, po-
men bojev partizanov v naši deželi s 
sovražno vojsko. Tako učenci spoz-
navajo vojno obdobje in bolje spoz-
navajo pomen besed dom, domovi-
na, izgnanci.

Za malico učencev  poskrbita KO 
DIS Šentjanž in KO ZB za ohranjanje 
vrednost NOB Šentjanž. 

Prišli so tudi člani DU iz Sevnice, 
Krškega, Radeč.

Člani KO DIS Šentjanž smo do 18. 
decembra poskrbeli, da je 45 starejših 
članov prejelo novoletno čestitko in 
darilo.

V letu 2021 bomo v oktobru počas-
tili spomin na 80 let bitke v Murnicah, 
kjer sta padla heroj Milan Majcen in 
Janči Mevželj.
Pridno bo treba delati tako kot doslej.
     

Rezka Repovž

Zaradi epidemije nismo izvedli rednega zbora članov.Odbor deluje v 
dosedanji sestavi.
Za informacije in pomoč sta na razpolago:
-  predsednica Hedvika Sevšek, 041 954 881
-  tajnik Stane Kmetič, 041 847 062, stane.kmetic@siol.net, Kal 11,  

1273 Dole pri Litiji.
Članarino in prispevke lahko plačate v pisarni DU Dole vsak torek med 
8.  in 9. uro pri tajniku ali nakažete na TRR: SI56 6100 0001 3343 861.
Želimo vam zdravja do naslednjega srečanja.

Stane Kmetič

Dali smo denarno pomoč dru-
žini Janc ob požaru domačije. 

Priprava na organizacijo 75. 
obletnice osvoboditve in 75. obletnice 
vrnitve izgnancev na požgane domo-
ve; glej tudi članek v Deželnih novi-
cah 22. 5. 2020 in Vestniku DIS.

Skupaj z OŠ A. T. L., podružnica 
Mošnje, smo pripravili natečaj za iz-
delavo prostih spisov in risbic na temo 
75. obletnice vrnitve izgnancev, vasi 
Mošnje, na svoje požgane domove.

Zaključek in podelitev priznanj je 
bila predvidena za 9. maja 2020, ki pa 
je bila prestavljena zaradi bolezni co-
vid-19 na čas, ko bo to mogoče. Šola 
in učenci so nalogo iz razpisa zelo us-
pešno zaključili.

Kot darilo in priznanje za uspeš-
no sodelovanje na tem natečaju smo 
učencem namenili priznanja in nekaj 
sladkih dobrot. Šoli pa zahvalno pla-
keto in tiskalnike.

Na podlagi sklepa KO DIS Rado-
vljica, dne 15. 12. 2020, smo 10 osta-
relim, bolnim in socialno šibkim čla-
nom naše KO DIS namenili novoletne 
darilne vrečke. V domu dr. J. Benedika 
imamo kar 7 naših članov. Najstarejša 
naša članica je imela letos 12. 3. 2021 
okroglih 100 let.

Predsednik NO Radovljica
 Tone Pene

Predsednik KO  DIS Radovljica
   Tone Pristov

Pozivamo najožje svojce izgnancev in beguncev,  
da se včlanijo v DIS in naročijo Vestnik DIS.

IO DIS
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. Iz dejavnosti KO DIS .
90 let Antona Skoporca iz KO DIS Radeče

Franc Pipan – 90-letnik

Franc Prah – 90-letnik. Spomini . Spomini .
Slovenski izgnanci v Vitrovici

Leta 1941 je v Vitrovico na Hrva-
škem bilo izgnanih več sloven-
skih družin iz Štajerske. Njiho-

va usoda je bila tragična. Šest moških 
je bilo ubitih v taborišču v Jasenovcu.

Na sliki so družine KRAMAR: 
Martin (leži desno do otrok) ubit v Ja-
senovcu; otroci Kramerjevi: Martin, 
Alojz (avtor knjige), Karl, Anton in 
Mirko, tretji v gornji vrsti Janez, četrta 
Anica, peti Matija, peta v drugi vrsti 
zgoraj Marija (mati otrok Kramar) in 

babica (desno).  MUNDA Karl, ubit 
v Jasenovcu, ŠERBAK Miran ubit v 
Jasenovcu, TOMANIČ Edi in Franc 
oba obita v Jasenovcu, VEBER Alojz 
ubit v Jasenovcu. 

Družine BREZOVŠEK, DERMA-
STJA, KRALJ, MURŠEC, ŠKRGET… 
fra. ILDEFONZ LANGERHOLZ (iz-
nad otrok) je bil v Jasenovcu in potem 
izpuščen.

     
Alojz Kramar

Vitrovica, 7. 6. 1942, organizator Martin Kramar

. Jubilanti . Jubilanti .

Anton Skoporc se je rodil 7. 12. 
1930 na Brunku 7 pri Radečah. 

Že pred leti nam je ob obisku članov 
DIS Radeče pripovedoval pretresljivo 
zgodbo iz 2. svetovne vojne. 

''Kot 14-letni fant sem opazil, kako 
so se mimo hiše vozili nemški voja-
ki, ponoči pa partizani. Starša sta bila 
vedno v skrbeh, da ne bi prišlo do 
izdaje, saj je bila kmetija na samem 
in v hribovitem predelu. Kljub temu 
sta imela ponoči veliko obiskov par-
tizanov, ko so se dogovarjali o dosta-
vi hrane. Dne 23. 12. 1944 pa je bila 
kmetija izdana. Prišli so Nemci, pri-
jeli ata, mamo in brata, po meni pa 
spraševali. Ko sem to slišal iz kamre 
(sobe), sem skočil skozi okno in zbe-
žal v gozd. Tako sem ostal živ. Ata, 
mamo in brata pa so na obrobju vasi 
ustrelili.'' 

Po vojni je Anton začel pridno ob-
navljati kmetijo s pomočjo dobrih 
ljudi. Kasneje si je ustvaril tudi dru-
žino (našel je zelo dobro in pridno 
ženo), rodili sta se jima dve deklici. 
Obe že imata družini, ena izmed njiju 
pa lepo skrbi za kmetijo in očeta, ki 
mu pa zelo primanjkuje zdravja.

V krogu svojih najdražjih je slav-
ljenec Franc Pipan iz Zagorja 

ob Savi praznoval visok življenjski 
jubilej.

Čestitamo!

Predsednica KO DIS
Marjeta Pešec

Franc Prah z Jelš je 17. novembra 
2020 praznoval svoj 90. rojstni 

dan. Rojen na Jelšah, od koder so ga 
leta 1941 s starši in tremi sestrami 
izgnali v Nemčijo. 

V izpraznjen dom so se vrnili leta 
1945. Po vrnitvi je dopolnil 15 let in 
kmalu začel delati. Najprej se je za 
dve leti zaposlil v opekarni Malence 
pri Kostanjevici, naslednji dve leti 
je delal v gozdarstvu. Zaposlil se je 
v pekarni, kjer je razvažal kruh po 
trgovinah. Zaposlen je bil tudi pri 
gradnji pristajalne steze letališča v 
Cerkljah ob Krki. Kasneje se je za-
poslil v Celulozi v Krškem. Leta 1959 
se je poročil in ustvaril družino, v 
kateri sta se mu rodila dva sinova. S 
sinovo družino živi v domačem kra-
ju, razveseljujejo ga trije vnuki in se-
dem pravnukov.

Spoštovani člani Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 iz Trbovelj!
Za nami je »koronsko leto«, ki je zaznamovalo tudi našo dejavnost. Zara-

di prepovedi druženja in zbiranja v lanskem letu nismo mogli organizirati 
ne občnega zbora in ne spominskega srečanja ob dnevu izgnancev v parku 
pred Občino Trbovlje.

Članarine niste mogli plačati v pisarni Turističnega društva, saj je bila ta 
zaprta zaradi omejevanja širjenja virusa.

Prav tako se praporščak ni mogel udeleževati pogrebnih slovesnosti za-
radi omejitve števila oseb na pogrebih.

V letu 2020 smo dokončno predali pisarno Občini Trbovlje, redno smo 
opravljali sprotne upravne zadeve, odgovarjali na klice članov na društveni 
telefon ter sodelovali z društvom in prof. Ivico Žnidaršič. 

Za letos zaradi koronavirusa tudi ne načrtujemo aktivnosti, povezanih z 
druženjem. Mogoče pa bomo organizirali dogodek na malo drugačen način.

Vse omejitve, ki so veljale lansko leto, bodo verjetno veljale tudi letos, 
tako da bo delovanje društva ostalo enako kot v letu 2020.

Članom KO DIS smo poslali položnice za plačilo letošnje članarine, lah-
ko pa člani poravnate članarino tudi z nakazilom na transakcijski račun 
društva:

SI56 6100 0000 4638 790 v skupni višini 16,00 €
(10,00 € članarina + 6,00 € prispevka za glasilo Vestnik)

Tisti, ki ste članarino za letos  že plačali,  
je položnica za vas brezpredmetna.

Še vedno je na voljo nekaj izvodov brošure prof. Ivice ŽNIDARŠIČ »O 
vračanju Slovencev iz izgnanstva pred 75 leti«, ki je izšla lani. Brošura je 
brezplačna in jo lahko dobite s telefonskim naročilom na številko KO DIS 
telefona ali na naslov elektronske pošte (glej zgoraj).

Društvo bo tudi vsa letošnja obvestila objavljalo v glasilu Vestnik, zato 
vam priporočamo, da ga prebirate in spremljate obvestila.

Vabimo vse člane ter vaše potomce, da del dohodnine namenite delova-
nju KO DIS.

Vsem želimo vse dobro!

Društvo izgnancev Slovenije – Trbovlje
predsednik

Iztok TOLAR

Obvestilo KO DIS Trbovlje

Popravek objave – opravičilo:

V Vestniku številka 139–140 objavljena umrla Marija GROM ni Marija 
GROM, izgnanka, naša članica ampak druga Marija GROM.

Za napako se Mariji GROM, naši članici opravičujemo in ji želimo vse 
dobro.  

Predsednik KO DIS Trbovlje
Iztok Tolar

90 let Antona Skoporca

Franc Prah – 90-letnik

Franc Pipan – 90-letnik
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. Umrli člani Društva izgnancev Slovenije .
KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrtiKO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

KO DIS Bistrica ob Sotli
Jožefa ČERNELČ 08.05.1939 29.11.2020
Marija DEBELAK 21.02.1936 16.12.2020
Ana HERCL 13.06.1934 22.01.2020
Emilija KRAMER 28.07.1932 29.06.2020
Antonija KUNEJ 13.04.1927 02.09.2020
Marija KUNST 14.01.1935 16.03.2020
Zdenka KUNST 29.09.1937 28.05.2020
Avgust RAJTERIČ 05.04.1936 26.12.2020
Terezija ULČNIK 05.10.1928 30.01.2020
Ana VEHOVAR 16.01.1926 20.01.2020
Jožefa VRAČUN 29.05.1937 19.07.2020
Jože VUK 15.06.1927 24.04.2020
Marija VUK 07.12.1929 09.02.2020

KO DIS Bizeljsko
Ljudmila KUKOVIČIČ 04.05.1941 26.11.2020
Olga LUPŠINA 25.10.1937 06.12.2020
Ana PUTRIH 01.07.1929 01.07.2020
Jože ZAGMAJSTER 08.08.1930 14.01.2021
Ivan ŽMAVC 08.05.1931 23.01.2021

KO DIS Bled 
Vida JARC 24.09.1943 13.02.2021
Jelka ZUPAN 08.03.1924 23.02.2021
Stanislava ŽMITEK 04.03.2021 17.11.1935

KO DIS Boštanj
Alojzija CAMLOH 04.06.1936 10.08.2020
Ivan CAMLOH 19.09.1935 09.12.2020
Ana KOVAČ 25.01.1938 29.12.2020
Antonija KOVAČ 08.05.1929 20.12.2020
Jože KOVAČ 13.02.1926 28.03.2020
Marija REŠETA 02.07.1937 29.05.2020
Albert ŽNIDARŠIČ 28.10.1941 28.01.2021

KO DIS Brežice
Ana BRATANIČ 05.06.1927 12.2020
Franjo GREGL 27.01.1943 02.2021
Terezija HRASTOVŠEK 15.06.1938 03.12.2020
Rozalija NOVOSELC 28.08.1933 02.2021
Slavko OGOREVC 11.01.1938 17.02.2021
Jože OSTRELIČ 20.02.1939 02.2021
Ana ZORKO 26.12.1932 12.2020

KO DIS Bučka
Štefanija BAJC 04.07.1935 2020
Mihaela HOTZ 21.09.1940 2020
Franc MARUŠIČ 01.11.1937 2020
Anton VENE 22.05.1940  2020

KO DIS Celje
Drago BOŽIČ 04.11.1943 13.12.2019

KO DIS Cerklje ob Krki
Pavla ANDREJAŠ 26.08.1932 06.04.2020
Martin GRAMC 27.11.1940 19.04.2020
Veronika HRIBAR 25.06.1932 13.12.2020
Marija KERIN 17.03.1933 29.10.2020
Karolina KODRIČ 21.11.1930 23.09.2020
Marija KUŽELJ 19.01.1929 16.01.2021
Jože KVARTUH 18.02.1939 05.2020
Ernest MARINČEK 18.11.1927 12.12.2019
Franc PRAH 16.11.1939 17.01.2021
Štefanija RADOVANOVIČ 04.12.1931 30.03.2020
Ivanka ŠTEFANIČ 06.01.1931 10.2020
Terezija VEGELJ 10.01.1931 04.03.2020
Karolina VIDENIČ 04.06.1918 08.06.2020
Marija ZORKO 26.02.1930 15.01.2021
Mihael ŽIBERT 11.10.1931 11.11.2020

KO DIS Čatež ob Savi
Terezija MLEKUŽ 1937 24.12.2020
Ivo RIMC 1932 30.01.2021
Jože VOLK 1918 17.12.2020

KO DIS Dole pri Litiji
Alojzija POVŠE 17.6.1936 18.12.2020
Marija POVŠE 08.07.1930 18.01.2021

KO DIS Dobova
Veronika CVETKOVIČ 19.09.1930 05.01.2021
Jože FURLAN 01.01.1933 17.02.2021
Jože HORVATIČ 24.06.1946 17.12.2020
Ivanka KRAMAR 27.05.1928 11.01.2021
Marija MILAN 09.12.1930 06.03.2021
Ivan PETELINC 02.06.1940 29.01.2021
Ivan TOMSE 22.10.1936 10.12.2020
Daniela UREK 16.08.1934 09.02.2021
Marija VUČAJNK 24. 09.1932 10.01.2021
Marija VEČERIČ 04.11.1946 21.12.2020

KO DIS Globoko - Pišece
Vlado BRATANIČ 25.05.1938 10.08.2020
Ivan BREGAR 13.02.1927 10.02.2021
Stanko BRINOVEC  2020
Ivan CVETKO 13.01.1938 09.02.2020
Ivanka DUŠIČ 27.4.1933 10.08.2020
Štefanija GERMOVŠEK 23.12.1933 24.07.2020
Jožefa HRIBERŠEK 01.11.1931 03.06.2020
Jožica HRIBERŠEK 1944 04.12.2019
Vlado KEŽMAN 1926 03.2020
Alojzija KOSTEVC 02.01.1926 24.03.2020
Rozalija KRŽAN 08.02.1932 02.04.2020
Marija OGOREVC 30.11.1925 17.09.2020
Marija POČEK 1936 06.12.2020
Slavko PRESKAR 02.09.1937 21.09.2020
Marjan PRESKAR 10.4.1943 17.12.2020
Anica SAVNIK-ZEVNIK 30.07.1921 12.02.2020
Nada SOTOŠEK 1936 25.10.2020
Vinko ŠUŠTERIČ 25.12.1933 02.02.2020
Marija VERSTOVŠEK 04.08.1922 24.03.2020
Franc VENE 06.02.1931 24.01.2021
Ljudmila ZIDANIČ 06.09.1930 24.06.2020
Franc ZIDARIČ 09.09.1936 31.01.2021
Ivan ZORČIČ 23.12.1932 11.10.2020

KO DIS Grosuplje
Marija POVŠE 03.12.1933 06.11.2020

KO DIS Hrastnik
Štefanija BEVC 06.09.1925 25.02.2020
Terezija BOŽIČ 21.09.1918 08.03.2021
Ivanka JERMANIČ 15.11.1937 08.08.2020
Alojz KRAŠEVEC 05.02.1935 21.07.2020
Mihael MEDVEŠEK 25.09.1935 31.08.2020
Frančiška NAHTIGAL JUREČIČ 06.10.1931 07.08.2020

KO DIS Jesenice
Danica VARL 12.08.1928 12.2020
Alojzija MARKEŽ 01.01.1934 12.2020

KO DIS Kamnik
Vinko BOROVNIK  16.06.2020
Janez HOČEVAR 10.05.1937 25.11.2020
Vida HUMAR 23.02.1927 30.11.2019
Janez JAKLIN 28.02.1938 16.12.2020
Frančiška KOŠIR 28.05.1925 17.11.2020
Marija KOŽELJ 09.09.1939 23.12.2020
Marija NOVAK 29.10.1932 01.04.2020
Julijana PLAHUTNIK 23.02.1925 19.08.2020
Franc PODBEVŠEK 10.09.1926 29.01.2020
Karl POTRATO 14.08.1936 15.12.2020
Pavla SKOPORC 07.07.1925 30.09.2020
Marija ŠALAMUN 31.01.1928 11.02.2020
Frančiška ŠUŠTAR 06.07.1926 24.10.2020

KO DIS Kapele 
Ivana CVEtKOVIČ 04.01.1928 26.01.2021

KO DIS Komen
Adela BUDA 23.01.1927 01.03.2021
Levin RODICA 24.04.1934 17.01.2021
Viktor SAKSIDA 24.03.1922 03.03.2021

KO DIS Laško
Anton LAPORNIK 06.05.1937 30.12.2020

KO DIS Lenart v Slovenskih Goricah
Angela KRAMBERGER – 21.01.2021

KO DIS Leskovec
Franc ARH 08.10.1937 31.01.2021
Ladislav ARH 23.06.1931 12.02.2021
Marija BOŽIČ 28.11.1931 26.12.2020
Justina ČEŠNOVAR 11.02.1929 27.11.2020
Marija DIMC 31.08.1934 01.10.2020
Betka DIMIČ 04.11.1932 19.01.2021
Pavla EFREMOVSKI 11.01.1933 27.01.2021
Marija KOMOČAR 17.05.1926 06.11.2020
Dragica LONGO 21.09.1940 28.01.2021
Štefka NEDELJKOVIČ 22.12.1921 28.09.2020
Ana RIHTER 19.06.1924 14.12.2020
Veronika TOMAŽIN 24.01.1937 24.12.2020
Alojz ZUPANČIČ 14.06.1943 18.02.2021

KO DIS Ljubljana – Bežigrad
Stane CIRNSKI 13.10.1939 17.12.2020
Anica ČEHOVIN 20.03.1925 06.04.2020 
Amalija ČUKLI 18.05.1933 13.08.2020
Ana KORDAN 13.10.1927 02.01.2021
Viljem KOZINC 13.04.1936 23.03.2021
Mikaela PAVLOVIČ 16.09.1923 02.08.2020
Sonja SAJKO 01.06.1928 11.08.2020
Marija TRAVEN 04.10.1938 01.02.2021
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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 Ljubljana Moste Polje 
Julka TIVADAR 15.02.1931 15.02.2020

KO DIS Ljubljana Šiška
Ivan FURLAN 31.01.1932 04.01.2021
Anica JAMNIK 15.06.1936 26.11.2020
Marija SERAJNIK 03.08.1924 01.04.2021
Jana SETNIKAR 20.06.1938 23.12.2020
Martina STOJANOV 27.10.1939 10.02.2021

KO DIS Ljubljana Vič-Rudnik
Metoda ČEH  23.01.2020
Martin KRŽAN 09.10.1922 02.02.2021
Marija LUKIČ 23.03.1927 07.12.2020
Branislava OREHEK  27.03.2020
Alojzija PETRCA  09.11.2020
Danica STRES 31.03.1930 17.12.2020
Stanislav ZUPANČIČ 06.05.1926 07.12.2020

KO DIS Maribor Pobrežje
Jože KEREC 02.02.1930 12.2020
Jože KRAMBERGER 10.03.1922 05.07.2020
Julka LENARČIČ 01.05.1946 12.2020
Vanda NOVAK 27.01.1930 06.01.2021
Angela PILIH 04.04.1929 26.03.2021

KO DIS Maribor Rotovž – Pesnica
Silva ASL 10.09.1935 26.11.2020
Avgust ČRETNIK 31.10.1925 01.08.2020
Marta FIŠTRAVEC 28.12.1925 09.07.2020
Bojan KOVAČIČ 30.06.1931 01.09.2020
Božena KRISTAN 12.12.1933 19.01.2021
Miran MUHIČ 08.01.1931 03.03.2021
Emilija ŠTAMPAR 02.03.1927 10.10.2020

KO DIS Maribor Tabor
Anka CUPAR 01.09.1938 18.01.2021
Stanislav JELERČIČ 21.01.1932 06.03.2020
Breda LEBE 02.07.1939 13.03.2020
Jožefa ROŽMAN 02.02.1931 12.11.2020
Stane RAK 23.03.1927 26.01.2021
Ivan UREKAR 27.04.1928 27.01.2020

KO DIS Mozirje
Nina VRŠNIK – 05.2020
Milena PUST – 11.2020
Terezija OŠEP – 12.2020

OO DIS Muta, Podvleka, Radlje ob Dravi,  
Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Marjan CVAR 18.01.1937 03.09.2020
Katarina MERŠAK 21.04.1940 03.06.2020
Marko RUTAR 18.02.1936 05.12.2020

KO DIS Novo mesto
Mihael ŽIBERT 11.10.1931 11.11.2020

KO DIS Podbočje
Mihaela DORNIK 02.03.1925 12.03.2021
Ivanka HOSTA 12.09.1933 27.11.2020
Stanka STRGAR 26.05.1936 07.06.2020

KO DIS Pince Marof - Benica 
Dušan NEŽIČ 28.09.1938 21.01.2021

KO DIS Polje ob Sotli-Buče
Vladimir SINKOVIČ – 12.2020
Ana ŠTEFANČIČ – 12.2020
Antonija ŠTEFANOVIČ – 12.2020

KO DIS Polšnik
Marija BEVC 02.04.1933 04.03.2020
Anton KORIMŠEK 06.01.1925 04.02.2019
Ivan KOTAR 14.04.1931 18.11.2020

KO DIS Ptuj
Marija BLAZINA 1933 04.01.2021
Rozalija ŠEŠEK 02.08.1926 21.02.2021

KO DIS Radeče
Janko BLAJ 30.12.1935 20.03.2021
Jože BLAS 13.03.1937 25.02.2021
Anton KNAP 10.11.1936 20.02.2021
Ljudmila KOŽAR 11.08.1933 05.03.2021
Franc KRANJC 12.08.1932 27.02.2021
Janez OBLAK 10.11.1937 01.02.2021
Anton SKOPORC 07.12.1930 31.12.2021
Martin ŠUNTA 27.06.1944 01.03.2021
Franc TITOVŠEK 03.10.1941 11.03.2021
Frančiška ZABUKOVEC 02.04.1931 21.01.2021

KO DIS Radovljica
Franc BIZJAK 11.07.1940 17.02.2021
Marija SITAR 05.12.1942 24.12.2020

KO DIS Ruše 
Danica EIGNER 26.02.1922 27.03.2021
Milena MARKAČ 03.08.1936 05.02.2021
Tončka PIRMAN 28.03.1925 18.03.2021

KO DIS Sevnica
Marija DANIČIČ 22.11.1932 30.12.2020
Marta HRUŠEVAR 23.01.1931 23.11.2020
Niko PEČNIK 14.08.1925 20.01.2021
Terezija ZAKOŠEK 28.01.1933 31.12.2020

KO DIS Slovenska Bistrica
Dragica BELOVIČ 20.09.1939 20.09.2020
Marija BRAVČIČ 22.10.1920 09.2020
Amalija DAMŠE 09.04.1934 09.2020
Ladislav KOVAČIČ 23.02.1919 11.2020

KO DIS Slovenske Konjice
Alojzija FIJAVŽ 1941 28.12.2020
Ivan OPREŠNIK 04.12.1939 18.06.2020

KO DIS Studenec
Alojzija BAJC 19.05.1929 16.04.2020
Ana CEROVŠEK 15.07.1934 08.03.2020
Alojzija SMRDELJ 26.06.1935 09.08.2020
Ana ŠMAGL 27.12.1934 17.05.2020
Ana TOMAŽIN 08.05.1935 17.05.2020
Ivanka ZALOKAR 22.07.1944 09.11.2020
Peter ZALOKAR 03.05.1942 12.08.2020

KO DIS Šentjur pod Kumom
Matilda BRLOGAR 09.02.1924 03.01.2021
Jože DOLINŠEK 15.03.1927 23.03.2021
Jožefa JAKOŠ 19.09.1935 07.02.2021
Helena PETEK 03.02.1939 25.02.2021
Matija VRTAČNIK 14.02.1930 23.11.2020

KO DIS Šentjanž
Marijan KOS 22.10.1940 25.01.2021

OO DIS Škofja Loka
Marija KUHAR 13.01.1941 09.12.2020
Francka LIKAR  03.2020
Slavka OBLAK 20.08.1924 08.11.2020
Katarina PINTAR 20.11.1936 27.03.2021

KO DIS Trebnje
Brigita AJDIŠEK 29.09.1933 30.03.2021
Karel KOSTREVC 07.06.1943 30.12.2020

KO DIS Trbovlje
Vida DOLANC 07.04.1935 01.03.2020
Terezija CIZELJ 18.09.1926 01.11.2020
Jožef HERMAN 18.09.1938 09.01.2020
Dragica JAPELJ BELEC 24.10.1934 21.05.2020
Frančiška JERŠE 19.04.1931 24.11.2020
Ana KNEZ 20.07.1943 26.09.2020
Franc KRAŠEVEC 11.01.1929 15.06.2020
Marija LAJKOVIČ 28.08.1940 08.11.2020
Anton OGOREVC 11.06.1937 02.11.2020
Vekoslava PIKŠ 04.06.1926 07.02.2020
Ana PODLESNIK 08.05.1936 25.08.2020
Beti Alojzija POTOČNIK 19.03.1926 11.03.2020
Jožefa ŠIMUNIČ 15.03.1924 06.07.2020
Ladislav URIGEL 10.08.1928 27.01.2020

KO DIS Tržič
Avgust RAJTERIČ 31.08.1934 13.01.2021
Jože RAVNIK 08.04.1930  08.04.2021
Slava Alojzija ŠINKO 01.01.1928 26.03.2021

KO DIS Velenje
Alojz BATIČ 24.11.1941 27.04.2020
Franc PAVLIN 26.09.1930 01.04.2019
Marija Stanislava VIDMAR 09.09.1926 03.11.2020

KO DIS Zagorje
Antonija REBERNIK 03.09.1925  13.12.2020
Franc VRABEC 22.10.1927 16.12.2020
Ljudmila ZIDAR 24.11.1939 19.02.2021
Erna ŽERKO 16.07.1925 05.01.2021

KO DIS Zagreb
Marija JURKOVIČ 22.03.1928 06.11.2020
Ana VRBANIČ 03.11.1937 05.02.2021

KO DIS Žalec
Franc ROJNIK 31.12.1932 01.11.2020
Franc VIDMAR 11.06.1937 21.01.2021


