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Pričakujemo, da bo v novi vladi in DZ  
sprejet zakon o gmotni škodi 

Razširjeni sestanek območne organizacije DIS Trebnje 

Sestanek članov DIS v Trebnjem je vodil mag. Gregor Kaplan, član IO DIS in predsednik Območne organizacije DS Trebnje v navzočnosti Marjana Šarca predsednika LMŠ,  
dr. Damirja Črnčeca in predsednice DIS prof. Ivice Žnidaršič

Predsednik območne orga-
nizacije DIS Trebnje mag. 
Gregor Kaplan je 8. marca 

2022 sklical razširjen sestanek 
članov DIS Trebnje. Med gosti sta 
bila tudi predsednica DIS prof. Ivi-
ca Žnidaršič in predsednik stranke 
LMŠ Marjan Šarec, častni član 
DIS mag. Franc Žnidaršič in na-
mestnik vodje štaba za aktivacijo 
članstva DIS mag. Vladimir Pegan.

V Trebnje so prišli na sestanek 
tudi predsedniki KO DIS: Zdenka 
Kaplan, Terezija Repovž, Veroni-
ka Kljun, Peter Rupar, Marjeta 
Pešec, Franc Kržan, Maksimilijan 
Ferek in Stanislava Račič.

Na dnevnem redu je bila infor
macija glede spremenjene vsebine 
zakona o povrnitvi gmotne škode 

izgnancem in beguncem, ki ga je 
obrazložila predsednica DIS Ivica 
Žnidaršič. Pri tem zakonu sta ve
liko naredila mag. Franc Žnidar
šič in mag. Gregor Kaplan. 

Mag. Gregor Kaplan je v uvodu 
med drugim dejal: »Končno smo 
se spet zbrali po dveh letih kovi
da in moram povedati, da sem iz
redno vesel, da vas vidim tokrat v 
tako velikem številu. Dovolite mi, 
da odprem tole naše srečanje. V 
bistvu gre za neke vrste razpravo, 
okroglo mizo o poplačilu gmotne 
škode in sprejetju zakonodaje. 
Danes bodo naše društvene za
deve potisnjene malce v ozadje, 
kajti med nami je tudi predse
dnica DIS, Ivica Žnidaršič, ki jo 
lepo pozdravljam, prvič je z nami 

tudi nekdanji predsednik vlade, 
Marjan Šarec, predsednika LMŠ s 
svojo ekipo. Poleg območne orga
nizacije Trebnje so tu tudi neka
teri predstavniki in predsedniki 
drugih krajevnih organizacij DIS.

Zelo pomembno je, da je pri
šel med nas predsednik stranke 
LMŠ. Odločil sem se za kandida
turo in brez oklevanja sem zbral 
listo gospoda Marjana Šarca. Že 
s prvo besedo v programu jasno 
povedo, zakaj, začeli bodo z nor
malizacijo. Normalizacija pa je 
tista ključna, s katero lahko gra
dimo naprej. Tisti, ki ste iz Treb
njega in okolice, me poznate, ves
te, da sem bil občinski svetnik, da 
so se mi vsi smejali, ko sem od
piral 10 oddelkov vrtcev, ko sem 

spravil angleščino v vrtce in šole 
zastonj, ampak takrat je to pod
prlo 126 staršev. Prej je bil to pri
vilegij bogatih. 

To so tiste razlike. Marsikdaj 
sem predlagal, dajmo se odpove
dati sejnini za ta ali oni projekt, 
toda rekli so: »Kaj se pa gre ta Ka
plan, a mislite, da bomo zastonj 
sedeli na sejah in podobno?« Na 
vas je, ali boste šli na volitve, ali 
boste povedali svojcem, sinovom, 
hčeram, vnukom, koga naj volijo. 

Če želite, da bo sprejet zakon 
o povrnitvi gmotne škode, volite 
stranko LMŠ, ki je obljubila, da se 
bo zavzela za naše pravice.

Nato je bil daljši govor predsed
nika stranke LMŠ Marjana Šarca.
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Sestanek štaba za aktivacijo izgnancev in beguncev za uresničevanje predloga zakona o 
gmotni škodi. (2. marca 2022) Sestanek je vodil dr. Janko Prunk vodja štaba.  

(Foto: Milan Skledar)

Nujno obvestilo članom DIS
Znano Vam je, da si že več let prizadevamo za povrnitev  

premoženjske vojne škode, ki so nam jo povzročili okupatorji  
med 2. svetovno vojno. Žal niti sedanji koalicijski, niti opozicijski  
partnerji niso bili pripravljeni podpreti našega predloga zakona  

in ga vložiti v zakonodajni postopek. 

Zato je sedaj zadnja možnost, da na volitvah 24. aprila 2022  
podpremo stranko LMŠ, ki je vzela med delegate za DZ  

potomca izgnancev in ki se je pripravljena zavzeti za naše  
upravičene zahteve. 

Če želimo ohraniti naše pravice in še kaj doseči, bi bilo zelo koristno, 
da bi imeli v Državnem zboru RS kakšnega potomca izgnancev  

med poslanci. 

Zato je tako pomembno, da bo za Državni zbor RS  
kandidiral na Listi Marjana Šarca (LMŠ) mag. Gregor Kaplan, 
potomec izgnancev, ki je na fakulteti diplomiral iz tematike  

vojne škode in tudi magistriral na to temo. Že več let je  
aktiven član DIS, je član Izvršnega odbora DIS in  

predsednik KO DIS Trebnje.

Izvršni odbor DIS je na seji 22. decembra 2022 sprejel sklep  
in priporočilo, da naj izgnanci, begunci in njihovi svojci gredo  

na volitve in podprejo stranke, ki bodo podprle sprejem zakona  
o vračilu vsaj delne odškodnine za gmotno škodo. To je doslej  

potrdila le stranka LMŠ.

Zato priporočamo krajevnim in območnim organizacijam DIS, 
da opozorijo člane DIS, da zagotovo gredo na volitve in volijo 

stranko LMŠ, ne glede na to, kdo bo na njej kandidiral, da bi ta 
stranka dobila čim več glasov na volitvah 24. aprila 2022.

Izvršni odbor DIS

politiki, da boš kaj naredil, je, da 
imaš dovolj glasov. In zato gremo 
zdaj z vso energijo na te državnozbor
ske volitve. Nikoli ne smemo dopus
ti, da gre javno zdravstvo po poti 
zobozdravstva, ker vemo, da že danes 
vse plačujemo. In bo treba tudi strogo 
ločiti, kaj je privatna zdravniška pra
ksa in kaj je javna zdravniška praksa. 
Zato, ker bomo vsi nekoč ostareli. Vsi 
bomo bolni in takrat bo še kako po
membno, ali imamo zdravnika ali ga 
nimamo. Nekateri gredo v kampanjo 
in pravijo, da ne bodo obljubljali, tudi 
mi nismo nikoli veliko obljubljali in 
tudi zdaj ne bomo, ampak bomo po
skušali narediti. Ampak še enkrat, 
pogoj za karkoli narediti v slovenski 
ali pa katerikoli politiki je, da je do-
volj glasov. Vsaka stranka v Sloveniji, 
ki bo v Vladi, mora prevzeti svojo od
govornost. Mora voditi svoje resorje 
in se pokazati s konkretnim delom. 
Tako kot je rekla gospa Ivica Žnidar
šič, dovolj je bilo čakanja. Nekateri me 
kritizirajo, zakaj sem odstopil, zakaj 
sem to naredil, ampak to je bilo de

Iz govora MARJANA ŠARCA,  
predsednika LMŠ, 8. 3. 2022 v Trebnjem

Spoštovana predsednica, spošto
vani Gregor Kaplan, spoštovane 
gospe, gospodje. Najprej čestitam 

ob današnjem prazniku, 8. marcu, 
prazniku žensk in iskrena hvala za 
vse, kar storite dobrega, tako za vaše 
družine kot tudi za družbo kot celoto. 

Gojim izjemno spoštovanje do go
spe Ivice Žnidaršič, zaradi tega, ker se 
že celo življenje bori za ljudi. Je pra
va borka, bori se za pravice. Ko me je 
leta 2019 povabila za govornika v Bre
stanici, nisem imel kaj oklevati. Bil 
sem počaščen, kajti vedno je človek 
počaščen, ko ima opravka z ljudmi, 
ki verjamejo v svojo idejo in v tisto, 
kar delajo, in ki se trudijo za izbolj
šanje pravic, predvsem za pravice šir
še družbe, in tukaj govorimo zlasti o 
pravicah izgnancev in beguncev. 

Žalostno je dejstvo, da tako 
Jugoslavija prej kot tudi Slovenija 
kasneje ni  od Nemčije zahtevala 
povrnitve gmotne škode.

Delovanje vašega društva sprem
ljam že kar nekaj časa in imel sem 
priložnost biti tudi na proslavi v Hali 
Tivoli, kjer se je veliko govorilo o tej 
problematiki. Vaša prezrtost je bila 
tudi po drugi svetovni vojni v Slove
niji. In ironija usode je, da imamo 
današnje srečanje tukaj v Trebnjem, 
ravno v času, ko je Rusija neusmilje-
no napadla Ukrajino. Kako se zgodo
vina grdo poigra in kako se ponavlja 
kot farsa. In tisti, ki naj bi se borili 
proti nacizmu, uporabljajo enake me
tode. In tukaj se moram navezati tudi 
na slovensko situacijo. Naši vladajoči, 
ki so danes najbolj glasni v podpori 
Ukrajini, doma sami izvajajo enake 
metode. To, da imamo svojo državo, 
to je velika vrednota. In zato se je ta 

usoda poigrala z današnjim dnem, da 
se srečujemo ravno, ko vidimo ukra
jinske begunce, ki so morali zapustiti 
vse, kar so imeli, in iti negotovi usodi 
naproti. Kdor se ni znašel v tej situ
aciji, ne bo nikoli razumel in dojel, 
kaj ste izgnanci dali skozi, ker vojna 
je zlo, vojna je uničenje, vojna je kri, 
vojna so solze in nič drugega in zato 
si je treba za mir vedno prizadevati, 
najprej v domačem okolju, potem pa 
še širše. 

Bil sem počaščen, ko se je na obisk 
najavila delegacija vašega društva. Na 
našo stranko so prišli s konkretnimi 
zahtevami. Da bi želeli, da se vloži 
zakon o gmotni škodi za slovenske 
izgnance in begunce, ki ste izgubili 
največ premoženja. Magister Gregor 
Kaplan je rekel: »Jaz bi pa kandidiral 
na vaši listi. Zato, da bom aktivno po
magal pri uresničitvi ciljev, ki smo si 
jih zadali!«  In bil sem presenečen in 
zelo zadovoljen, da so ljudje, ki želi
jo aktivno sodelovati pri reševanju 
problemov in najbolj aktiven je lah
ko človek tako, da gre na kandidatno 
listo na neko stranko in poskuša pri
ti v Državni zbor in le tako bo lahko 
tvorno sodeloval pri sprejemanju za
konodaje, kajti Državni zbor je edino 
zakonodajno telo. razen v tem času, 
ko imamo vladanje z odloki. Veseli 
smo, da je magister Gregor Kaplan 
naš kandidat za državnozborske vo-
litve, kajti posvetil je svoje delo tej 
problematiki, preštudiral je ogromno 
gradiva, ogromno truda je dal v to in 
prav je, da so v Državnem zboru tudi 
takšni ljudje, ki so se pripravljeni bo
riti za idejo, za stvar in zato, da se ne
kaj premakne. In nihče v politiki ne 
more ničesar narediti, prvi pogoj v  

Marjan Šarec, predsednik LMŠ

mokratično dejanje. Jaz sem odstopil 
zato, ker sem želel na ponovne volitve.

Zato spoštovane gospe, dragi go
spodje, hvala za povabilo, hvala 
vodstvu društva, da nas je povabilo. 
Na naši spletni strani si lahko prebere
te naš program, ki smo ga potrdili 27. 
novembra, na kongresu, na katerem je 
sodelovalo nekaj manj kot 300 ljudi, 
in ki smo ga pripravljali leto in pol. 
Kar se pa tiče, kot je bilo rečeno, pro
blematike starejših, jo je nujno gledati 
kot celoto, z demografskim skladom, 
s pokojninsko reformo, predvsem pa 
kot sem rekel z dobro delujočim go
spodarstvom. To z boni ni dobro, to 
bo moral nekdo plačati. Vsak bon, 
ki ga dobite, boste dvakrat odplačali 
nazaj. Tega nihče ne pove. In to je bi
stveno vedeti. Mi pa nismo stranka, 
ki bi delovala na ta način, ampak radi 
ljudem povemo jasno, odločno, kako 
je. Po 24. aprilu bo veliko dela za vse.

Še enkrat hvala lepa za vaše 
povabilo, hvala za vašo pozornost 
in želim še naprej uspešno srečanje 
danes in dobro sodelovanje. 

Spoštovani in dragi izgnanci

Vodstvo Društva izgnancev Slo
venije 1941–1945 se je odločilo 
ponovno prepričati slovensko 

politiko, da sprejme zakon o povračilu 
materialne škode, ki so jo največ utr
peli slovenski izgnanci in begunci, ki 
so bili v izgnanstvu.

Več poskusov v Državnem zbo
ru ni uspelo. Sedaj bomo poskusili s 
članom DIS mag. Gregorjem Kapla
nom, za katerega smo se dogovorili z 
gospodom Marjanom Šarcem, da ga 
sprejme na svojo kandidatsko listo 
za DZ. Mag. Gregor kaplan je poto
mec izgnanke in zelo dobro pozna 

izgnansko problematiko. O njej je 
napisal dobro in zelo dokumentira
no magistrsko nalogo na FDV. On bo 
lahko v DZ argumentirano zagovarjal 
svoj predlog.

Zato priporočam in prosim vse slo
venske izgnance, begunce in svojce, da 
podprejo listo Marjana Šarca tako, da 
glasujejo za LMŠ, da bi dobila čim več 
glasov in da bi bil izvoljen na njegovi 
listi tudi mag. Gregor Kaplan.

Lep pozdrav,
     

  dr. Janko Prunk
predsednik Sveta društva izgnancev
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Sestanka v Trebnjem so se 8. marca 2022 udeležili tudi predsedniki  
sosednjih organizacij KO DIS

Delovno predsedstvo na občnem zboru v Kopru, kjer je bil tudi  
predsednik LMŠ, Marjan Šarec. (Foto. M. Skledar)

Delovno predsedstvo sestanka članov DIS v Ljubljani, 15. 3. 2022.  
Sestanek je vodila Hilda Marc. Udeležili so se ga tudi predsednica DIS Ivica Žnidaršič, 

predsednik LMŠ Marjan Šarec in mag. Gregor Kaplan.

Na zborovanju članov DIS: KO DIS Ljubljana Šiška, Bežigrad in Moste Polje 
 15. 3. 2022.

Na zborovanju DIS v Kopru so bili tudi delegati za poslance za volitve v DZ  
24. 4. 2022. O zakonu je govoril mag. Franc Žnidaršič.

Sestanek občnega zbora KO DIS Obala (Koper, Piran, Izola, 31. 3. 2022)  
Prisoten je bil tudi Marjan Šarec.

Iz govora mag. Gregorja Kaplana na sestanku 
DIS v Ljubljani 15. 3. 2022

Lepo vas je videti ponovno po 
dveh letih tukaj, mnogi se me 
spomnite še iz tistih časov, ki jih 

je omenjala predsednica, torej iz ob
dobja naših konferenc v Cekinovem 
gradu. Da, takrat sem imel precej več 
las na glavi, pa tudi drugačne barve so 
bili, niso bili tako sivi...

Ko sem se začel ukvarjati z izgnan-
stvom, sem bil dejansko še najstnik, 
danes se počasi spogledujem z ab-
rahamom; dobro je to, da ste vi os-
tali isti. Mislim, da ko človek na tak 
način opiše čas, še bolj zvenijo tiste 
besede, da je res dovolj in je, čas, da 
se ta zakon sprejme. Od takrat je mi-
nilo 75 let. Kot predsednik Mednaro-
dnega odbora izgnancev in beguncev 
sem se s kolegi iz Srbije pogovarjal, 

kako bomo obeležili 80-letnico. To so 
izredno dolga obdobja in prepričan 
sem, da v Sloveniji ni tako potrpež-
ljive skupine ljudi, ki bi toliko časa 
čakala na to simbolično poplačilo 
gmotne škode. Vojna škoda ne zasta-
ra. Zato je toliko bolj pomembno, da 
greste na volitve in pripeljete otroke, 
vnuke, povejte jim, če imate željo, da 
se ta stvar uredi, potem jih pokličite, 
mogoče še lahko poklepetate s sose-
di. Kogarkoli boste uspeli prepričati, 
bo dobro za vas. Brez vaše podpore 
ne bo šlo. Prvi korak je, da ima ko-
alicija v parlamentu dovolj glasov. 
Veste, da sem tudi predsednik ob-
močne organizacije DIS v Trebnjem. 
Kadarkoli me lahko kontaktirate, da 
kaj pojasnim.

Iz programa LMŠ  
»Normalizacija. Rešitve. Razvoj.«

• LMŠ bo uredil simbolično poplačilo vojne škode.
• Zvišanje pokojnin in primerno usklajevanje - zagotavljanje 

dostojnega življenja.
• Skrb za starejše na področju zdravstvene oskrbe.
• Oskrba v domovih starejših občanov z izgradnjo novih 

javnih domov.
• Krepitev centrov za demenco.
• Medgeneracijsko učenje.
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Intervju z mag. Gregorjem Kaplanom, predsednikom 
KO DIS Trebnje in kandidatom za poslanca DZ

Gregor Kaplan, predsednik KO DIS  
Trebnje in kandidat za poslanca DZ.

Kaj vas je najbolj spodbudilo k 
zavzetemu delu v okviru DIS, kjer si 
zdaj prizadevate, da bi izgnancem 
povrnili vsaj simbolično odškodni-
no za prestalo trpljenje in izgubo 
premoženja? Ste eden redkih po-
tomcev izgnancev, ki zelo dobro 
pozna vsa vprašanja, s katerimi se 
ukvarja DIS, in tudi o vojni škodi in 
prav tako veliko veste o vojnih od-
škodninah. Ste se tudi zato odločili 
za kandidaturo na letošnjih držav-
nozborskih volitvah in zakaj ravno 
na listi LMŠ?

Odločitev za aktivno sodelovanje na 
državnozborskih volitvah ni bila težka. 
LMŠ je stranka, ki zna prisluhniti in 
slišati posameznika. Imel sem prilož
nost, da se pogovorim z g. Marjanom 
Šarcem in imela sva resnično odkrit in 
iskren pogovor. Prav tako sem imel več 
pogovorov z njegovo najožjo ekipo, ki 
je resnično odlična. Tudi o poplačilu 
vojne škode in zakonodaje, seveda, je 
bilo veliko pogovorov, kar je bila do
končna pika na i pri moji odločitvi, da 
kandidiram na listi LMŠ za DZ.

Osebno pa sem v kandidaturo vsto
pil tudi zato, ker si želim drugačne Slo
venije. Želim, da bi živeli v državi brez 
policijskih ur, ki omogoča otrokom 
nemoteno šolanje in staršem varno 
službo. Državo, v kateri so novinarska 
svoboda, demokracija in kakovostno 
javno zdravstvo dostopna vsem. Kjer 
se starostnikom ni treba bati revščine 
in lahko gredo v dom, kjer imajo pri
merno oskrbo.

Zelo me veseli in mi je v veliko podpo
ro, da me v številnih krajevnih organiza
cijah DIS pri tem podpirajo, enako tudi 
Društvo izgnancev Slovenije 1941‒1945 
na državni ravni. V LMŠ so me seveda 
tudi evidentirali kot kandidata.

Ključno je, da izgnanci, prislini de
lavci, begunci in druge žrtve vojnega 
nasilja podprejo stranko LMŠ na voli
tvah. Le tako bo možno, da bi ti dobili 
kakšnega poslanca v Državnem zboru 
RS, ki bi spremljal dogajanja o izgnan
cih, prisilnih delavcih in beguncih ter 
njihovih pravicah in dosegel še kaj, kar 
v starejših letih žrtve vojnega nasilja 
potrebujejo. Vsekakor pa bo treba bra
niti tudi že pridobljene pravice, saj da
nes ni nič dokončnega. Tudi sam bom 
tu najbolj aktiven, poleg tega pa bom 
deloval tudi na vprašanjih zdravstva in 
socialne varnosti, ki sta mi kot temati
ki zelo blizu in dobro poznani.

Kaj vse ste že opravljali v Društvu 
izgnancev Slovenije?

O dejavnostih DIS sem se v dobrih 25 
letih podučil in se tudi sam angažiral, 
saj sem delal kot član DIS v krajevni 
organizaciji – sedaj sem od leta 2015 
predsednik Območne organizacije DIS 
Trebnje. Kot študent sem pomagal tudi 
pri delu republiške organizacije. Tipkal 
sem vabila in gradiva za 21 informativ
nih konferenc DIS, ki so bila v letih 1997, 
1998 in 1999 organizirana v prostorih 
v Cekinovem gradu vsak prvi pone
deljek od 10. do 13. ure. Te konference 
je vodila Ivica Žnidaršič, ki je o teh kon
ferencah izdala tudi knjigo z naslovom 

Mag. Gregor Kaplan, ki je zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve od leta 2008 že več kot 25 let deluje 
v Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945. Ker so bili njegovi sorodniki izgnani v nemška taborišča, so ga 
že v času študija na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, v Društvu izgnancev Slovenije, navdušili za to 
področje. Diplomiral in magistriral je na temo vojne škode in vojnih odškodnin.   

Od leta 2019 je mag. Gregor Kaplan tudi predsednik Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev 
fašizma in nacizma 1920–1945.

»Z javno besedo do pravic«. Prav na teh 
konferencah sem pridobil veliko znanja 
in izredno veliko informacij. Tudi sam 
sem imel priložnost aktivno sodelovati, 
saj sem  januarja 1998 predstavil nasilje 
madžarskega okupatorja v Prekmurju. 

Vse to in dejstvo, da sem potomec 
izgnancev, je vplivalo, da sem spoznal 
pomen tudi svojega sodelovanja pri 
ohranjanju zgodovine izgnanstva in 
popravljanja krivic slovenskim izgnan
cem in beguncem.

 
V informacijskem centru DIS sem 
videl nekaj vaših seminarskih nalog 
s področja izgnanstva.

Da, v času študija na dodiplomski 
ravni in tudi kasneje na magistrskem 
študiju se jih je kar nekaj nabralo. Na
men tega je, da jih lahko uporabljajo 
sedanji študentje, saj sem po en izvod 
seminarske naloge vedno prinesel na 
DIS. Enako velja tudi za druga dela. Ve
liko časa sem med študijem porabil tudi 
s pripravo brošure o izgonu Slovencev s 
slovenskega ozemlja, ko so ga okupirali 
Madžari, in sem jo, kot že prej omenje
no, vsebinsko predstavil na informativ
ni konferenci.

Vsekakor je bil to izziv, saj je bilo malo 
napisanega in znanega, še največ gradi
va pa je bilo dostopnega in to vsekakor 
velja še danes na Društvu izgnancev 
Slovenije 1941–1945.

Prav tako ste tudi diplomirali s tega 
področja.

Da. Moja diplomska naloga na fakul
teti se je glasila: »Vojna škoda na ob-
močju Slovenije, povzročena v drugi 
svetovni vojni 1941–1945«. Pri izbiri 
mentorja sem imel srečo, saj je bil moj 
mentor prof. dr. Gustin član tedanje 
Medresorske komisije vlade Republike 
Slovenije za vprašanje vojnih odško
dnin in ga je problematika vojnih od
škodnin tudi zelo zanimala.

Že za pripravo diplomskega dela sem 
pregledal veliko gradiva o vojni škodi, 
največ seveda je o tem zbranega v pokra
jinskih arhivih, Arhivu RS in na Dru
štvu izgnancev Slovenije 1941–1945.

Po diplomi sem več let zbiral gradi
vo za magistrsko nalogo in iz arhivov 
v Beogradu in Zagrebu dobil še doda
tne podatke o mirovnih konferencah in 
reparacijah po drugi svetovni vojni. Na 
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani 
sem magistriral 2016 z delom »Vojna 
škoda na območju Slovenije v drugi 
svetovni  vojni in uveljavljanje pravic«.

Je vsebina magistrske naloge že ob-
javljena v brošuri ali knjigi?

Profesorji in člani komisije na zago
voru magistrskega dela so mi predla
gali, da bi bilo dobro, če bi bila vsebina 
objavljena, ker doslej o tej problemati
ki, razen Ivice Žnidaršič, ni nihče izdal 
kakšne publikacije.

V sodelovanju z Društvo izgnancev 
Slovenije 1941–1945 je zadeva tudi ugle
dala luč sveta v knjižni obliki. 

Pri Društvu izgnancev Slovenije 
1941–1945 ima domicil Mednarodni 
odbor izgnancev in beguncev žrtev 

fašizma in nacizma v letih 1920-
1945, ki mu predsedujete od leta 
2019. Kakšen pomen vidite v delo-
vanju tega odbora?

Ta odbor je zelo pomemben in je pre
malo znano, da povezuje organizacije in 
društva iz 12 evropskih držav, v katerih 
je včlanjenih še 700.000 žrtev fašizma 
in nacizma. Ta mednarodni odbor je bil 
ustanovljen na pobudo DIS na prvem 
Evropskem kongresu žrtev fašizma in 
nacizma, ki je bil v Ljubljani leta 2009. 
Imel sem čast, da sem sodeloval pri or
ganizaciji tega kongresa, kar je bila za 
mene izjemna izkušnja. Na tem kongre
su je bilo navzočih okoli 4000 udeležen
cev. Pomagal sem tujim delegacijam in 
jih spremljal na ogled Muzeja izgnan
cev, ki je bil tedaj še na gradu Raj
henburg, in ogled največjega zbirnega 
taborišča v grajskih hlevih v Brestanici. 
Že tedaj so tuje delegacije podprle ide
jo, da bi na gradu Rajhenburg razširili 
Muzej slovenskih izgnancev v Evropski 
muzej žrtev fašizma in nacizma.

DIS je zametek tega evropskega mu
zeja uspelo odpreti 26. januarja 2016, 
kjer je na gradu v okrogli sobi v prvem 
nadstropju na panojih pregled nasilja 
nad Čehi, Slovaki, Poljaki, Ukrajinci, 
Rusi, Belorusi, Srbi, Hrvati in Slovenci 
v Avstriji in Italiji. V vitrinah pa je raz
stavljeno tudi okrog 80 publikacij o tem 
nasilju. Vsebina te izredne zbirke je po 
mojem mnenju vsekakor premalo obi
skana, saj gre za izjemen prikaz trplje
nja, ki so ga prestali slovanski narodi v 
času druge svetovne vojne. Brez dvoma 
pa drži, da je s tem DIS uspel trajno 
postaviti neizbrisen pečat k ohranjanju 
zgodovinskega spomina na trpljenje 
slovenskih izgnancev in vsekakor sem 
izjemno ponosen na to, da sem lahko 
bil del tega procesa in nastajanja zbirke.

Ključno pri delu Mednarodnega od
bora izgnancev in beguncev žrtev fa
šizma in nacizma v letih 1920‒1945 pa 
je, da se iz sestankov, ki so vsako leto 
v drugi državi članici odbora, posreduje 
pisma predsednikom evropskih držav, 
Evropski uniji in Organizaciji združe
nih narodov o preprečevanju vojn, večji 
skrbi za ostarele žrtve fašizma in naciz
ma in uveljavljanju njihovih pravic.

Prav zato ni slučaj, da je bila 26. aprila 
2016 v Evropski uniji sklicana konferen
ca o vprašanjih neporavnanih vojnih 
odškodnin. Iz Slovenije se te konferen
ce, razen DIS, ni nihče udeležil.

Od kdaj ste predsednik  
KO DIS Trebnje?

Po smrti predsednika KO DIS Trebnja 
Zvoneta Duha so iskali novega predse
dnika, ker sem sodeloval v odboru, ko 
je bil gospod Duh še živ, so me na zboru 
leta 2015 izvolili za predsednika. V naši 
sedaj Območni organizaciji Trebnje so
delujejo izgnanci in begunci iz občin 
Trebnje, MokronogTrebelno, Mirna in 
Šentrupert in imamo 59 članov!

Kako gledate na predlog zakona o 
gmotni škodi?

Ker sem tudi sam sodeloval pri nas
tajanju več variant zakona o gmotni 
škodi, vem, da se je neprestano moralo 

iskati razmerje med mejo možnega oz. 
izvedljivega, kar je bilo včasih izredno 
zahtevno in težavno. Pri tem je vseka
kor treba izpostaviti, da gre za simbo
lično odškodnino za gmotno škodo, 
vendar če bi zahtevali več, zakon ne bi 
bil vložen v DZ. 

Kaj mislite, da bi bilo treba za žrtve 
vojne še postoriti?

Zlasti potrebujejo redno brezplačno 
pomoč pri oskrbi na domu, prednost pri 
zdravniku, prostor v domovih za starej
še, kadar ne morejo zaradi onemoglosti 
ali bolezni ostati več doma. Država bi 
morala biti tudi bolj sistematična pri 
usklajevanju pokojnin, mnogim tudi 
majhno povišanje veliko pomeni.

Osebno vsekakor zagovarjam povr
nitev pravice klimatskega zdravljenja, 
ki so jo žrtve vojnega nasilja že imele in 
pred leti na žalost izgubile. Ob tem ni
kakor ne gre prezreti domov za starejše 
občane. Tu Slovenija hudo zamuja na 
področju skrbi za starejše in centrov, ki 
skrbijo za starejše, ko so njihovi svojci 
v službah. 

Glede na to, da vojne škode še nismo 
izterjali od Nemčije, je smiselno, da 
se za žrtve vojnega nasilja postavi vsaj 
kakšen dom za starejše, ki potrebujejo 
tako ali drugačno oskrbo. V nekaterih 
državah že imajo tovrstne domove, tu 
pa vsekakor velja vzeti za primer žido
vske žrtve vojnega nasilja. Glede na to, 
da gre za starejšo populacijo, bi se tega 
država morala takoj lotiti. To bo hitreje, 
če bo imel DIS svoje predstavnike/člane    
v DZ.

Slovenija je tik pred volitvami… Kaj 
menite o pomenu letošnjih volitev?

Vse izgnanke in izgnance, prisilne 
delavce, begunce in druge žrtve voj
nega nasilja vabim, da se volitev 24. 4. 
2022, udeležijo. Na Listi Marjana Šarca 
– LMŠ ima DIS pravega partnerja, da 
končno storimo korak naprej na podro
čju poplačila vsaj simbolične gmotne 
škode. LMŠ je s predlogom zakona po
drobno seznanjena in ga podpira.

Slovenskim izgnance bo tako 
končno po več kot 75 letih tudi sim
bolično lahko poplačana gmotna ško
da. Veliko lažje nam bo uspelo skupaj, 
zato upam, da boste k podpori LMŠ 
prepričali tudi vaše svojce, otroke in 
vnuke ter kakega od sosedov. Tokrat 
gre resnično zelo zares in štel bo vsak 
glas. Ne pustite ga doma.

Tekst in foto: Milan Skledar
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V razmislek  
slovenskim izgnancem in beguncem

Iz obrazložitve Ivice Žnidaršič, predsednice DIS, predloga zakona o 
gmotni škodi slovenskim izgnancem in beguncem.

Doslej nobena vlada Republike Slovenije niti Državni zbor RS nista 
sprejela predloga  zakona o povračilu vsaj simbolične vojne škode 
izgnancem in beguncem. Tudi sedanja vlada RS je odgovorila, da 

zakona ne bo vložila, pa tudi leve stranke ga niso.

Vse kaže, da ta zakon ne bo sprejet, dokler ne bo med poslanci v DZ 
vsaj kdo, ki pozna problematiko vojne škode.

Volitve v Državni zbor RS so 24. aprila 2022.

Slovenski izgnanci in begunci, prijatelji DIS in drugi imate možnost, 
da na volitvah podprete tisto stranko, ki bo imela med kandidati za 
poslance DZ tudi kakšnega potomca izgnancev in ki pozna proble-

matiko vojne škode in ki že sodeluje z Društvom izgnancev Slovenije.

- Na seji izvršnega odbora DIS de
cembra 2021 smo sprejeli sklep, da je 
treba na volitvah 24. aprila letos po
skrbeti, da bodo slovenski izgnanci, 
begunci in njihovi svojci volili tisto 
stranko, ki bo zagotovila osnovne 
zdravstvene, socialne in pokojnin
ske pravice, ki bodo ohranjala dose
žene pravice za slovenske izgnance  
in begunce in ki bodo spodbudila 
delo medresorske komisije za vojno 
škodo in sprejem zakona vsaj o sim
bolični vojni odškodnini.

- Na seji DIS izvršnega odbora 22. 
decembra smo ustanovili štab za 
aktivacijo slovenskih izgnancev, be
guncev in svojcev, da bodo vsi šli na 
volitve 24. aprila in da bodo volili 
stranko, ki jo priporočamo. 

- Pri predlogu zakona o gmotni ško
di sta doslej največ naredila in po
magala prav člana DIS iz Trebnjega 
mag. Franc Žnidaršič in mag. Gre-
gor Kaplan.

- Predlog zakona, ki je bil na našo 
pobudo vložen 27. februarja 2018, 
je doživel v državnem zboru le prvo 
obravnavo, do druge pa ni prišlo, 
potem so bile volitve in se je zopet 
sprejem zakona ustavil. 

- Tedanji predlog zakona smo spre
menili in dopolnili in ga priredili za 
slovenske izgnance in begunce, ker 
smo mi izgubili največ premoženja.

Sedanji osnutek predloga zakona 
o povračilu premoženjske škode iz 
2. svetovne vojne, ki bi moral biti 
sprejet na osnovi 8. člena in 6 točke 
zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki je 
bil sprejet oktobra 1995 (to se pravi, 
na ta zakon čakamo 25 let), obsega 
14 strani obrazložitve razloga za 
sprejem zakona in vsebuje:

- pregled predpisov nekdanje države 
o popisu vojne škode, obrazložitev 
ocene vojne škode;

- o višini priznane škode, ki bi jo mo
rale plačati agresorke države in dob
ljena vojna škoda;

- število oškodovancev (8.150 
izgnancev, 9.101 beguncev) ocena 

Iz govora Ivice Žnidaršič, predsednice DIS  
o predlogu zakona o vojni škodi

finančnih posledic tega zakona je 
okrog 100 milijonov evrov.

Sam predlog zakona o gmotni škodi 
ima 34 členov in navajam del njegove 
vsebine, v katerem med drugim piše:

- da je upravičenec po tem zakonu fi
zična oseba, ki je bila izgnana ali je 
pobegnila in

- da je zavezanec za plačilo vojne 
škode Republika Slovenija in da bo 
obveznosti izplačil izvršil Slovenski 
državni holding v okviru javnega 
pooblastila.

- V zakonu je predlog, da je odškod
nina po tem zakonu 6.000 evrov.

- O povračilu vojne škode odločajo 
upravne enote, v kateri imajo upra
vičenci stalno bivališče.

- Upravičenec bo vložil zahtevo za 
vojno škodo pisno, na posebnem 
obrazcu, ki ga bodo dobili pri DIS. 
Vlogo bo treba vložiti v enem letu 
po sprejetju zakona.

- Upravna enota bo morala izdati od
ločbo v 90 dneh, ko dobi popolno 
zahtevo.

- Upravna enota posreduje holdingu 
podatke o upravičencu, da upravi
čencu pošlje odškodnino.

- V zakonu smo predlagali, da se 
upravičencem plača odškodnina v 
enkratnem znesku in to v roku 30 
dni od takrat, ko holding dobi od
ločbo od upravne enote.

- Od tega zneska se ne bi plačal davek.

Vseh 34 členov zakona je še posebej 
obrazložena. 

Vlada RS ali parlamentarna stranka, 
ki bo vložila ta predlog zakona, ne bo 
imela veliko dela, ker se ne bo treba 
ukvarjati z zgodovinskimi dejstvi in 
osnovno vsebino in razlago zakona. Se
veda pa bodo zagotovo še kaj dopolnili. 

Sedaj pa je veliko odvisno od tega 
ali boste na volitvah 24. aprila pod-
prli stranko, ki je obljubila pomoč 
pri naših zahtevah.

Na Skupščini Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 so bili 30. marca 2022 izvoljeni  

vsi organi Skupščine DIS: 

Za predsednico DIS je bila izvoljena:
prof. Ivica Žnidaršič iz Ljubljane

Za podpredsednika DIS sta bila izvoljena:
Mag. Gregor Kaplan iz Trebnjega in 

Albin Pražnikar iz Zagorja. 

Za Izvršni odbor DIS so bili izvoljeni:
Karmen Bailat, Celje  
Teodor Colnar, Ankaran  
Majda Cvetanovska, Maribor
Maksimiljan Ferek, Ljubljana
Sabina Godnič, Komen
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slov. Konjice
Hilda Marc, Ljubljana

Biserka Marolt Meden, Ljubljana
Stanislava Račič, Ljubljana                       
Milan Skledar, Lendava   
Marjan Špegelj, Muta 
Anka Tominšek, Izola                                     
Ivan Veble, Dobova
Rudi Zadnik, Škofja Loka
        

Za Svet skupščine DIS so bili izvoljeni:
Dr. Janko Prunk, predsednik, Ljubljana
Dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Žiga Mikolič, Raka 
Ana Pirc, Leskovec
Ing. Vladimir Rostohar, Krško

Za Nadzorni odbor DIS so  bili izvoljeni:
Veronika Kljun, predsednica, Kočevje
Karel Levak, Artiče
Jolanda Želj Erhart, Maribor

Za Častno razsodišče DIS so bili izvoljeni:
Mag. Franc Žnidaršič, predsednik, Trebnje
Emilija Držanič, Brežice
Ivan Kunej, Kozje
Terezija Repovž, Šentjanž
Alojz Voščun, Petišovci

Člane in predsednika 8 komisij pri Izvršnem odboru DIS bo 
imenoval Izvršni odbor DIS na prvi seji v aprilu 2022, nato pa 
bo dogovor s krajevnimi in območnimi organizacijami za vodje 
območnih koordinatorjev.

Iz organizacijsko kadrovske komisije pri  
Izvršnem odboru DIS

Sporočam vsem krajevnim in območnim organizacijam DIS,  
da smo uspeli pripraviti kadrovski sestav za vse organe Skupščine DIS  

za naslednje obdobje.

Menim, da je sestav članov organov dober. Veseli me, da je dala  
soglasje tudi predsednica DIS, da bo še nekaj časa opravljala  

predsedniško funkcijo in da sta pristala za podpredsednika DIS  
oba predlagana kandidata.

Med predlaganimi člani za Izvršni odbor DIS je tudi 8 oseb  
za vodenje, ki so predvideni za vodenje Komisij pri IO DIS. 

Kadrovski sestav je potrdil Izvršni odbor DIS na seji 7. marca 2022.

Izvoljeni pa so bili na Skupščini Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 
30. marca 2022. 

Sklepe te Skupščine DIS so soglasno sprejeli vsi delegati krajevnih  
in območnih organizacij DIS, razen eden je poslal podpisano  

glasovnico, ni pa obkrožil ne za, ne proti.

     Hilda Marc 
predsednica Komisije za  

organizacijsko kadrovska vprašanja  
pri IO DIS
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PROGRAM DELA  
DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945 

ZA LETO 2022

1. a) Organizacijska dejavnost DIS 
V letu 2022 bomo program Društva 

izgnancev Slovenije 1941–1945 prila
gajali zdravstveni situaciji in starosti 
članov Izvršnega odbora DIS in nje
govih komisij in članstva, ki je višja od 
80 let. 

Protestiramo proti vojni in se za-
vzemamo za mir. 

V marcu 2022 bomo imeli skupšči
no DIS, kjer bomo sprejeli poročilo o 
finančnem poslovanju DIS v letu 2021 
in poročilo Nadzornega odbora DIS o 
finančnem delu v letu 2021. 

V letu 2022 bo tudi programsko vo
lilna Skupščina DIS, kjer bomo volili 
novo vodstvo DIS in člane IO DIS, 
Nadzornega odbora DIS, Svet DIS in 
Častno razsodišče DIS. Delovali bodo 
tudi drugi organi Skupščine DIS.

V letu 2022 bo tudi 31 let, odkar 
smo 9. junija 1991 ustanovili Društvo 
izgnancev Slovenije 1941–1945 in bo 
organizirana prireditev in prikaz naše 
dolgoletne dejavnosti DIS. 

Prireditev DIS bo predvidoma 4. 
junija 2022 in bo posvečena tudi dne
vu izgnancev 7. juniju. 

Organizirali bomo seminar za pred
sednike in blagajnike KO DIS in semi
nar za potomce izgnancev in begun
cev in regijske posvete.

Ponovno se trudimo, da bi se začela 
razprava v Državnem zboru o zako
nu o povračilu vsaj simbolične vojne 
škode za gmotno škodo, ki je nastala 
v času izgona Slovencev. V ta namen 
deluje štab za aktivizacijo izgnancev 
in beguncev DIS.

Naredili bomo popis članstva DIS 
po krajevnih in območnih organiza
cijah DIS, da bi ugotovili, koliko izg
nancev in beguncev bo vložilo zahte
vek za poplačilo gmotne škode.

Pozivamo slovenske izgnance in 
begunce, da naj volitvah podpre
jo stranko LMŠ, ki je vključila med 
kandidate za poslance Državnega 
zbora RS tudi člana Društva utgnan
cev Slovenije 1941–1945, mag. Gre
gorja Kaplana.

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 po
magajo na domu, posebno v odročnih 
krajih, kjer ni socialnih, patronažnih 
in drugih služb.

Zavzemali se bomo za ohranitev 
javnega zdravstvenega varstva in 
bomo proti kršenju pravic. Zadovol
jni smo, da so nam vrnili klimatsko 
zdravljenje.

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

Skrbeli bomo za uveljavljanje za
kona o skrbi na domu.

   
1. c) Ohranjanje zgodovinskega 
          izročila 
• Še naprej bomo skrbeli za ohranitev 

največjega taborišča za izgon v 
Brestanici in postavili tablo z 
napisom o tem zbirnem taborišču.

• Skrbeli bomo za izpopolnitev evro
pskega muzeja o nasilju nad slovan
skimi narodi med drugo svetovno 
vojno, ki smo ga leta 2016 odprli na 
gradu Rajhenburg.

• Še nadalje bomo zbirali spomine in 
pričevanja na izgon in begunstvo.

• Predlagali bomo fakultetam in viš
jim šolam, da izbirajo za vsebine 
seminarskih ali diplomskih in ma
gistrskih nalog tudi teme o izgonu 
Slovencev in genocidni okupaciji 
Slovenije.

• Dogovorili se bomo s krajevnimi in 
območnimi organizacijami, da bi 
organizirali razstave v šolah o izgo
nu Slovencev med drugo svetovno 
vojno.

• Obeležili bomo dan slovenskih izg
nancev v juniju in pripravili priredi
tev, vezano na izgon Slovencev.

• Sodelovali bomo pri pohodih, ki jih 
organizirajo krajevne in območne 
organizacije DIS ob nemškoita
lijanski meji in meji z NDH ter 
spodbujali udeležbo mladih na teh 
prireditvah.

• Še naprej bomo urejali dragocen 
zgodovinski arhiv, ki je nastajal 31 let 
in je na sedežu DIS na Einspielerjevi 
6, v Ljubljani. Del arhiva bomo 
uredili za oddajo v Arhiv Republike 
Slovenije.

 Za ohranjanje zgodovinskega izro-
čila bomo rabili   12.000,00    evrov.

2. Mednarodna dejavnost DIS
• Protestirali bomo proti vojni in se 

zavzemali za mir.
• Nadaljevali bomo, pisno in po tele

fonu, s sodelovanjem tudi z drugimi  
nemškimi mesti o vzdrževanju gro
bov slovenskih izgnancev. 

• Organizirali bomo izlet v Neresheim 
in si ogledali na novo odkrito obe
ležje o 23 umrlih Slovencih med izg
nanstvom v tem mestu, ob samosta
nu.

• Sodelovali bomo pismeno in po 
telefonu z župani nemških mest o 
vzdrževanju grobov slovenskih izg
nancev, ki so umrli v izgonu v Nem
čiji med drugo svetovno vojno.

• Sodelovali bomo pri odkritju imen
skih spominskih tabel umrlih Slo
vencev v izgnanstvu v Nemčiji. 

• Sodelovali bomo z društvi sloven
skih izgnancev v Avstriji in na Hr
vaškem. 

• 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, ki ima do
micil pri DIS in pozivali za mir in 
proti vojni. 

• Evropski uniji bomo predlagali sklic 
konference o uveljavljanju gmotne 
vojne škode iz druge svetovne vojne.   

3. Informativna, publicistična in 
založniška dejavnost 

• Nadaljevali bomo z izdajanjem 
Vestnika DIS, vsaj 4krat na leto.

• Izdali bomo brošuro o skrbi za gro
bove Slovencev umrlih v izgnanstvu.

• Tiskali bomo gradiva o tem, kako 
smo dosegli pravice slovenskim iz
gnancem in beguncem ter drugim 
žrtvam vojnega nasilja.

• Po potrebi bomo ponatisnili nekate
re brošure.

• Organizirali bomo informativne in 
tiskovne konference o izgonu Slo
vencev in genocidni okupaciji Slo
venije med drugo svetovno vojno.

• Nadaljevali bomo z javnimi pozivi 
za uresničitev pravice do vojne ško
de, ki so jo izgnanci in begunci utr
peli med 2. svetovno vojno.

4.  Vzdrževanje in notranja obnova 
taborišča za izgon Slovencev  
v Brestanici

• Skrbeli bomo za obstoj in vzdrže
vanje taborišča za izgon Slovencev v 
Brestanici.

• Pred vhodom v taborišče bomo po
stavili tablo z napisom taborišča in 
podatki o izgonu Slovencev. 

• Omogočali bomo ogled taborišča in 
organizirali dneve odprtih vrat.

• Podpisali bomo dogovor s Celjsko 
škofijo o nadaljnjem sodelovanju in 
ohranjanju taborišča tudi po izteku 
sprejete pogodbe.

Predvideni izdatki po postavkah programa DIS v letu 2022

1.  a.  Organizacijska dejavnost 30.500,00 EUR
1. b.  Socialni in zdravstveni programi 9.012,00 EUR
1. c.  Ohranjanje zgodovinskega izročila 12.000,00 EUR
2.  Mednarodna dejavnost DIS 9.500,00 EUR
3.  Izdajanje Vestnika DIS, publicistična
     in založniška dejavnost  34.000,00 EUR
4.  Vzdrževanje in postavitev obeležja o
     taborišču v Brestanici 5.000,00 EUR
Skupaj predvideni prihodki  100.012,00 EUR

 Protest DIS proti vojni 

V Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945 v imenu slovenskih 
izgnancev in beguncev ter žrtev druge svetovne vojne protestira-

mo proti vojni v Ukrajini. V ta namen deluje tudi Mednarodni odbor 
izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1921–1945, 

ki ima domicil pri DIS in v njem pa deluje 12 evropskih držav.

Člani in članice Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 smo še  
redke priče, ki smo doživele nacistično in fašistično nasilje v času  
2. svetovne vojne, in to je še vedno globoko v našem spominu.

Zaradi prestanega trpljenja smo ogorčeni, ko v medijih gledamo, 
kaj se dogaja na območju Ukrajine zaradi agresije ruske vojske.  
Ne moremo verjeti, da se Evropejci po skoraj 80 letih ponovno  
soočamo s takimi grozotami, tudi med civilnim prebivalstvom,  

ki so sramota za človeštvo. 

Zato pozivamo vse voditelje držav, zlasti velesil, da odločno  
ukrepajo v smeri zagotovitve miru, da njihova in naša srca ne bi  

več parali kriki otrok, mater, starostnikov, invalidov in drugih,  
ki strahotno trpijo.

Zahtevamo od voditeljev držav več človečnosti  
za človeštvo in mir na svetu.

Ivica Žnidaršič, prof.
   predsednica DIS

Predvideni prihodki za dejavnost DIS v letu 2022

1. Ministrstvo RS za obrambo     43.400,00 EUR                                                             
2. Prispevki od članarine članov DIS 25.000,00 EUR
3. Prispevki članstva za Vestnik DIS 23.000,00 EUR
4. Prispevki podpornik članov DIS 200,00 EUR
5. Prispevki za založništvo DIS 500,00 EUR
6. Prispevki za vzdrževanje zbirnega taborišča za
     izgon v Brestanici 500,00 EUR 
7. Drugi prihodki (obresti, dohodnina) 450,00 EUR
8. Presežek prihodkov nad odhodki po ZR za leto 2021    6.962,00EUR 
Skupaj predvideni prihodki  100.012,00 EUR
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Seja Nadzornega odbora Skupščine DIS Srečanje v Beogradu

Seja NO DIS je bila 14. februarja 
2022 v Ljubljani, Einspielerjeva 6 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Obravnava zaključnega računa 
DIS za leto 2021

2. Obrazložitev zaključnega računa 
DIS za leto 2021

3. Zaključni račun krajevnih in ob
močnih organizacij DIS

4. Drugi predlogi

Sejo je vodila predsednica Nadzor
nega odbora DIS Veronika Kljun. 
Obravnavali so vse točke, razen bilan
ce krajevnih organizacij, ker kar 20 

Del članov Nadzornega odbora skupščine DIS, 14. februarja 2022. Od desne proti levi 
Veronika Kljun, Albin Pražnikar, Karl Levak, Francka Primožič.

Na sliki od leve proti desni Milenko Čekić, Slavko Milovanović in  
mag. Gregor Kaplan. 

Od leve proti desni: mag. Gregor Kaplan, Dejan Ristić in Dragan Cvetković.

krajevnih in območnih organizacij ni 
poslalo bilanc v roku, čeprav so že no
vembra 2021 dobili obrazec.

Zato smo čakali s sklicem seje NO 
DIS, Izvršnega odbora DIS in Skup
ščine DIS. 

Nadzorni odbor DIS je pregledal 
finančno poslovanje DIS in sprejel 
poročilo in obrazložitev dela Društva 
izgnancev Slovenije in ocenil, da je 
bilo finančno poslovanje DIS uspešno 
in skrbno vodeno. 

Veronika Kljun
predsednica NO DIS

Dne 29. decembra 2021 se je mag. 
Gregor Kaplan, predsednik Med
narodnega odbora izgnancev in 

beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 

1920–1945, mudil v Beogradu na sestan
ku  taboriščnikov Jesenovca. Dogovorili 
so se za bodoče sodelovanje.

Isti dan je bil tudi v muzeju žrtev 
genocida in se pogovarjal z direk
torjem muzeja Dejanom Ristićem in 
Draganom Cvetkovićem. 

Odprli so možnost za sodelovanje 
in ponovno razstavo o izgonu Sloven
cev ob obletnici konca druge svetovne 
vojne.

POVEČANJE RENTE

Ker smo dobivali kar veliko vprašanj, kaj je s povečanjem rente,  
ki jo po zakonu o žrtvah vojnega nasilja dobivamo vsak mesec,  

smo o tem povprašali ministrstvo in dobili odgovor,  
da se doživljenjske mesečne rente žrtev  

vojnega nasilja od 1. 3. 2022 uskladijo za 4,9 %. 

Višina članarine DIS in prispevka za Vestnik  
za leto 2022

Članarina DIS za leto 2022 ostane enaka, to je 10 EUR.
Tudi prispevek za Vestnik za leto 2022 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 
obveznosti po položnici, pošti ali osebno, ko bo to mogoče.

    Članom DIS, ki bivajo v domovih za starejše občane  
ni treba prispevati članarine.

Oddaja na Televiziji Slovenija

Na Televiziji Slovenija so 3. oktobra 2021 ob 12. uri objavili več kot eno 
uro dolgo oddajo z naslovom »Sočutje za prihodnost«. V oddaji so 

lepo prikazali dejavnost Ivice Žnidaršič na Rdečem križu Slovenije, kjer 
je delala več kot 30 let.

Del oddaje so posneli ob 150. obletnici delovanja Rdečega križa  
Slovenije. Oddaja je bila vredna ogleda.

Milan Skledar
član IO DIS

VRNJENA PRAVICA  
ZA KLIMATSKO ZDRAVLJENJE

Ponovno sporočamo, da je bila s 1. januarjem 2022  
vrnjena pravica za klimatsko zdravljenje.

Predlog in formular za klimatsko zdravljenje mora izdati osebni 
zdravnik zainteresiranega za klimatsko zdravljenje. Zdravnik pošlje 

izvid in predlog za klimatsko zdravljenje na upravno enoto za  
žrtve vojnega nasilja, od tam pa pošljejo komisiji za odobritev  

klimatskega zdravljenja.

Pravilnik o klimatskem zdravljenju je zelo obsežen in je enak  
pravilniku za klimatsko zdravljenje invalidov.  

Tako piše v zakonu. 
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Iz KO DIS Ljubljana – Šiška KO DIS Dole pri Litiji

Potrdila o življenju izgnancev v ZagrebuObvestilo iz obale

Na občnem zboru KO DIS Lju
bljana Šiška je bil sprejet pro
gram dela za leto 2022, ki ga 

je obrazložila Stanislava Račič in po
udarila, da se bodo zavzeli za pomoč 
pri ustvarjanju pogojev za sprejem 
zakona o povrnitvi vsaj dela vojne 
škode izgnancem in beguncem. Zato 
bodo vzpodbujali člane DIS, da gredo 
na volitve in volijo stranko, v kateri 
bo sodeloval tudi kakšen izgnanec 
oziroma potomec.

Popisali bodo na novo tudi člane 
DIS, da bi ugotovili, kdo je zaintere
siran za vojno škodo. 

Udeležili se bodo tudi velike pri
reditve DIS, ki bo 4. junija 2022 pri 
zbirnem taborišču v Brestanici.

Ker je predsednik KO DIS Ljubljana 
Šiška, Rado Hribšek, umrl, so na tem 
zboru za predsednico KO DIS Lju
bljana Šiška izvolili Stanislavo Račič.

I. Ž.

Nova predsednica KO DIS Ljubljana Šiška, Stanislava Račič. (Foto: Milan Skledar) Odbor krajevne organizacije DIS Dole pri Litiji na sestanku 6. februarja 2022

Tončka Senčar, YouTub/Mediadom Piran/ Ivanka Filip, Damir Sadiković - sin Neže, Jožefa Bogolin (z leve). 
(Foto: Jožefa Bogolin)

OO DIS Obala obvešča člane DIS, da si na YouTube lahko ogledajo intervju z gospo 
Tončko Senčar, članico DIS iz Pirana.

Teodor Colnar
predsednik območne organizacije Obala

Žal nam zdravstvene razmere 
ne dopuščajo sklica rednega 
letnega zbora članov KO DIS. 

V nedeljo, 6. 2. 2022, smo v dvorani 
na Dolah pobirali članarino in pri
spevke. Največ dela opravi članica 
Ana Kotar, za kar se ji odbor KO lepo 
zahvaljuje.

Na ogled so bile publikacije DIS in 
fotografije delovanja naše KO.

Vse člane KO DIS lepo pozdravlja
mo, tiste, ki še niste plačali članarine 

in prispevkov, pa obveščamo, da lah
ko plačate:
 vsak torek od 8. do 9. ure v pisarni 

DU Dole,
 pri tajniku (Stane Kmetič),
 nakažete na naš TRR: SI56 6100 

0001 3343 861.

za odbor 
Stane Kmetič

Slovenski izgnanci v tujini mora
mo vsako leto potrditi Upravnim 
enotam v Sloveniji, da smo še živi.

Letos smo 27. januarja organizirali 
že dvanajsto leto zapored izdajanje 
potrdil v Slovenskem domu Zagreb. 
Tokrat smo prvič omogočili, da za 
bolne članice to uredijo njihovi sino
vi, kar jim je velika pomoč.

Bolezen korona nam je preprečila 
običajno druženje, a pomembno je, 

da smo pomagali članom DIS na Hr
vaškem.

Zahvaljujemo se referentki Ivanki 
Filipan iz Veleposlaništva Republike 
Slovenije, ki je vse naredila, da UE 
dobijo iskana potrdila.

   Slavko Alojz Kramar
predsednik KO DIS Zagreb

PRIREDITEV DIS
V BRESTANICI 4. JUNIJA 2022

Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, bo v

soboto, 4. junija 2022, ob 11. uri
prireditev članov DIS in svojcev

pri zbirnem taborišču za izgon Slovencev, v Brestanici.

O tej prireditvi bodo pravočasno obveščene vse  
krajevne in območne organizacije DIS.

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945
                                    Ivica Žnidaršič, prof.

                                 predsednica

Občni zbori KO DIS so bili tudi:
v Hrastniku  31. 03. 2022
v Litiji 02. 04. 2022
v Sevnici in Boštanju 08. 04. 2022
   Šentjanžu, Krmelju 08. 04. 2022
   Studencu 08. 04. 2022
   Rušah in Veliki Dolini 08. 04. 2022
v Novem mestu  09. 04. 2022
v Slovenskih Konjicah 14. 04. 2022
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Častitljivi jubilej Duške Škerjanc –  

100. rojstni dan

Duška Škerjanc, 100-letnica

Malči Umek je praznovala 100 let.

Malči Umek je praznovala 100. rojstni dan

Malči Umek izhaja iz Dobrniča. 
Kot  trgovka se je zaposlila v Ce

lju, od koder je bila leta 1941 izgnana 
v Srbijo. Želja po vrnitvi k družini se 
ji je izpolnila, ko je po pobegu iz Sla
vonske Požege prispela z vlakom do 
Trebnjega in nato peš do doma. Po 
vojni se je zaposlila v Tržišču, kjer je 
spoznala moža Vitka Umeka. V dru
žini so se rodile tri hčerke in sin. Pred 

V soboto, 5. februarja 2022, je naša 
starejša članica praznovala svoj 

stoti rojstni dan. 
Izgnana je bila v Srbijo. Po osvo

boditvi se je posvetila učiteljevanju. 
Zaradi trenutnih razmer smo ji žal 
lahko poslali samo čestitko in šopek.

Upamo, da se bodo razmere kmalu 
umirile in jo bomo lahko obiskali na 
njenem domu, v Bistrici ob Dravi. Že
limo ji še veliko zdravja in sreče.

     
Pavel Fabrici, dr. vet. med.

predsednik DIS OO Ruše

nekaj leti ji je mož umrl. Malči skrbi 
sama zase, dela na vrtu, se druži s pri
jatelji, vozi avto. Leta so se nabirala in 
napolnila jih je 100. Po čestitkah nas 
je gospa Amalija povabila na zakusko. 
Po prijetnem druženju in obujanju 
spominov smo ji še enkrat čestitali. 

Vinko Krajnik 
KO DIS Krmelj - Tržišče

KO DIS Šentjanž sporoča:

Zagorski izgnanci – jubilanti

Julka Štih – 100-letnica. Obiskala jo je Rezka Repovž, predsednica KO DIS Šentjanž. Jubilanti KO DIS Zagorje ob Savi

30. novembra 2021 je praznovala 
100. rojstni dan naša članica Jul

ka Štih iz Kamenice. Prišla sem, da 
ji voščim še vrsto let trdnega zdravja 
in dobre volje v imenu vseh še živečih 
izgnancev naše KO DIS Šentjanž.

V letu 2020 je zbolela za COVID. 
Zelo hudo je bilo. »Neizmerno sem 
hvaležna domačim, da so tako lepo 
skrbeli zame,« je še dodala mama Jul
ka. Tudi vojnih dni se spominja, ko so 
jih izgnali leta 1941, je bila stara 20 let. 
V Krmelju so jih naložili na nemške 
tovornjake in peljali v Rajhenburg, 

čez nekaj dni pa odpeljali z vlakom v 
Neresheim. Ko so se vrnili domov leta 
1945, so že od daleč videli domačo 
vas, kjer so bile porušene hiše, nikjer 
ni bilo ničesar. Nikjer ni bilo orodja, 
posode, rjuh, odej, a srečni so bili, da 
so zopet doma.

Najtežje je minilo, a nikoli ne bo po
zabljeno trpljenje v izgnanstvu. 

Lepo pozdravljena Julka Štih, bodite 
zdravi, lepo se imejte!

Rezka Repovž
predsednica KO DIS Šentjanž

V KO DIS Zagorje ob Savi imamo 
kljub težkim zdravstvenim raz

meram, saj COVID 19 še zmeraj neu
smiljeno kosi ne samo pri nas, ampak 
po vsem svetu, to srečo, da je v naših 
vrstah kar nekaj članov, ki so dopol
nili 90 ali celo več let.

Ker nam stanje, kakšno je, ne mo
goča, da bi si osebno segli v roke in 
si zaželeli vse najboljše, naj te vrstice 
nadomestijo naš osebni stik. 

Letos so dopolnili 90 let: Ljudmila 
Kos, Ljudmila Šink in Štefka Grčar.

Da v Zasavju raste res klen in čvrst 
rod, pričajo Marija Mostar, ki je do
polnila 98 let, Alojz Medvešek – 96 
let, Ana Vidergar – 95 let, Ana Dolin
šek – 94 let, Ljudmila Zavrašek – 92 
let in Franc Pipan – 91 let.

Vsem njim iskrene čestitke v imenu 
KO DIS Zagorje.

Metka Pešec 
predsednica KO DIS  

Zagorje ob Savi
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Štefanija Gunstek, 90-letnica

Antonija Šteble, 90-letnica

Jubilantka Danijela Šraj

Jubilantka Marija Završnik

Jubilantka Štefanija Gunstek

JUBILANTI KO DIS BOŠTANJ
Antonija Šteble, 90-letnica

Danijela Šraj,  90-letnica Marija Završnik, 90-letnica

Rojena 20. 11. 1931 Dole pri Litiji. 
Rasla je v družbi treh sester in 

dveh bratov. Ko je dopolnila 10 let, 
se je začela vojna. Vsa družina je bila 
izgnana v Nemčijo. Najprej v zbirni 
center Rajhenburg in naprej preko 
dveh prehodnih taborišč v Sissen v 
Nemčijo. Tam so ostali od 1941 do 
avgusta 1945.

Vrnili so se na prazen dom. Zadnjih 
16 let živi v stanovanjskem bloku v 
Sevnici. Pri svojih 90 letih je še zelo 
čila, zelo prijetna in pozitivna oseba. 
Rada bere časopis, posluša radio in 
gleda televizijo.

In kaj je recept za dolgo življenje? Ve
seliti se je treba vsakega dne življenja 
posebej, se ne sekirati in imeti rad ljudi.

Štefanija Gunstek, 90letnica, se je 
rodila 18. decembra 1931 v kmečki 

družini na Vrhu pri Boštanju v dru
žini sedmih otrok. Do 3. razreda je 
obiskovala šolo v Boštanju. V okto
bru 1941 pa so bili prepeljani v zbirno 
taborišče v Rajheburg, od tam pa v 
Nemčijo v mesto Aulendorf, v tabo
rišče Blonrid št. 3. Naslednje leto pa 
so jih preselili v taborišče Machtolse

heim in jih razdelili na kmetije, nato 
pa na žago v Nagold. Po končani vojni 
so se junija 1945 vrnili na prazen dom 
na Vrh pri Boštanju. S pridnimi roka
mi in pomočjo dobrih ljudi so uspeli 
obnoviti svoj dom. Štefka je nadalje
vala osnovno šolo, se zaposlila in si 
ustvarila svoje novo življenje.

Sedaj živi pri hčerki in zetu, ki zanjo 
lepo skrbita, je zdrava in zadovoljna.

Danijela Šraj je 20. decembra 2021 
praznovala svoj 90. rojstni dan. Ro

dila se je v Dolenjem Boštanju v družini 
4 otrok. Med drugo svetovno vojno so 
zapustili dom in si našli domovanje pre
ko reke Save na Orehovem. Po končani 
šoli se je izučila za šiviljo. Leta 1955 se je 
poročila z Jožetom Šrajem. V zakonu so 
se jima rodile 3 hčere. Z možem sta si s 
trdim delom in odrekanjem zgradila hišo 

v Boštanju. Poleg obdelave njive in vrta je 
šivala še za stranke in se kasneje zaposlila 
kot šivilja. Svetel žarek v življenju ji po
menijo vnuki in štirje pravnuki. Ob pra
zniku so jo vsi obiskali in ji zaželeli veliko 
zdravja in sreče. Vesela je bila tudi obiska 
župana Občine Sevnica, predsednika KO 
Boštanj, predsednice RK Boštanj in pred
sednika KO DIS Boštanj.

Marija Završnik je 12. januarja 
2022 dopolnila 90 let. Rojena je 

bila tik ob nemškoitalijanski okupa
cijski meji, zato so se preselili na ita
lijansko stran v vas Telče pri Tržišču 
v majhno hišico, kjer sta živeli dve 
družini. Zaradi lažjega preživetja so 
se preselili na Kočevsko, kjer je oče 
občasno delal. Živeli so v izpraznjeni 
hiši, obdelovali pa so tudi zemljo. Po 
vojni so se vrnili domov v razdeja
no hišo. Osnovno šolo je začela obi
skovati v Boštanju, nato pa končala 
šolo na Radni. Na Krajevnem uradu 

na Telčah, kjer je delala, je spoznala 
moža Alojza. Rodila sta se jima dva 
otroka. Na prehodu v osemdeseta leta 
sta si z možem v Lazah zgradila hišo. 
Ponosna je na svojo družino, veseli se 
uspehov treh vnukov in petih pravnu
kov.

Kljub visokemu jubileju je vesela in 
ima rada ljudi in glasbo. Še posebej se 
je razveselila ekipe župana, predse
dnikov KO, RK in KO DIS.

Lojze Rupar 
predsednik KO DIS Boštanj
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Gizela Vakej – 90 let Jubilanti v letu 2021 – KO DIS  Radovljica

Presenečenje za Stano Sadar

Gizela Vakej - Lenart

Stano Sadar sta ob njeni 101 letnici obiskala Vida Janc in Tone Pristov.

Decembra je 90 let dopolnila Gi
zela Vakej, članica DIS Lenart 

v Slovenskih Goricah. Simbolično 
svečko na torti je upihnila med svoji
mi najbližjimi, ki so ji ta dan napolni
li z radostjo in srečo. 

Prav tako jo je za častitljiva leta po
častil z obiskom župan Svete Ane. 

Otroštvo pretkano z delom in moč
no zaznamovano z vojno, v kateri je 
njena družina štiri leta preživela v iz
gnanstvu, v katerem ni nosila samo 
pečata izgubljenega doma, ampak 
tudi znamenje lakote, revščine, stra
hu in dih smrti, ki ji je vzela brata. 

Draga Gizela, želimo ti mirna, pred
vsem pa zdrava leta, ki so pred teboj, 

predahni in uživaj v sadovih svoje
ga dela, sedi z možem Janezom pod 
oreh pred hišo in se ozri nazaj – bilo 
je težko, vendar lepo, poslušaj pesem 
žanjic, vrisk mladih koscev, veselje ob 
spravljanju sena in okopavanju njiv, 
občuti srečo ob prvem otroškem joku 
in se ovij v dišave sveže pečenega kru
ha, ki je prinašal toplino in varnost v 
tvoj dom. Ponovno doživi vse to, kajti 
to je tvoje življenje, to so tvoji spomini 
in to so tvoja leta, ki drsijo med griči, 
travniki, gozdovi in polji in se prav po 
tiho prikradejo v duše vseh, ki te ima
mo radi.

Dvanajstega marca je v Domu 
dr. Janka Benedika praznovala 

svoj 101. rojstni dan Stana Sadar. Po 
predhodnem dogovoru s socialno 
delavko Urško Jenko sta jo v imenu 
društva obiskala Vida Janc in predse
dnik Tone Pristov. Zaželela sta ji obi
lo zdravja, optimizma in dobre volje. 
Slavljenka ni skrivala presenečenja in 
veselja nad tem obiskom. 

Med vojno je bila vsa družina Sa
dar s štirimi otroki izgnana v tabori
šče Burghausen. V pogovoru je gospa 
Stana povedala, da se še zdaj spomni 

punčke iz cunj. Ta punčka je zdaj shra
njena v muzeju v Mošnjah. Po vojni se 
je Stana zaposlila na geodetski upravi 
občine in Radovljice in tam dočaka
la tudi upokojitev. Svoje družine si ni 
ustvarila, živela je sama. 

S hvaležnostjo je sprejemala pomoč 
sosedov, ki so ji bili ob visoki starosti 
v oporo in pomoč, nato pa je leta 2020 
prišla v dom, kjer je zelo zadovoljna. 
Vesela je obiskov nekdanjih sosedov in 
članov DIS,

Ivanka Korošec

101 leto
Stana SADAR roj. 12. 03. 1921
99 let
Ana LOČNIŠKAR roj. 27. 07. 1923
98 let
Terezija BOHINC roj. 24. 08. 1924
Karolina ZADRAVEC  roj. 17. 12. 1924
97 let
Joži BRANDSTETER roj. 15. 03. 1925
Jože PEŠEC roj. 20. 03. 1925
96 let
Angelca DEŽMAN roj. 22. 05. 1926
Adela KLEMENC roj. 27. 09. 1926
95 let
Angela POZDERAC roj. 27. 08. 1927
94 let
Terezija LEGAT roj. 11. 06. 1928
Ivanka VIDIC roj. 13. 08. 1928
93 let
Marija JALEN roj. 22. 12. 1929
Anton VOLČANŠEK roj. 16. 08. 1929
92 let
Štefanija BENEDIK roj. 31. 07. 1930
Kristina RUPAR roj. 21. 10. 1930
Ivanka ŠKRABELJ roj. 24. 05. 1930
91 let
Ivanka GRAŠIČ roj. 27. 03. 1931
Rafael JERMAN roj. 30. 08. 1931
Viktor SEVER roj. 12. 01. 1931
85 let
Pavel KOŽELJ roj. 18. 06. 1937
Franc KUŠČAR roj. 29. 01. 1937

                                                            Tone Pristov, KO DIS Radovljica  

Umrli člani DIS . Umrli člani DIS
KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti
KO DIS Bistrica ob Sotli
Ivan BRATUŠA 08.07.1940 01.10.2021
Franc ČERNELČ 24.04.1939 10.02.2021
Antonija DOMITROVIČ 17.05.1930 20.12.2021
Ana KUNEJ 21.05.1941 20.11.2021
Martin KUNEJ 02.02.1922 31.10.2021
Stanko KUNST 29.04.1931 11.09.2021
Jožefa LINIČ 28.01.1923 23.05.2021
Pepca LJUBIČ 11.12.1935 22.05.2021
Jožefa MOŠET 13.02.1931 06.12.2021
Jožefa SLATNER 17.03.1926 15.06.2021
Karel VALENČAK 03.06.1932 14.02.2021
Milena ZUPANC 15.09.1942 22.11.2021

KO DIS Bizeljsko
Franc BALON 09.03.1933 26.10.2021
Stane BENKOVIČ 16.10.1931 13.01.2022
Nada BERKOVIČ 19.08.1930 10.11.2021
Rozalija ČERNELČ 10.02.1934 16.11.2021
Ivana GABRON 23.06.1932 22.01.2022
Ljudmila MAČEK 15.12.1927 23.11.2021
Darinka STOKIN 02.06.1935 15.11.2021
Justa ŽERTUŠ 08.03.1934 30.09.2021

KO DIS Boštanj
Marija  BLATNIK     01.11.1932       12.03.2022
Neža NOVŠAK         28.12.1933      20.02.2022
Matilda SELAK 22.02.1930 08.01.2022
Neža SLADIČ 15.11.1926 29.12.2021

KO DIS Brežice
Ljudmila KRŽAN 31.08.1931      11.2021
Jožefa NOVAK 12.03.1930 15.04.2021
Berta PEČAR 10.09.1931      02.2022
Urška ROSTOHAR 15.10.1935      10.2021
Anton SLIVŠEK 09.12.1939      10.2021
Stanislav STRGAR 16.04.1939 10.01.2022
Marija ŠETINC 05.03.1921 20.02.2022

KO DIS Bučka
Franc GOLOBIČ 25.11.1934 31.12.2021
 
KO DIS Celje
Mihael LIPEJ 30.08.1937 19.02.2022
Anica POTOČNIK 01.06.1930 23.12.2021

KO DIS Cerklje ob Krki
Jernej ZORKO 23.08.1937 17.12.2021

KO DIS Čatež ob Savi
Peter BUDIČ 1944 2021
Antonija GOLUBIČ 1931 2022
Nežka JANKOVIČ 1944 2022
Štefka PANTALER 1944 2022
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Umrli člani Društva izgnancev Slovenije
KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti KO DIS Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti

IZVRŠNI ODBOR DIS

Predsednica:
Ivica Žnidaršič, Ljubljana

Podpredsednik:
Mag. Gregor Kaplan, Trebnje
Albin Pražnikar, Zagorje

Člani:
Karmen Bailat, Celje  
Teodor Colnar, Ankaran 
Majda Cvetanovska, Maribor
Maksimiljan Ferek, Ljubljana
Sabina Godnič, Komen
Zdenka Kaplan, Novo mesto
Marjan Košak, Slov. Konjice
Hilda Marc, Ljubljana
Biserka Marolt Meden, Ljubljana
Stanislava Račič, Ljubljana                       
Milan Skledar, Lendava    
Marjan Špegelj, Muta 
Anka Tominšek, Izola                                     
Ivan Veble, Dobova
Rudi Zadnik, Škofja Loka

NADZORNI ODBOR

SVET DIS

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

Dr. Janko Prunk, Ljubljana, predsednik 
Dr. Milan Jazbec, Ljubljana
Žiga Mikolič, Raka
Ana Pirc, Leskovec
Ing. Vladimir Rostohar, Krško

ČASTNO RAZSODIŠČE

Mag. Franc Žnidaršič, predsednik, Trebnje
Emilija Držanič, Brežice
Ivan Kunej, Kozje
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 Dobova
Drago BRATANIČ 02.11.1934 08.08.2021
Nada ERLAH 23.04.1938 03.11.2021
Frančiška GERJEVIČ 25.11.1928 12.10.2021
Ivanka JURKAS 12.02.1928 13.12.2021
Martin KEŽMAN 11.11.1939 04.11.2021
Jožefa MAJCEN 10.03.1932 01.02.2022
Antonija ŠEPETAVC 16.05.1936 12.10.2021
Rozalija ŠETINC 03.09.1935 07.11.2021
Franc UREK 18.02.1944 14.02.2022

KO DIS Dole pri Litiji
Kristina MANDELJ 18.12.1926 12.02.2022
Jožefa POVŠE 30.04.1930 12.03.2022

KO DIS Grosuplje
Milan BREGAR 19.08.1928 09.07.2021
Milena BUKOVEC 05.05.1925 09.09.2021
Anton LISEC  29.04.1940 27.08.2021
Minči VOVK 11.08.1934 11.06.2021

KO DIS Jesenice
Apolonija NOČ 09.02.1927      09.2021
Marija SOKLIČ 31.10.1931         2021
Marija ŠUŠTARŠIČ 08.08.1926           2021

KO DIS Kamnik
Daniel BELŠAK 11.12.1926 08.06.2021
Jožefa ČERNEVŠEK 17.12.1931 16.11.2021
Marija GRINTAL 23.05.1944 15.04.2021
Jožefa HOČEVAR 09.09.1938 29.05.2021
Ivanka JEVŠNIK 06.04.1932 08.06.2021
Jožefa KOMATAR 12.03.1933 25.03.2021
Jožef MENČAK 06.12.1940 06.11.2021
Marija PODBEVŠEK 29.10.1943 04.05.2021
Marija ŠVIGELJ 13.11.1935 06.11.2021
Jožef VRANKAR 01.03.1934 15.04.2021

KO DIS Kapele
Marija HERVOL 17.01.1931 04.12.2021
Terezija KROŠELJ 16.05.1934 27.09.2021
Frančišek PŠENIČNIK 02.09.1936 19.12.2021
Andrej UREK 08.02.1939 18.11.2021
Ivan Anton UREK 03.06.1935 13.01.2021

KO DIS Kočevje
Karel ŠTEFANIČ 24.10.1935 17.11.2021

KO DIS Komen
Justina ČOTAR 18.07.1930 03.02.2022
Karel JABLANŠEK 15.09.1938 14.12.2021
Ana PEROVŠEK 27.06.1928 20.12.2021
 
KO DIS Krška vas
Ludvik BAŠKOVIČ 01.12.1930 29.09.2021
Zofija JELIČIČ 27.04.1934 08.11.2020
Justina KOLAR 15.09.1928 06.02.2021
Jožefa PAVLOVIČ 22.02.1938 22.10.2021
Ivanka PILTAVER 17.04.1939      03.2021
Jože RAČEČIČ           1923 04.03.2021

KO DIS Krško
Marija CVELBAR  10.01.1942 13.01.2022
Nada LAVRINŠEK 17.09.1929 27.01.2022
Ivan ŽVEGLIČ 12.09.1943 07.01.2022

KO DIS Leskovec
Ana ARH 01.01.1927 29.01.2022
Alfonz BIZJAK 18.05.1925 29.11.2021
Ljudmila COLARIČ 12.09.1937 26.11.2021
Alojz GOLOB 27.01.1940 20.10.2021
Franc KILER 01.08.1943 27.12.2021
Marija PACEK 14.02.1931  14.12.2021
Rozalija PAVLIN 23. 08.1928 01.11.2021
Martin PIRC 31.10.1931 27.03.2022 I
Van PISANSKI 24.12.1940 23.12.2021
Ivan PLEVANČ 27.04.1933 09.11.2021
Jožefa RIHELJ 24.07.1941 04.12.2021
Rajko SOTLAR 03.05.1934 02.04.2022
Fanika ZAGRAJŠEK 22.11.1933 27.01.2022
Rozalija ŽIBERT 09.11.1924 16.02.2022

KO DIS Ljubljana Bežigrad
Viktorija BIŽAL 16.11.1926 24.11.2021
Ivan DOMITROVIČ 27.04.1927 19.10.2021
Jelena KUNAVER 18.03.1926 09.02.2022
Vilma REBERŠAK 13.07.1929 26.12.2021
Marija RIGAČ 03.11.1935 01.03.2022
Terezija ŽABKAR 29.09.1925 12.11.2021
Roza ŽMAVC 06.07.1930 09.11.2021

KO DIS Ljubljana Center
Slavka TIPIČ       03.2022

KO DIS Ljubljana Šiška
Ana GORENC 05.05.1932 09.02.2022
Mihaela JENKO 24.09.1932 13.02.2022
Jožefa ŠTRUKELJ 09.04.1931 16.02.2022
Milena UDOVČ 22.02.1943 09.12.2021
Ivan ULČNIK 11.04.1935 23.07.2021

KO DIS Ljubljana Vič Rudnik
Ernest BOŽIČ 22.08.1937 03.11.2021
Ivanka ŠPORAR 19.05.1937 11.11.2021
Alojz ŽIBERT           1935 19.03.2021

KO DIS Maribor Pobrežje
Ivanka MEIER  17.12.1947 22.01.2022
Nadica NAHTIGAL 27.02.1935 03.12.2021
Darinka WEISS 07.01.1939 26.11.2021

KO DIS Mozirje
Anton ŠKULJ 12.06.1936      05.2021

KO DIS Muta, Podvleka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica
Pavla PISNIK 24.06.1932 11.11.2021
Božo PRAPROTNIK 11.09.1938 15.02.2022
Karel ŽIGART 01.11.1923 11.02.2022

KO DIS Novo mesto
Ivanka AVSEC 12.12.1931 06.06.2021
Jožefa RAJER 23.09.1932 20.03.2022

KO DIS Ormož
Ana KOSAJNČ 31.07.1938 13.03.2022
Slavica ŠUMAK 01.05.1931 19.01.2022

KO DIS Pince- Marof- Benica-Petišovci
Silva KAPUN 09.12.1937 24.02.2022

KO DIS Podbočje
Karolina DUHANIČ 01.06.1936 09.12.2021
Rozalija JUREČIČ 27.08.1936 02.12.2021
Justina KUHAR 17.11.1931 28.07.2021
Janez PACEK 22.02.1936 16.11.2021

KO DIS Polšnik
Anton BEJA 13.01.1929 01.01.2021
Ivanka REPOVŽ 11.09.1937 12.09.2021
Vili REPOVŽ 10.07.1932 10.02.2019
Frančiška VOZELJ 28.03.1928 23.12.2021
Ana ŽURGA  16.11.1938 21.01.2020

KO DIS Radovljica
Joži BRANDSTETER 15.03.1925 25.11.2021
Anton VOLČANŠEK 16.08.1929 01.02.2022

KO DIS Raka
Anton HRUŠEVAR 12.06.1923 27.04.2021
Jožefa TOMAŽIN 14.04.1933 04.03.2022

KO DIS Ravne na Koroškem
Frančiška VIVOD 25.08.1933 28.01.2022

OO DIS Ruše
Mladen ČRNKO 18.03.1935 16.12.2021

KO DIS Sevnica
Karolina DOLINŠEK 19.08.1932      08.2021
Mihael MLAKAR 17.09.1929 20.01.2020
Terezija POPELAR 05.10.1932 26.03.2022

KO DIS Slovenj Gradec
Darinka CERJAK  23.12.2021
Jožica HORVAT  12.08.2019
Franc KELHER  30.06.2019
Justina KOLETNIK  20.11.2020

KO DIS Slovenske Konjice
Avgust KOLAR           1940 20.12.2021
Franc VRANJEK           1940 21.12.2021
Andrej ŽITNIK  29.11.1941 17.10.2021

KO DIS Studenec
Marija POVHE 25.01.1933 01.02.2022

KO DIS Šentjanž
Jože PETAN 17.03.1928 14.03.2022

OO DIS Škofja Loka
Sonja KAVČIČ 03.09.1927 15.01.2022
Brigita ZUPANČIČ 03.10.1932 19.12.2021

KO DIS Trebnje
Jože BRATE 07.09.1934 17.01.2022
Marija GOLOB 09.01.1933 02.03.2022
Mirko HROVAT  25.11.1927 05.02.2022
Franc REPŠE 31.10.1931 09.12.2021
Janez VIDMAR 20.12.1938 04.01.2022

KO DIS Trbovlje
Stanislav WEISS 07.03.1937 12.2021

KO DIS Velika Dolina
Katarina AJSTER 1930 2021
Marija BAJS 1933 2021
Antonija BARKOVIČ 1930 2021
Marija HEIMBRING 1936 2021
Marija HUMEK 1938 2021
Antonija LAZANSKI 1940 2021
Marija VOGRIN 1929 2021

KO DIS Veliki Trn
Vida PIRC 26.06.1929 15.02.2022

KO DIS Zagorje
Joža BRAČUN 16.10.1934 01.12.2021
Milena KOS 11.09.1930 30.12.2021

KO DIS Žalec
Milan BAUDEK 1934     06.2021
Lucija STARC 1928     01.2021
Ivana VODLAN


