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V okviru Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, s sedežem v  
Ljubljani, Linhartova 13, deluje Informacijski center DIs.

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 (DIS) je bilo ustanovljeno 
9. junija 1991.

V Informacijskem centru DIS so shranjena gradiva, ki so nastajala v 
društvu vse od ustanovitve.

Večina gradiv je v knjigah, brošurah in zloženkah ali so urejena po 
vsebinskih fasciklih.

Na voljo je tudi več kot 200 filmov in DVD-jev iz dejavnosti DIS v 
minulih 20-ih letih ter na tisoče slik iz taborišč in krajev izgona in iz 
dejavnosti DIS.

Pomembna so tudi gradiva in knjige o nasilju nad drugimi slovanski-
mi narodi ter dokumentacija o Mednarodnem odboru izgnancev in 
beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945.  Ta odbor je 
bil na pobudo DIS ustanovljen na prvem evropskem kongresu iz-
gnancev in beguncev 6. junija 2009 v Ljubljani.

Del sredstev za ureditev Informacijskega centra DIs je prispe-
vala tudi evropska unija v okviru projekta Program »evropa 
za državljane«.

Program “Evropa za državljane“ 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 

primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”
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VSEBINA INFORMACIJSKEGA CENTRA 
DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945

I. Podatki o povzročeni vojni škodi:

I./1 Podatki o vojni škodi med drugo svetovno vojno, ki so jo 
povzročili Nemci, Italijani, Madžari in Avstrijci.

I./2  Podatki o tem, kakšna vojna škoda je bila priznana nekdanji 
Jugoslaviji na reparacijskih in mirovnih konferencah po drugi 
svetovni vojni.

I./3   Podatki, koliko vojne odškodnine je dobila nekdanja Jugoslavi-
ja iz naslova vojne škode od naslednic  agresorskih  držav in kaj 
je dobila Slovenija.

I./4   Zakoni in pravilniki o popisu vojne škode po drugi svetovni vojni.

I./5   Kako so vojno škodo uveljavljale druge evropske Države.
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II.	 Pregled	nastajanja	zakonov	za	uveljavljanje	
pravic žrtev vojne (38 fasciklov)

II./1	 Zbrani	osnutki,	predlogi	in	zakoni	o	uveljavljanju	statusa	in	
pravic slovenskih izgnancev, beguncev in drugih žrtev vo-
jnega	nasilja	(od	leta	1991	do	2011)

II./2	 Podatki	o	prvem	osnutku	predloga	zakona	o	vojni	odškodnini	
zaradi izgona, izgube življenja, poškodovanega zdravja, 
odvzete prostosti in premoženja (marec 1993)

II./3	 Nastajanje	zakona	o	uporabi	sredstev,	pridobljenih	iz	naslova	
kupnine	na	podlagi	zakona	o	lastninskem	preoblikovanju	pod-
jetij	(1995)

II./4 Nastajanje in sprejem zakona o žrtvah vojnega nasilja in 
dopolnjevanje (1993, 1995, 1997, 2000, 2008, 2009)

II./5 Nastajanje zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine za 
fizično in psihično trpljenje (1996–2001, 2008).

II./6	 Zapisniki	sej	Medresorske	komisije	vlade	RS	za	obravnavo	
vprašanj vojne  škode (1992–1997)
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III. Avtorski teksti Ivice Žnidaršič o uveljavljanju 
pravic	izgnancev,	prisilnih	delavcev,beguncev	in	
drugih žrtev vojnega nasilja (25 fasciklov)

III./1  Pisma organom nemške države

III./2	 Referati	na	raznih	zborovanjih,	prireditvah,	pohodih

III./3	 Kronološki	zapisi	sestankov	in	pogovorov	za	dosego	zahtev	
za	uveljavljanje	pravic

III./4 Intervjuji v časopisih, radiu in RTV

III./5 Več kot 150 informacij za Vestnik DIS o uveljavljanju pravic

III./6	 Elaborat	o	vojni	škodi	in	vojnih	odškodninah	kot	posledici		
druge svetovne vojne 1941–1945 (za potrebe Medresorske 
komisije Vlade RS za obravnavo vprašanj vojne škode 
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IV./1 Dokumentacija o pisnih pobudah ZR Nemčiji 
(pisma nemškim kanclerjem, nemškemu parla-
mentu in nemškim ministrstvom)

IV./2   Sodelovanje z nemškimi župani in podatki o obnavljanju 
grobov v Nemčiji umrlih izgnancev

V.	 Sodelovanje	z	Mednarodno	organizacijo	za	mi-
gracije (IOM) 

V./1 Podpis sporazuma z IOM o uveljavljanju odškodnin za prisil
no	delo	slovenskih	izgnancev

V./2 Podatki o slovenskih izgnancih prisilnih delavcih in kje in kaj 
so delali v izgnanstvu v Nemčiji (za žive in umrle – 18.000 
podatkov)

V./3  Podatki o uveljavitvi odškodnin za prisilno delo v Nemčiji in 
informacije o tem v Vestnikih DIS
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VI. Sodelovanje z Evropsko unijo:

VI./1 Pisma EU glede vojnih odškodnin

VI./2 Razpisi EU za sredstva 

VI./3  Pomoč EU pri pripravi Informacijskega centra DIS in razstave 
o izgonu Slovencev in nasilju nad drugimi slovanskimi narodi

Program “Evropa za državljane“ 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 

primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”
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VII. Gradiva o podpisu bilateralnega sporazuma s če-
škim društvom Krog državljanov Češke republi-
ke, izgnanih leta 1938 z obmejnih ozemelj in polj-
skim društvom Združenje Poljakov, oškodovanih 
s strani tretjega rajha, leta 2007

VIII. Gradiva Prvega evropskega kongresa izgnancev in 
beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–
1945, ki smo ga organizirali v Ljubljani, 2009

IX./1 Gradiva Mednarodne konference o skrbi za  izgnance in 
prisilne delavce nekaterih evropskih držav, ki smo jo orga-
nizirali 4. 6. 2010 v Ljubljani

IX./2 Mednarodna konferenca v Banski Bystrici, septembra 2010, in 
podpis sporazuma
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Gradivo za nastajajoči evropski mzuej žrtev fašizma in nacizma  
na gradu Rajhenburg.

Delegacije 10 sorodnih organizacij iz Evrope na osrednji prireditvi 
DIS 4. 6. 2011 v Brestanici
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Nemški seznam izgnanih Slovencev
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X. Slikovno gradivo o 20-letnem delovanju DIS in 
slikovno gradivo z razstav o izgonu slovencev in 
nasilju nad drugimi slovanskimi narodi
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XI. Publikacije DIS (knjige, brošure, zloženke)
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InformacIjSkI center 

Na gradu Rajhenburg je bila 29. septembra 2001 podpisana listina o 
priključitvi zveze slovenskih izseljencev iz Celovca kot samostojne in 

neodvisne organizacije k Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945.
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XII. Filmski zapisi:
– Filmski zapisi (DVD) o dejavnosti DIS od 1991 do 2011 

(200 filmov)

XIII. Zapisniki sej organov Skupščine DIS 
 od 1991 do 2011:

XIII./1 Izvršnega odbora Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

XIII./2 Nadzornega odbora Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

XIII./3 Častnega razsodišča Društva izgnancev Slovenije 1941–1945

XIII./4 Zapisniki sej Komisije za socialno-zdravstvena in 
odškodninska vprašanja (od 1991 do 1997)

XIII./5 Imenski pregled članov Društva izgnancev Slovenije  
1941–1945 po 85 Krajevnih in Območnih organizacijah DIS

XIII./6 Seznam z naslovi 85 Krajevnih in Obočnih organizacij DIS

XIII./7 Seznam rojenih v izgnanstvu

XIV./8 Seznam v izgnanstvu umrlih Slovencev

XV. Nemški seznam o izgnanih Slovencih

XVI. Pregled objav v tisku o dejavnosti DIS

XVII. Imenski seznam darovalcev sredstev za obnovo zgornjih 
prostorov zbirnega taborišča za izgon Slovencev v Brestanici
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XI./   93 številk Vestnika DIS, ki izhaja od leta 1992 dalje, s 
prikazom	pomembnih	aktivnosti	DIS	v	zadnjih	20	letih

XIV.	 Gradiva in film o osrednji prireditvi 4. 6. 2011 pri najve-
čjem zbirnem taborišču za izgon Slovencev v Brestanici 
ob	70.	obletnici	izgona	Slovencev	in	20.	obletnici	delova-
nja	DIS

XV.	 Gradiva	o	pohodih	ob	okupacijskih	mejah	med	drugo	
svetovno	vojno:

• ob nemškoitalijanski okupacijski meji od Murenc do Telč 
• ob nemškoNDH okupacijski meji 
• pohod ob nemški okupacijski meji od Telč do Bučke
•	 pohod	po	vaseh	s	Kozjanskega	izgnanih	Slovencev

XVI.	 Gradiva	za	razpis	nagradnega	tekmovanja	v	vseh	sloven-
skih osnovnih šolah ob 70. obletnici izgona Slovencev:

•	 vsebina	razpisa
• članki o vsebini razpisa
•	 izbor	nagrajenih	spisov
•	 diplome	za	11	nagrajencev
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Del arhiva Informacijskega centra Društva izgnancev Slovenije 
1941–1945 se nahaja v zbirnem taborišču za izgon Slovencev v 
Brestanici. Popisnice za okoli 18.000 slovenskih prisilnih delavcev 
v nemških izgnanskih taboriščih pa hranimo v Arhivu Republike 
Slovenije, v Ljubljani, Zvezdarska 1.

Pregled vsebine Informacijskega centra DIS sta pripravila 
Ivica Žnidaršič in Gregor Kaplan, Ljubljana, 2011
Izdalo Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945.
Dopolnjen ponatis, 2013.
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www.eu-eric.eu
www.drustvo-izgnancev.si
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Program “Evropa za državljane“ 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
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primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”


