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OB IZIDU ŠTIRIINTRIDESETE ŠTEVILKE »OPTIMISTA«
Pred vami je 34. št. biltena »OPTIMIST«, kjer vas seznanjamo z nekaj novicami, poročili in
obvestili.
Ob tej priliki vas še vedno prosimo, da nam pošljete svoje spomine oz. zgodbe na čase, ko ste
svoja mlada leta preživljali kot izgnanci daleč od svojega doma.
Čeprav so dogodki že zelo oddaljeni in niso preveč lepi, toda pozabiti se kljub temu ne smejo.
Pa tudi raznih vaših predlogov bi bili zelo veseli.
ČLANI ODBOROV ZDRUŽENJA:
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
ROVAN FRANC
KRISTAN TONE
SLADIČ STANE
MIŠIČ JOŽICA
KATNIK ANA
ROVTAR STANA
PIRC JELKA
GERJEVIČ FRANC
GUSTINČIČ FRANC
KARUN JANEZ
KNEZ JOŽICA

MIHELIČ ALBINCA
GERJEVIČ DARINKA
KNEZ ANTON
PODGORŠEK IVAN

Častno razsodišče
SINKOVIČ IVAN
GABRIJEL LOJZKA
KUNČIČ VIDA
ŠUMI OLGA

≈≈≈
OBVESTILO - DELOVNI ČAS in NASLOV SPLETNE STRANI
Pisarna Združenja bo tudi v letu 2013 odprta samo dvakrat na teden, in sicer v PONEDELJEK in
SREDO od 9,00 – 12,00 ure.

Naš spletni naslov je: http://www.zdruzenje-zrtev.si
Kdor ima možnost lahko s pridom izkoristi dostop do spletne strani in se informira o našem delu.
≈≈≈
PLAČILO ČLANARINE:
Višina članarine za leto 2013 bo ostala enaka, in sicer 12,00 evrov, kamor je vključen tudi
»OPTIMIST«. Lahko se plača v dveh obrokih.
Plačevanje članarine poteka na isti način kot doslej. Kranjčani in okoličani lahko plačajo v pisarni,
ostali pa preko transakcijskega računa: 05100-8000057707 ali po poštni nakaznici.

IZVRŠNI ODBOR
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ZAHVALA DONATORJEM
V času od zadnje izdaje Optimista nam je Mestna občina Kranj nakazala drugi obrok donacije.
Poudariti je treba, da nam MOK pomaga že od vsega začetka, za kar se iskreno zahvaljujemo.
Zahvaljujemo pa se še enkrat vsem tistim, ki so donirali 0,5 % plačane dohodnine (za leto 2011)
našemu Združenju.
Prosimo pa člane in njihove sorodnike, ki se še niso odločili, kam donirati 0,5 %, da izpolnijo
obrazec na pristojni Upravni enoti in donirajo omenjeni procent od dohodnine na naš naslov.
≈≈≈
Še vedno se trudimo, da bi fizično in psihično trpljenje žrtev nacifašizma med drugo svetovno
vojno prikazali čim bolj avtentično. Tisti, ki ste našo razstavo, ki je bila v letu 2011 s trinajstimi
panoji postavljena v avli mestne občine Kranj in januarja 2012 v Muzeju novejše zgodovine v
Celju, ste lahko videli, kaj vse je prikazano.
Ker pa bi razstave radi obogatili še z raznimi predmeti, ki jih morda imate tisti, ki ste bili direktne
žrtve, ali pa njihovi mlajši sorodniki, ki so jim ti predmeti ostali. Predvsem gre za fotografije kot
naprimer: značilne slike odhoda od doma, transport v zbirne centre, potovanje v Nemčijo ali Srbijo
ter fotografije iz zaporov, taborišč in prisilnega dela; dalje predmete kot so: morebitna takratna
oblačila, obutev, jedilni pribor, posode in pa seveda kaj takega, kar vi mislite, da bi bilo vredno
prikazati.
Vse kar ste pripravljeni pokazati bi fotografirali in nato prikazali kot slikovni material, kdor pa bi
bil pripravljen, da se tak predmet pokaže v originalu, bi ga z veseljem začasno sprejeli in nato
vrnili. Vsem, ki ste pripravljeni to storiti se že vnaprej zahvaljujemo.
Še enkrat pa prosimo direktne žrtve nacifašizma ali njihove bližnje sorodnike, znance, prijatelje,
da nam napišejo zgodbe, doživljanja, razmišljanja o takratnih časih in dogodkih, da jih objavimo v
Optimistu, vse z namenom, da se kaj takega nikdar več ne ponovi in ne pozabi.
≈≈≈
Tokrat se oglašamo zaradi tega, ker hočemo naše člane še enkrat obvestiti o novostih, katere je
sprejela in jih bo še verjetno sprejemala naša vlada glede naših prejemkov. Sklepi in novi zakoni
so zelo ostri.
V zvezi s tem smo dobili obvestilo od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Glede tega
smo se pritožili na vladne institucije, zaradi grobih posegov v že pridobljene pravice.
Nekaj pomembnih točk vam spodaj navajamo v informacijo.
Obvestilo za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja
Dne 31. 5. 2012 je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012,
v nadaljevanju ZUJF). Na podlagi tega zakona so bile na področju vojne zakonodaje (Zakon o
vojnih invalidih, Zakon o vojnih veteranih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja) sprejete naslednje
spremembe:
1. Ukinitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja
Ukinjena je pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. Postopki za uveljavitev tovrstne
pravice, ki so se na podlagi zahtevkov začeli pred uveljavitvijo ZUJF, se bodo končali po
dosedanjih predpisih. Primer: zahteva, ki je bila z izpolnjenim bolniškim listom za zdraviliško in
klimatsko zdravljenje podana na pristojno upravno enoto pred uveljavitvijo ZUJF, to je do
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31.5.2012, bo odstopljena pristojni zdravniški komisiji prve stopnje za izdajo izvida in mnenja, oz.
pristojni zdravniški komisiji druge stopnje v primeru pravičasnega ugovora.

2. Pravica zdravstvenega varstva
Pravica zdravstvenega varstva (plačilo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se
zagotavlja iz državnega proračuna) ostane nespremenjena za osebe s statusom vojnega invalida in
osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Vojnim veteranom se bo pravica do zdravstvenega varstva
zagotavljala ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 55 let) in pogojev za pridobitev
veteranskega dodatka. Primer: samo vojni veteran, ki bo pridobil pravico do veteranskega dodatka,
bo lahko uveljavil tudi pravico do zdravstvenega varstva. Veteranom, ki so že uveljavili pravico do
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se jim le-ta zagotavlja do 1. 1. 2013, po tem datumu jim
pravica ostane le v primeru, da so prejemniki veteranskega dodatka in izpolnjujejo tudi starostni
pogoj 55 let. Za žrtve vojnega nasilja plačilo dodatnega zdravstvenega varstva ostane še naprej.
3. Izplačila prejemkov po vojni zakonodaji do konca leta 2012 in prehod na nov način
izplačevanja prejemkov po vojni zakonodaji z letom 2013
Po uveljavitvi ZUJF bodo prejemki po vojni zakonodaji v letu 2012 (invalidnine, dodatki,
doživljenjske mesečne rente in drugi prejemki po zakonih) dospeli v izplačilo po naslednjih
datumih:
6. 7. 2012 za mesec julij,
13. 8. 2012 za mesec avgust,
19. 9. 2012 za mesec september,
25.10.2012 za mesec oktober in
3. 12. 2012 za mesec november.
2. 01. 2013 za mesec december
Z letom 2013 se bodo prejemki po vojni zakonodaji izplačevali v mesečnih zneskih prvega
delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Primer: za mesec december 2012 bo izplačilo 2.1 2013.

Upravna enota Kranj
……..
Objavljamo vam izvleček članka o zasedanju sklada EVZ, v katerem sodelujeta dr. Salm
Martin in Saathoff Günter:
ZASEDANJE KURATORIJA
Kuratorij sklada „Spomin, odgovornost, prihodnost“ je na svojem 32. zasedanju dne 28. 6. potrdil
mandat predsednika upravnega odbora dr. Martina Salma in upravnega odbora Günterja
Saathoffa za obdobje 2012 – 2017. Poleg tega pa odobril predloženo strategijo sklada o vsebinski
organizaciji do leta 2020.
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„S potrditvijo obeh mandatov predsedstva sklada do leta 2017 zre sklad s dobro sestavo v
prihodnost. Dr. Martin Salm in Günter Saathoff sta sklad po zaključku izplačil nekdanjim prisilnim
delavcem nacizma razvila v pomembnega dajalca finančnih sredstev. S pritrditvijo strategiji in
finančni opremi za prihodnja leta je kuratorij sprejel odločitve, ki so kažipot delu sklada, je dejal
dr. Michael Jansen, predsednik kuratorija z mednarodno zasedbo, ob zaključku sestanka 28. 6.

S predloženo strategijo sklad svoje delovanje osredotoča na spomin na nepravičnosti nacizma na
eni strani, na drugi strani pa na oblikovanje človekovih pravic ter usmerja težišče humanitarnega
angažmaja na zelo stare žrtve nacizma. Kuratorij želi tako opozoriti, da potrebujejo preživeli v
svojih poslednjih dneh življenja posebno pozornost.

Za finančno leto 2013 je kuratorij potrdil sredstva v višini 7,2 mio evrov, za leto 2014 in 2015 pa
7,5 mio. evrov letno.
…………
Na ta članek je odgovoril Tone Kristan, in pismo navajamov celoti:
ERINERUNG, VERANTVORTUNG, ZUKUNFT
Lindenstr. 20-25
10969 BERLIN

Spoštovana g. Dr. Salm in g.Saathoff
Najprej iskrene čestitke za izvolitev na vodilni mesti.
Z zanimanjem sem prebral vaše E-pismo od 15.8.2012, ki obravnava zanimive teme. Vendar pa,
kot vedno do sedaj v obstoječih, kot tudi predvidenih materialih, ni niti besedice o kalvariji
slovenskih žrtev nacizma in zato se počutimo zapostavljene.
Poznano je, da je bil slovenski narod že ob okupaciji OBSOJEN NA UNIČENJE, to bi moral vedeti
vsaj g. Saathoff in je bilo v odnosu na število prebivalcev največ pregnanih in žrtev v Evropi.
Prepričani smo, da bi nas morali kljub naši majhnosti upoštevati enako, kot ostale. Okupatorji so
počeli vse mogoče brutalnosti, da bi uničili slovenski narod (politični zapori, KZ taborišča, izgoni,
begunstvo, talci, cca 1200 otrok v prevzgojnih taboriščih, ukradeni otroci) in tako je neposredno
trpelo cca 180.000 žrtev, brez borcev odporniškega gibanja.
Veliko napora smo vložili v obveščanje nemške javnosti o trpljenju slovenskega naroda. O tem
priča knjiga Entrechtung, Vertreibung, Mord (izdana pri METROPOL Berlin – to bi morali
imeti), film, razstave, simpooziji, katalogi, zemljevidi taborišč in druge publikacije. Na to temo je
Studienzenter KZ Neuengamme Hamburg izdal STUDIENHEFTE 2010 za prireditev, ki se je
zgodila novembra 2009 (prilagam), kot je razvidno se je kar nekaj naredilo v smeri obveščanja,
kar pa izgleda da ni prišlo do vodstva EVZ, vsaj ne do te mere, da bi nas upoštevali pri poplačilu
nematerialnih in materialnih odškodnin.
To sem moral napisati, ker je v vašem pismu kar nekaj tem, pri katerih bi lahko, oz. morali
sodelovati (konference, simpoziji, pričevanja, itd).
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Posebej poudarjam, da se vse akcije lahko zgodijo na daljši rok, ker mi potrebujemo več časa za
priprave in pridobitev finančnih sredstev.
Upam, da sem nekatere stvari pojasnil in pričakujem dobro sodelovanje, vama pa uspešno delo.
S spoštovanjem
Tone Kristan
Častni predsednik

………..
Odgovor dr. Salma in gospoda Saathoffa na pismo Toneta Kristana:
ZDRUŽENJU ŽRTEV OKUPATORJEV
Oškodnina slovenskim žrtvam nacizma
tu: Vaš dopis z dne 3. 7. 2012
Spoštovani g. predsednik,
dne 3. 7. 2012 ste dopis z zgoraj omenjeno zadevo naslovili na bavarskega ministrskega
predsednika. Vaš dopis smo v obravnavo posredovali bavarskemu Ministrstvu za delo, socialne
zadeve, družino in ženska vprašanja, ki je tudi zadolžen za odgovor. Od tu dalje podajam na Vaš
dopis sledeče mnenje:
Obdobje 1933 – 1945 je v novejši zgodovini Nemčije najtemnejše. Pod nacistično vladavino so v
nemškem imenu izvajali hudodelstva iz političnih, rasističnih in versko-svetonazorskih razlogov, ki
so povzročila miljonkratno trpljenje ljudem, predvsem pripadnikom drugih ljudstev in skupnosti.
Po koncu vojne se je Zvezna republika Nemčija skupaj s komunami in deželami – tudi Bavarsko,
izrekla za prevzem odgovornosti, ki izhaja iz te preteklosti. Poprava škode in zagrešenih krivic,
povzročenih s strani nacističnega režima, je prioriteta. Med drugim se to odraža tudi v obilici
meddržavnih sporazumov in zakonskih ureditev, na podlagi katerih so se odškodnine žrtvam
nacističnih zločinov že izplačevale in se bodo tudi še nadalje. Mednje spada tudi odškodnina
prisilnim delavcem in drugim žrtvam nacizma, katero ureja sklad „Spomin, odgovornost,
prihodnost“, ustanovljen leta 2000, na katerega se v Vašem dopisu naslavljate.
Prosim pa, da morate razumeti, da se z Vašo vlogo ne morem podrobneje ukvarjati. V Nemčiji je
za urejanje pravnih vprašanj od nekdaj zadolžena Zveza (tu: Ministrstvo za notranje zadeve,
Graurheindorfer Str. 198, 53117 Bonn). Ali je usoda slovenskih žrtev nacizma, ki jih zastopate, v
okviru dosedanjih ureditev povojnih pravnih vprašanj upoštevana in obeležena na primeren in
obsežen način, s strani dežele Bavarske ne moremo presoditi.
Lep pozdrav!

……….

Paul Hansel
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Datum: 12.9.2012
MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO
IN SOCIALNE ZADEVE
Minister gospod Andrej VIZJAK
Kotnikova 28
1000 LJUBLJANA

Odgovor na telefonsko obvestilo
Dne 3.9.2012 smo prejeli telefonsko obvestilo od višje svetovalke gospe Evelin Dogan, da v
drugem polletju 2012 Ministrstvo za DDSZ ne bo več sofinanciralo dejavnosti našega združenja.
Ponavadi je bila komunikacija pri takih odločitvah pismeno obrazložena in utemeljena.
Pri tem tudi nismo dobili informcije ali bo ta vrsta sofinanciranja sploh še aktualna s strani Vlade
RS v prihodnjem letu 2013.
Zato vas prosimo, da nam odgovorite in nam informacijo posredujete pisno, kar od nas zahtevajo
tudi naši člani , ki so v 2. svetovni vojni preživljali strahote okupatorjev doma in v taboriščih po
Evropi.
Sicer mala sredstva, katera so se v zadnjih letih že zniževala sedaj ukinjate, to pa je že prvi znak in
pogoj, na katerem vlada že deluje, da bomo morali naše združenje, katero zastopa naše člane, ki
živijo na področju cele Slovenije, ukiniti. To pa bi bilo zelo nespametno, ker člani, katerih starost
je nad 70 let velikokrat iščejo informacije in pomoč pri nas. Poleg tega z našo pomočjo upajo, da
bodo enkrat od države Slovenije dobili ugodno informacijo o poplačilu materialne odškodnine, za
kar ima RS gluha ušesa že od osamosvojitve naprej.
Zato od vas zahtevamo utemeljitev ukinitve (že večkrat zmanjšanega) sofinanciranja.
V pričakovanju res hitrega odgovora vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem
Predsednik
Franc Rovan

……..
Ministrstvo je odgovorilo sledeče:
Odgovor na vaš dopis z dne 12.9.2012
V dopisu z dne 12.9.2012 navajate, da ste bil telefonsko obveščeni, da v drugem polletju ne bo več
sofinanciranja dela vašega združenja. Navajate, da so se sredstva v zadnjih letih že zniževala,
ukinitev sredstev pa pomeni ukinitev združenja. Želite utemeljitev ukinitve sofinanciranja in
pojasnilo kako bo to potekalo v letu 2013.
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Ukrepi za uravnoteženje javnih financ kratkoročno in dolgoročno posegajo na vsa področja
financiranja in sofinanciranja iz javnih sredstev, tudi na področja pravic fizičnih in pravnih oseb.
Vendar ministrstvo tudi v obdobju zniževanja proračunskih odhodkov deluje v smeri zagotovitve
osnovnih sredstev za socialno varnost posameznikov in splošno družbeno varnost.
Ministrstvo je z vašim združenjem dne 13.2.2012 sklenilo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
združenja v letu 2012. Iz Proračuna RS za leto 2012 se je dejavnost združenja sofinancirala v
obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012. Zato lahko ugotovimo, da je bilo združenje v sicer manjšem
obsegu kot predhodna leta sofinancirano iz javnih sredstev. Ne moremo pa se strinjati, da je bilo
sofinanciranje v letu 2012 ukinjeno. Nadalje, za leto 2013 proračun še ni uveljavljen., Zato vam
podatkov o sredstvih, ki bodo v letu 2013 namenjena sofinanciranju društev oz. njihovih
programov na področju vojne zakonodaje, še ne moremo posredovati.
Prepričani smo, da vam zniževanje javnih sredstev ne bo odvzelo poguma za nadaljnje delovanje,
doseganje interesov vaših članov in ciljev vašega združenja.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Evelin Dogan, višja svetovalka

Dragica BAC
Generalna direktorica

……….

Dne 17.9.2012 smo Ministrstvu za pravosodje napisali spodaj navedeni dopis:

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
IN JAVNO UPRAVO
Zupančičeva 3
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Vaš dopis št. 007-161/2012, od 30.7.2012 – Materialna odškodnina
Z našim dopisom št. 133/2012 od 13.6.2012 smo želeli Vlado RS opozoriti na nerešen problem
plačila materialne odškodnine žrtvam nacifašizma, misleč da se bo našel nekdo, ki bo zares poznal
problematiko in se bo pripravljen pogovarjati.
Dobili pa smo odgovor sestavljen iz mnenj ljudi, ki globino problema ne poznajo, s tem pa nas
zaničujejo in ponižujejo, in si jemljejo pravico, da odločajo o usodi in pravicah nas, ki smo
preživeli kalvarijo genocida nacifašizma.
Na kratko nekaj dogodkov:
1. Žrtve smo že od leta 1993 od Vlade RS in Parlamenta zahtevali, da od naslednic
okupatorjev zahteva nematerialno in materialno odškodnino za slovenske žrtve. Ker tega
niso hoteli, je bil sprejet leta 1995 samo Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZŽVN) št. 63/95, s
katerim je sprejela Slovenija neke obveznosti, to je da sami sebi plačujemo nematerialno
odškodnino, ne pa povzročitelj.
2. Ker oblasti niso bile pripravljene na nobeno ukrepanje v zvezi materialne odškodnine, smo
leta 2002 (s protestnim shodom) zahtevali, da Slovenija plača tudi materialno odškodnino.
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Od takrat naprej zahtevamo zakon (osnutek smo pripravili mi), ki bi določil kako problem
rešiti.
3. Navajanje, da sedaj ni pravi čas za pripravo zakona je otročji. Kaj pa čas od leta 2001 ko
ni bilo krize ali takrat tudi ni bil pravi čas? Ves ta čas so se neki birokrati igrali z nami,
nas poniževali in nam odrekali naše pravice.
4. Zaradi tega če se Ustavno sodišče ne smatra za pristojno za obravnavo (ne pove pa kateri
organ je pristojen) še ne pomeni, da problem ne obstaja.
5. Poleg ostalih neumnosti izstopa navajanje, da problema ni mogoče obravnavati, ker ni
potrebnega Zakona, saj tega bi morala sprejeti država. Sprašujemo se zakaj ga ni? Ker z
zakonom bi se določilo metodo izračuna odškodnine upravičenca. Samo plačilo pa bi bilo
po plačilni sposobnosti države, oziroma od poguma vladnih inštitucij, to odškodnino
izterjati od povzročitelja.
To je samo nekaj točk problematike, ki se sploh še ni resno obravnavala. Ponovno pa
poudarjamo ZAHTEVO za pripravo ZAKONA za poplačilo materialne odškodnine žrtvam
nacifašizma in pričakujemo na to temo tehten razgovor.
S spoštovanjem
Predsednik
Franc Rovan
……..

Odgovor na našo zahtevo je vabilo državnega sekretarja Helmuta Hartmana na sestanek.
Vabilo spodaj navajamo v celoti:
Spoštovani,
na ministrstvo ste naslovili dopis v zvezi z nerešenim problemom plačila
odškodnine žrtvam nacifašizma. V zvezi s tem vam predlagamo termin sestanka
pri državnem sekretarju Helmutu Hartmanu in sicer vas lahko sprejme v
četrtek, 8. 11. 2012 ob 10. uri v pisarni v kabinetu na Tržaški c. 21 v 7. nadstropju.
Prosim vas za povratno informacijo, če vam navedeni termin ustreza.
Prijazen pozdrav,
Janja Gorenc
Kabinet ministra

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Telefon: (01) 478 8385

Sestanek in rezultati pogovora 8.11.2012:
Po večkratnih urgencah na vladne institucije smo dosegli, da je sekretar ministrstva za pravosodje
gospod Helmut Hartman sklical sestanek z nami, na temo POPLAČILA MATERIALNE
ODŠKODNINE.
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Dne 8.11.2012 smo se tega sestanka udeležili v imenu ZŽO gospod Rovan, gospod Kristan, gospa
Rovtar in gospod Gustinčič. V imenu Ministrstva pa so bili prisotni sekretar gospod Helmut
Hartman, gospa Gordana Zalaznik in gospod Peter Pavlin.
Najprej je g. Kristan kot dober poznavalec zgodovine ZŽO predstavil naš boj od leta 1996 naprej,
nato pa smo še ostali člani naše ekipe dodali vsak svoj del k vsebini zahteve.
V nadaljevanju so nam predstavniki ministrstva, predvsem g. Hartman, razložili svoje videnje tega
problema. V njegovi razlagi ni bilo slišati, da bi država hotela sprejeti zakon, brez katerega pa
poplačilo ni možno. Naš predlog je še vedno, da se sprejme zakon, poplačila pa bi se izvršila, ko bi
bila finančna situacija boljša. Kar pa se tiče samega količnika o prevedbi dinar ob popisu škode
leta 1946, v današnji EVRO, pa sploh ni bilo razprave, ker bi to prišlo v poštev ob samem
definiranju zakona, na katerega pa imamo pripombe, ki bi jih bilo nujno rešiti v dobro
oškodovancev.
G. Hartman je tekom razgovora tudi nekako povedal, da v zvezi s tem poplačilom noče zadolževati
svojih vnukov, kar ni prav posrečena izjava nekoga, ki bi moral reševati probleme bolj strokovno.
Končni dogovor je bil, da nas bo Ministrstvo v roku enega meseca obvestilo o nadaljnih ukrepih.
……….
ZADNJE NOVICE
V oktobru nas je obiskala naša dolgoletna sodelavka iz Nemčije, gospa Fava Rosa. To priliko smo
izkoristili tudi za pogovor o naši problematiki na področju Nemčije, ker je ona od nedavno
sodelavka Judovskega muzeja v Berlinu, kamor se je tudi pred kratkim preselila. Njen obisk je
sovpadal z našim obiskom gospoda Birse v Braniku, kamor je šla tudi ona. V Branik smo šli po
slikovni material za nov pano, s katerim bomo dopolnili našo zbirko za razstave. Tako je gospa
Rosa videla še eno področje v Sloveniji, kjer so med vojno tamkajšnji prebivalci, predvsem
Rihemberčani, preživljali hude čase.
…….
Vse, ki prejemate naš bilten »Optimist« prosimo, da obvestijo tudi svoje prijatelje, znance in
sorodnike, da imajo možnost spremljanja novic o našem delu tudi preko interneta. Tam lahko
preberejo vsa tekoča dogajanja in kaj se v združenju dela.
Internetni naslov je: http://www.zdruzenje-zrtev.si
Člani in nečlani pa lahko komunicirajo z nami tudi po elektronski pošti, na naslovu:
zzokranj@siol.net
……
Razstave:
Glede razstav, katere poskušamo umestiti v Sloveniji, je velika verjetnost, da bomo uspeli le-te
postaviti v Ptuju, Novi Gorici in Mariboru. Kdaj to bo, je pa odvisno od prostih terminov v
posameznih krajih.
……
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Na koncu obveščamo vse člane naših odborov, da v letu 2012 ne bo več sestaka. Ta bo v februarju
2013, ko bomo obravnavali delo prejšnjega leta in zaključni račun.
Zato se vam ob tej priliki zahvaljujemo za vaše delo, udeležbe na sestankih in pomoč pri
Združenju , z željo, da tudi v prihodnje dobro in uspešno sodelujemo, v letu 2013 pa želimo vam in
vašim bližnjim tudi osebnega zadovoljstva in sreče.
***
OBISKI NAŠIH ČLANOV
S to rubriko smo naleteli na lepo odobravanje naših članov. Posebno pa še pri članih, katere smo
obiskali na njihovih domovih, oz. v domovih za starejše, za njihove rojstne dneve, kar vidite na
slikah s srečanj, ki smo jih poslali tudi njim. Tistim oddaljenim pa pošljemo čestitko po pošti.
V nadaljevanju vam prikazujemo nekaj slik z naših obiskov:

V avgustu je 78. rojstni dan praznovala CVETKA PERKO iz Kranja.
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V septembru smo obiskali gospo MARIJO BAJŽELJ iz Drulovke pri Kranju za 94. rojstni dan.

V novembru je praznoval 92. let gospod MARTIN JAGODIC iz Kranja.
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Ponovno pa prosimo vse člane in njihove sorodnike, da nas obveščajo o spremembah
naslovov, ter o umrlih članih.
Podatke rabimo za urejanje evidence članov.

≈≈≈

SPOMINI, KI NAJ SE ZAPIŠEJO IN SE NE SMEJO POZABITI
Tokrat objavljamo pesem, ki jo je napisala Vida KUNČIČ iz Zg. Dupelj:

SLOVENIJA – MOJA DOMOVINA
Žalostna je duša moja
od strahov in od skrbi,
ob spominih na preteklost,
kaj vse se nam lahko še zgodi.
Oj ti domovina moja
nesrečna je usoda tvoja,
saj pred sedemdesetimi leti
se zgodile grozne so stvari.
Že takrat so hoteli nas tujci iztrebiti
in svoje ljudi v naše domove naseliti,
nas pa pognali so po svetu,
v taborišča in izgnanstvo.
Vendar pa slovenski rod je klen,
v borbi za svoj kruh, ozemlje in obstoj,
zato kljub težavam in bridkostim
želimo tu ostati.
Naši mladi naj vedo,
da naša moč se v borbi je kalila,
kar vodilo naj bo za naprej,
da Slovenija je naša domovina in
mi v njej.
Na vas mladih zdaj ta svet stoji,
Branite dobrine, ki so izborili vam jih starši,
Ker mi odhajamo in
NE DOVOLITE, da zgodovina se ponovi.
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Prihaja novo leto;
priložnost za nove odločitve,
za nove ideje, za nove uspehe,
za novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre,
ideje ustvarjalne, uspeh zagotovljen
in sreča brezmejna.

Lepe praznike, naj bo leto 2013 mirno, zdravo in srečno,
Vam in vašim bližjim, želimo iz
Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj

