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OB IZIDU PETINTRIDESETE ŠTEVILKE »OPTIMISTA«
Pred vami je 35. 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:
Izvršni odbor je na 41. seji dne 21.2.2013 sklenil, da se zaradi podražitrve vseh storitev, poviša
tudi članarina za leto 2013, ki sedaj znaša 15,00 €, 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 34. Optimista nam je Mestna občina Kranj že nakazala prvi obrok
donacije za leto 2013. 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 2012)
našemu Združenju.
Obenem se priporočamo še za naprej, da tisti, ki predvidevajo, da bodo morali plačati dohodnino,
0,5 % namenjeno našemu združenju .
To lahko storijo do konca leta na naslednji način:
Izpolniti je potrebno obrazec, ki ga dobite na najbližji davčni upravi in izpolnjenega oddaste ravno
tako na davnčni upravi.
- v rubriko Ime oz. naziv upravičenca, je potrebno napisati: ZDRUŽENJE ŽRTEV
OKUPATORJEV 1941-1945 KRANJ
- v rubriko davčna številka upravičenca, se vpiše: 90541146
- v rubriko odstotek (%) se vpiše 0,5 %
Za več informacij lahko pokličete na naš telefon 04/2373553 (ponedeljek in sreda od 9.-12. ure),
kjer vam bomo z veseljem pomagali.
Z eventuelno donacijo boste pomagali našemu in hkrati tudi vašemu Združenju.
OPOZORILO: Tisti, ki ste donacijo že prijavili, je ni potrebno še enkrat.
≈≈≈
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 s trinajstimi panoji
postavljena 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 obvestiti o novostih, katere je že sprejela
in jih bo še verjetno sprejemala nova vlada glede naših prejemkov.
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 informacij vam navajamo v nadaljevanju.
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USTAVNO SODIŠČE RS
Beethovnova ul. 10
SI-1001 LJUBLJANA
Spoštovani ustavni sodniki Republike Slovenije - Bog naj blagoslovi vaše dobro delo, v katero pa
očitno mi ne spadamo.
Izvršni odbor Združenja žrtev okupatorjev (ZŽO) 1941-1945 Kranj, ki obstaja kot društvo civilne
družbe s posebnim pomenom, v imenu vsega članstva zahtevamo, kot izredno nujno prednostno
obravnavo in ustavno presojo protiustavnosti ZUJF (zakona o uravnoteženju javnih financ), ki v
svojem 143. čl. med drugimi kategorijami zajema tudi žrtve II. Svetovne vojne kot so interniranci,
taboriščniki, begunci, izgnanci in ukradeni otroci, na podlagi katerega je SPIZ nezakonito in
protiustavno, brez odločb, znižal zakonito odmerjene pokojnine.
Zakaj Ustavno sodišče dopušča, da se nezakonitost ZPIZ-a, kljub zahtevam o ustavni presoji,
naprej nadaljuje. SPIZ namreč v dopisih upokojencem navaja, da je ZUJF začel veljati 31.5.2012
in razlaga, da v II. odstavku 143. čl. zahteva izvedbo uskladitve pokojnin, za katere izplačilo
zagotavlja RS sredstva iz državnega proračuna v skladu z 232. čl. ZPIZ-1, da se pokojnine
zmanjšajo za celotni znesek, ki ga zagotavlja državni proračun, vendar ne pod 622 €. Tako je ZPIZ
znižal posameznikom pokojnine tudi za več kot 350 €.
Odločitev o znižanju pokojnin je diskriminatorna, saj brez razloga razlikuje med tistimi
upokojenci, ki prejemajo pokojnino iz proračuna RS in vsemi drugimi upokojenci. Za takšno
razlikovanje ni nikakršne pravne ali dejanske podlage in razlikovanje temelji zgolj na tem, iz
katerega naslova se pokojnine izplačujejo. Pokojninska blagajna od proračunskih sredstev ni
ločena, ampak se sredstva za pokojnine vseh upokojencev izplačujejo tako iz pokojninske blagajne,
kot tudi iz proračuna (med drugim v skladu z 233. čl. ZPIZ-1). Noben dopis ZPIZ, niti kasnejše
odločbe tudi ne razveljavlja ali spreminja pokojninskih odločb v delu, ki ugotavlja izvedena
vplačila prispevkov v pokojninsko blagajno in tudi iz tega vidika ni utemeljenega razloga za
retroaktivni poseg v pravico do pokojnine. Vsi upokojenci, obravnavani po 143. čl., so tako
obravnavani drugače in slabše, kot ostali upokojenci, s čimer je kršena ustavno zavarovana
pravica enakosti pred zakonom. To je nedopusten poseg v ustavno in zakonsko pridobljene
pravice, ki temeljijo na pravnomočnih in dokončnih odločbah. Pokojnine, ki so jih prejemali do
1.6.2012, so bile pridobljene, odmerjene in izplačane popolnoma zakonito in v skladu z vsemi
veljavnimi predpisi.
Za znižanje pokojnin in poseg v pravnomočne odločbe ni nobene zakonite podlage. Tu pa je
poudariti, da Zakon o splošnem upravnem postopku (ZSUP) v 225/4 čl. izrecno določa, da je
pravnomočno odločbo možno odpraviti, razveljaviti ali spremeniti zgolj na podlagi pravnih
sredstev, določenih z zakonom, kar pa v vseh obravnavanih primerih ni bilo storjeno.
Zaradi vseh navedenih razlogov od Ustavnega sodišča zahtevamo, da se o ustavnosti 143. čl.
ZUJF začne ustavna presoja obravnavati prednostno in takoj. Naše članstvo je pretežno starejše
od 80 let. Pričakujemo opravičilo zaradi tako dolgega odmika tozadevne ustavne presoje.
Lepo pozdravljeni
Predsednik
Franc Rovan
V vednost: - Predsednik Vlade gospod Janša
- Predsednik državnega zbora gospod Virant
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Pobuda varuhinje človekovih pravic
Zahtevo za presojo ustavnosti omenjenih določb Zujfa je julija lani vložila tudi nekdanja
varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik. Za ustavno presojo se je odločila na podlagi
več kot 160 prejetih pobud upokojencev in različnih društev, ki so zatrjevali, da je zakon
nesorazmeren in diskriminatoren za okoli 26.000 upokojencev.
Državni zbor in vlada Janeza Janše sta v nasprotju s trditvami varuhinje menila, da je bilo znižanje
pokojninskih prejemkov v skladu z navedenimi akti. Janša je zagotovil, da trenutna vlada pri tem
ni storila krivice. »Če je kakšna krvica v trenutnem pokoninskem sistemu, so se te nabirale prek
različnih posebnih zakonov, izjemnih pokojnin in tako naprej, kjer se posebni dodatki plačujejo iz
proračuna, niso pa posledica vplačanih prispevkov.« Opozoril je, da marsikdo med pokojnino šteje
to, kar v resnici ni, medtem ko imajo drugi, s polno delovno dobo, nižje pokojnine.
****
Odgovor ustavnega sodišča:
V zvezi v vašo vlogo, ki ste jo Ustavnemu sodišču poslali 7.1.2013, vam na podlagi prvega in
drugega odstavka 21. a čl. Zakona o Ustavnem sodišču (Ur.l. RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno
besedilo – v nadaljevanju ZUstS) sporočam naslednje:
Ustavno sodišče je odločilo, da bo zahtevo Varuhinje človekovih pravic za oceno ustavnosti 143.
čl. Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12.ZUJF) obravnavalo absolutno
prednostno. Kljub navedenemu pa natančnega datuma odločitve ni mogoče napovedati.
S spoštovanjem

mag. Zana Krušič Mate
Pomočnica generalnega sekretarja

****
Učinek več kot 20 milijonov €
Z Zujfom so pokojnine znižali več kot 26.000 ljudem, ki so vsaj del pokojnine prejemali iz
proračuna, nekaterim tudi za 350 € na mesec. Tistim, ki so že prej dobivali manj kot 622 €, niso
posegali v prejemke, iz »negativnega usklajevanja« pa so med drugimi izvzeli veterane vojne za
Slovenijo, azbestne bolnike, in žrtve dachauskih procesov.
S spremembo zakona so januarja na prejšnjo raven vrnili pokojnine skoraj 6000 posameznikom, ki
so delali v nekdanji SFRJ
.
ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA
Ljubljana – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zipz) mora brez odlašanja izdati
nove odločbe o odmeri pokojnine vsem tistim, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko
zavarovanje. Ker pa so delali v drugih republikah nekdanje SFRJ, so prispevke vplačevali v
njihove sklade pokojninskega zavarovanja.
Tako je ob izločitvi sodnika Mitje Deisingerja soglasno odločilo ustavno sodišče, ki je na
zahtevo nekdanje varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek-Travnik presodilo, da so trije
odstavki (2., 3. in 4.) 143. čl. Zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf), ki ga je državni zbor
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sprejel junija lani, v nasprotju z ustavo, zato jih je razveljavilo – z utemeljitvijo, da je
zakonodajalec spregledal načelo enakosti.
Natančneje, državni zbor lahko v javnem interesu uzakoni znižanje pokojnin, vendar pri tem ne
sme delati razlik, ki izhajajo zgolj iz tega, da so nekateri upokojenci prispevke vplačevali drugim
(zveznim) skladom zavarovanja. Enakost pred zakonom namreč zahteva, da zakonodajalec enake
položaje pravnih subjektov uredi enako, različne pa ustrezno različno.
Iz odločbe ustavnega sodišča tudi izhaja, da mora Zpiz nove odločbe o vrnitvi pokojnin na prejšnjo
raven izdati tudi vsem tistim, ki niso vložili pravnih sredstev proti odločbi o znižanju pokojninskih
prejemkov, sicer bi jih ti še vedno prejemali na zakonski podlagi, za katero je ustavno sodišče
presodilo, da je protiustavna.
Znižanje pokojnin je veljalo za 26.000 upokojencev in iz odločitve ustavnega sodišča je mogoče
razbrati, da mora prav vsem, ki so del pokojnine prejemali na podlagi različnih zakonov iz
državnega proračuna, Zpiz izdati nove odločbe.
Odločitev ustavnega sodišča se tako nanaša na upokojence, ki jim Zujf ni priznaval delovne dobe v
drugih republikah nekdanje SFRJ, in druge skupine upokojencev, pri katerih so razlogi, da njihove
pokojnine ne temeljijo v celoti na plačanih prispevkih, na strani države.
Gre za upravičence iz zakona o popravi krivic in uživalce pokojnin, ki so se ob izpolnitvi
določenih pogojev morali predčasno upokojiti na podlagi zakonov, ki so v preteklosti zapovedovali
obveznost upokojitve.
****
Izjava Ministrice za delo Anje Kopač Mrak:
Ministrica za delo Anja Kopač Mrak poudarja, da bodo spoštovali ustavno odločbo glede
varčevalnega zakona, ki je več kot 26.000 upokojencem znižal pokojnino. Zagotovili bodo enako
obravnavo tako tistih, ki so se pritožili, kot tistih, ki se niso. Koalicija se bo o možnih rešitvah
dogovarjala v kratkem, je napovedala v pogovoru za STA.
»Treba se je le dogovoriti, na kakšen način bodo sredstva povrnjena. Verjetno bo treba v ta namen
pripraviti tehnični zakon. O tem se bomo v koaliciji pogovarjali v kratkem,« je dejala in dodala,
da je njihova naloga »da ne sprožimo navala vseh ostalih, da se pritožijo in obremenijo sodno vejo
oblasti.«
Če bo na podlagi morebitne nove zakonske ureditve do poračuna upravičenih vseh nekaj več kot
26.000 upokojencev, ki jim je Zujf znižal pokojnine, bo znesek poračuna znašal okoli 23 milijon. €
»Moje osebno mnenje je, da bi se prizadetim ljudem opravičila v imenu države, ker se je z njimi
tako ravnalo. Hkrati pa bi jih prosili za razumevanje, da bi jim sredstva povrnili npr. obročno, da
ne bi bilo treba vseh sredstev vrniti že v letošnjem letu, kije tako kritično, » je povedala in dodala,
da bodo odločbo US uresničili v vsakem primeru.
Med možnostmi je omenila tudi prerazporeditev sredstev med ministrstvi. »Stvari je treba
popraviti. A hkrati se je treba zavedati tudi obstoječega stanja. To ni tako, da bi morala priti trojka,
vendar pa je treba s srestvi ravnati zelo skrbno,« je opozorila.
Ustavno sodišče je z odločbo, ki je začela veljati v soboto, razveljavilo drugi, tretji in četrti
odstavek 143. čl. zakona za uravnoteženje javnih financ. Določbe, s katerimi je zakon znižal
pokojnino okoli 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja
proračun, je namreč spoznalo za neustavne.
****
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V nadaljevanju vam navajamo ZAPISNIK sestanka na Ministrstvu za pravosodje, od dne
8.11.2012:
Zapisnik sestanka
predstavnikov Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj in predstavnikov Ministrstva
za pravosodje in javno upravo glede problematike ureditve povrnitve premoženjske škode iz
časa druge svetovne vojne

I.

OSNOVNI PODATKI

Sklicatelj sestanka
Kraj sestanka
Čas sestanka
Namen sestanka
Udeleženci

Kabinet MPJU
MPJU, Tržaška 21, sejna soba
8.11. 2012 ob 10.00 uri
pogovor o problematiki ureditve povrnitve
premoženjske škode iz časa druge svetovne vojne
– g. Franc Rovan (predsednik združenja), g. Tone
Kristan, g. Franc Gustinčič in ga. Stana Routar
(člani združenja)
– g. Helmut Hartman (državni sekretar), g. Peter
Pavlin in ga. Gordana Zalaznik (sekretarja)

II.

POROČILO IN SPREJET SKLEP

Uvodoma je državni sekretar g. Hartman pozdravil prisotne in prosil predstavnike združenja, da
predstavijo svoje videnje na področju ureditve povrnitve premoženjske škode iz časa druge
svetovne vojne.
G. Kristan je povedal, da jim je bil s strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo (MPJU)
julija 2012 posredovan odgovor na njihovo pobudo o nadaljevanju dela na tem področju, z vsebino
katerega pa se ne strinjajo. MPJU je namreč pripravilo medresorsko usklajen odgovor ministrstev,
ki so v preteklosti aktivno sodelovala pri reševanju tega vprašanja in ga uskladilo tudi s
poslanskimi skupinami koalicije Vlade Republike Slovenije. Pravni red Republike Slovenije
namreč ne določa odgovornosti države za dejanja nacističnega in fašističnega okupatorja ali
zavezniških protifašističnih sil ter partizanskih enot iz časa druge svetovne vojne. Prisotni so se
strinjali, da brez zakonske podlage ni odgovornosti države za povračilo premoženjske škode iz
časa druge svetovne vojne, predstavniki združenja pa se ne strinjajo z dejstvom, da se ustrezna
zakonska podlaga ne pripravi. Od leta 1996 namreč dobivajo nekaj rente, odškodnine za
nepremoženjsko škodo ne zahtevajo, apelirajo le na pripravo zakonske podlage za povrnitev
premoženjske škode.
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V nadaljevanju je g. Kristan izpostavil tudi protestni shod, ki so ga pripravili oškodovanci 8. maja
2002 in po katerem je sledila ustanovitev vladne medresorske delovne skupine. Morebitnih
neposrednih upravičencev (žrtev, ki so same utrpele škodo) odškodnine je danes od 30.000 –
35.000.
G. Rovan je izpostavil osnutek predloga zakona, ki je bil v letu 2008 pripravljen v času ministra dr.
Šturma. Na predlagani predlog zakona je združenje podalo pripombe predvsem glede preračuna
predvidene višine odškodnine iz jugoslovanski dinarjev v evre, saj po njihovem mnenju ne izraža
prave vrednosti.
G. Pavlin je izpostavil sodbo Meddržavnega sodišča v Haagu iz letošnjega februarja, ki je
predstavnikom Združenja znana. Iz njej je jasno, da tako Ustavno sodišče Republike Slovenije kot
Vrhovno sodišče Republike Slovenije delujeta po istih pravilih kot Meddržavno sodišče v Haagu
glede imunitet držav, da ta sodišča torej delujejo skladno z mednarodnim pravom in da se Zvezne
republike Nemčije torej ne da tožiti za škodo iz časa druge svetovne vojne, kar tudi pomeni, da so
italijanska in grška sodišča neskladno odločala; v sodbi sodišča v Haagu je le en pasus, da ni v
redu, da Nemčija sama, po prosti presoji, ne sprejme odločitev o povrnitvi škode.
Državni sekretar g. Hartman je v nadaljevanju predlagal, da se iz njihove predstavitve lahko
osredotočimo na dva problema. Prvi je moralna plat, ki zahteva, da se področje povrnitve škode iz
časa druge svetovne vojne zakonsko uredi, druga pa je trenutno stanje v RS, kjer trenutno ni
finančnih sredstev, ki bi bila lahko namenjena za izplačilo odškodnin. Trenutno v naši državi
namreč komaj zagotavljamo sredstva za njeno osnovno delovanje (zdravstvo, šolstvo...).
Zaključeno ob 11.40 uri.
Sklep:
– državni sekretar g. Hartman bo s potekom današnjega sestanka seznanil ministra in predvidoma v
roku dveh mesecev bo Združenju posredovan odgovor, ali so možnosti reševanja problematike
ureditve povračila premoženjske škode iz časa druge svetovne vojne.

Ljubljana, 9.11.2012

*****

Zapisala:
Gordana Zalaznik, sekretarka
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OBISK Cristopha SCHWARZA iz Freiburga
Kot je bilo dogovorjeno nas je obisklal g. Schwarz med 1. in 3. aprilom. Namen
obiska je bil, da kot zasebni raziskovalec delovanja nacističnih oblasti v Evropi v
letih 1941 – 1945. Še zlasti ga je zanimala tema mučenja in razosebljanja ukradenih
otrok in otrok, katerim so zaradi raznih okupatorju sprejemljivih zakonov in
odločitev pobili starše.
Istočasno pa ni bil imun na podatke o terorju nad Slovenci v 2. svetovni vojni.
Po dogovoru z g. Schwarzem so bili posneti pogovori tonsko in slikovno. V Kranju s
Tonetom Kristanom, Stanislavo Rovtar, Ivanom Podgorškom in Francem Rovanom.
Poleg že navedenega snemanja prvi dan, pa smo ga peljali v muzej v Begunje, kjer
smo mu pokazali tudi praktično mesto delovanja nacistov v Begunjskih zaporih.
Drugi dan pa je bil z dogovorom muzeja v Celju opravljen ogled zaporov v Starem
Piskru in pa srečanje s štirimi »ukradenimi otroki« v Osnovni šoli Celje, kjer se je
izvajal odvzem otrok (kraja) staršem, in to z:
Štiglic Janezom, Lunar Marijo, Preložnik Vinkom in Stakne Valentinom.
Z vsemi štirimi je bil posnet intervju.

Poleg že navedenih snemanj smo se tudi pogovarjali o možnostih postavitve naše
razstave v Freiburgu. O tej temi naj bi se g. Schwarz pogovarjal z odgovornimi v
Občini Freiburg. Ravno tako nam je obljubil, da bo poskusil dobiti poimenske
podatke za ljudi, ki so bili s transporti iz zbirnega centra Rajhenburg prepeljani v
nemško mesto Freiburg in nameščeni v prazen samostan v kraju St. Peter.
Pogovarjali smo se tudi, kaj bi bilo mogoče narediti, da bi teh nekaj še preživelih
slovenskih žrtev dobilo odškodnino.
****
ZADNJE NOVICE
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
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RAZSTAVE:
Glede razstav, katere poskušamo umestiti v Sloveniji, bo 9. maja 2013 otvoritev na Ptuju – ob
11. uri, kamor ste lepo vabljeni.
Dogovarjamo pa se za razstave tudi v Novi Gorici in v Mariboru, kar je odvisno od prostih
terminov v posameznih krajih.
****
OBISKI NAŠH 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 decembru je 85. rojstni dan praznovala gospa MARGARETA MIHELIČ iz Kranja.
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V januarju smo obiskali gospoda JANEZA ŽNIDARJA iz Čirč pri Kranju, za 78. rojstni dan.

V februarju je praznovala 83. let gospa VALENTINA SEMEN iz Mlake pri Kranju
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V marcu je praznovala gospa JOŽICA MIŠIČ iz Kranja svoj 85. rojsti dan.
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 zgodbo, ki jo je napisala Štefka PIRC iz Kranj:
BEGUNSTVO 1941 – 1945
Živeli smo v Polšniku nad Litijo. Bili smo številna družina s kmetijo in gostilno. Ker nas je bilo
veliko otrok, smo živeli skromno, a vendar lepo in srečno življenje.
Očeta Johana so Nemci junija 1941 odpeljali v zapor v Trbovlje, kjer so ga zasliševali in mučili, po
treh mesecih pa izpustili. V času očetove odsotnosti smo izvedeli, da nas bo okupator izselil v
Nemčijo. Nemci so opravili popis družin za izselitev, ter nas označili s tako imenovanimi
»svetincami«.
Mama in oče, ki ni hotel več priti v roke Nemcem, sta se odločila, da pobegnemo od doma. Pred
napovedano izselitvijo je okupator zaplenil celotno imetje. Pobegnili smo na dan izselitve, dne 4.
decembra leta 1941. Mama je bila v visoki nosečnosti, zraven pa je bilo še deset otrok. Najnujnejše
stvari je mati zavezala v cule in odšli smo peš preko mostu čez Savo.
Tri dni smo hodili v mrazu, snegu, živeli in spali v gozdu pod smrekami, dokler nismo dobili
bivališča pri dobrih ljudeh v vasi Sava. Oče, mati in mlajši otroci so tukaj ostali ves čas vojne,
štirje starejši pa smo odšli k različnim ljudem služit. Preden smo odšli od matere, očeta, mlajših
bratov in sester, smo izvedeli, da so nam dom požgali.
Begunci smo bili tri leta i pol. To je bil čas žalosti, lakote in bojazni. Po osvoboditvi domovine
smo se junija 1945 vrnili na pogorišče doma in ga ponovno zgradili.

