
VLADO ŠEMROV NAŠ 90-LETNIK 
 

V letu, ko naš član Vladimir Franc Šemrov 
praznuje svojo 90 letnico, sem ga na njegovo 
povabilo obiskal na domu. 
 
Posebej počaščen sem bil, ker mi je kot prvemu 
zaupal svojo zgodbo življenja. V pogovoru sva se 
dotaknila njegovih spominov iz mladosti, ki so 
tesno povezani z grozotami vojne ter obdobja, ko 
je bil zaposlen na UJV Maribor. Vlado ima 
izjemno dober spomin, saj je doživeto 
pripovedoval o nekaterih drobnih dogodkih izpred 
sedemdeset in več let. 

 
Vladimir Franc Šemrov je bil rojen pred 90-timi leti v Gorici. Nikoli ni 
poznal brezskrbne mladosti. Star dobrih 17 let je bil aretiran ter zaprt v 
različnih zaporih v Sloveniji. Leta 1942 je bil deportiran  v italijansko 
taborišče. Ves čas do marca leta 1945 je preživel v koncentracijskih 
taboriščih in sicer v Italiji in Nemčiji. Bil je tudi v taborišču Bergen-Belsen, 
kjer je bila zaprta Ana Frank. Sam ne ve kako mu je uspelo, da je vse te 
grozote preživel ter se po vojni vrnil domov v svoj rodni Rakek.  

 
Prvega februarja 1946 se je zaposlil v organih za 
notranje zadeve. Delal je v kriminalistični službi kot 
preiskovalec oziroma kriminalist. Najprej je delal v 
Tajništvu za notranje zadeve (TNZ) Ljubljana-
mesto, še istega leta (2. 7. 1946) pa je bil po 
službeni potrebi premeščen v TNZ Slovenska 
Bistrica in od tu v TNZ Ilirska Bistrica. Leta 1950 
ga je službena pot pripeljala v kriminalistično 
službo Uprave javne varnosti Maribor, kjer je vse 
do upokojitve delal v oddelku za gospodarski 
kriminal. 31. 12. 1970 se je upokojil. 

 
Vlado je sedaj ponosen član našega kluba – Kluba »Maksa Perca« 
Maribor ter član Združenja borcev za vrednote NOB Maribor. Jesen 
svojega življenja preživlja med bogato zbirko dokumentov in knjig iz 
obdobja vojne ter aktivnega delovnega obdobja. Še posebej je ponosen 
na dva svoja portreta, ki sta nastala leta 1942 in 1943, na njegov 19 
oziroma 20 rojstni dan, zato ju tudi objavljamo. 
 



V zimskih mesecih mu daje varno zavetje stanovanje, ki ga ima na 
Gosposvetski cesti v Mariboru. Z veseljem pokaže kako lep razgled ima 
z balkona svojega stanovanja, vse od Brestrnice, Kamnice, Urbana, 
Kalvarije, Piramide, parka…..Zelo rad pa se vrača v Savinjsko dolino, 
kjer ima počitniško hišo. Tam z ženo preživita vse toplejše mesece leta.     
 
Vlado poudarja, da je treba vedno in povsod ohraniti optimizem ter 
zaupati vase in v svoje sposobnosti.  
 

         
…naš Vlado v mladih letih (1943)                     …..in naš Vlado danes (julij 2013) 
 
Ob visokem življenjskem jubileju svojemu članu, sinu slovenskega 
naroda, čestitamo in želimo veliko zdravja. Želimo si, da bi se večkrat 
srečali v našem klubu. 
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