
 KUD Tabor Podbrezje              Občina Naklo  
 
 

»DOMAČEGA KRUHA NIKDAR NE POZABIŠ,« 
je citat pisateljice, ki je otroštvo preživela v Podbrezjah 

in se lani za vedno vrnila v kraj svojega odraščanja in mladosti. 

Vabilo  
na odkritje spomenika  

 

posvečenega pisateljici Mimi Malenšek 
 

v soboto, 22. junija 2013 ob 11h,  
v spominskem parku  

pred farno cerkvijo sv. Jakoba v 
Podbrezjah. 

 
 

Častni govornik bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, slavnostna 
govornika pa publicistka in aktivistka Alenka Puhar in prof. dr. Miran Hladnik, 

ki bosta orisala pisateljičino literarno in življenjsko pot. Z nami pa bo tudi 
pisatelj Boris Pahor, ki bo čez dva meseca praznoval svojo stoletnico in velja 

za enega najpomembnejših pisateljev v Evropi.  
V kulturnem programu bodo nastopili še: Mešani pevski zbor iz Podbrezij, 

pevca Urška in Jure Kavčič, violinistka Tina Blaznik in pesnik Milan Debeljak. 
Program bo s Stanetom Miheličem in Tomažem Debeljakom povezovala 

Nataša Kne Leben. 



 
Pisateljica in prevajalka Mimi Malenšek 

 
Mimi Malenšek smo pogosto srečevali na prireditvah Kulturnega 
društva Tabor v Podbrezjah. Vedno se je prijazno odzivala na naša 
vabila in dogodke obogatila. Gradišarjeva Mimi je zelo cenila svojo vas, 
v kateri je odraščala. Oče jo je naučil brati, še preden je šla v šolo, v 
Podbrezjah sta zanjo skrbela tudi ded in babica in tu je napisala svojo 
prvo povest Marija Taborska. Rada nam je pripovedovala o svojem 
pisateljskem ustvarjanju. Njeni zgodovinski in biografski romani so 
obsežni. Dodobra je raziskala zgodovinska dejstva in okoliščine 
dogodkov in se šele potem lotila pisanja v njenem lastnem 
domišljijskem obzorju. 

 

     
 
 

Lani smo se od nje zadnjič poslovili na podbreškem pokopališču, ki si ga 
je sama izbrala za poslednji dom. 
 
Ob odkritju njenega spominskega obeležja smo v Podbrezjah izdali 
razglednico in znamko. Na voljo pa bo tudi prvič izdana povest Marija 
Taborska z zgodbo iz Podbrezij in okoliških vasi, ki jo je pisateljica 
napisala še kot šestnajstletno dekle. V knjigi so fotografije fresk Izidorja 
Moleta iz cerkve na Taboru v Podbrezjah. 
 
 
 



 

V Podbrezjah ob farni cerkvi sv. Jakoba nastaja  
SPOMINSKI PARK. 

 
Na pobudo Kulturnega društva je krajinska arhitektka Lili Vrtovec izdelala 

idejno zasnovo spominskega parka, kjer bodo stala spominska obeležja štirih 
znamenitih osebnosti, ki so vsaka na svoj način in v svojem času zaznamovale 

Podbrezje in so tudi sicer pomembne za slovensko ali svetovno umetnost.  
 

 
 

Park sestavljajo štiri obeležja, ki razporejena v polkrog in obkrožena s cipresami, 
predstavljajo zaključeno celoto v severozahodnem trikotniku ob cerkvi.  

Obstoječemu obeležju pisatelja Karla Mauserja, ki je bilo postavljeno leta 2007, se bo 
letos pridružilo obeležje pisateljici Mimi Malenšek, v naslednjih letih pa še dva. 

 
Park oblikujeta Kulturno društvo KUD Tabor in Župnija Podbrezje. 

Kip je izdelala Alojzija Tomič pod mentorstvom akad. kiparke Eve Peterson Lenassi. 
Organizatorica dogodka s postavitvijo spomenika je Daca Perne. 

 

 
 


