
Šaleški upornik je interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje, letnik II, številka 5, december 2004

Mraz … sneg … tema … boj … trpljenje … upanje v prihodnost …
šest desetletij po tem …  sonce … toplina … vsakdanje skrbi … 

zaupanje v prihodnost …

Veliko sonca, toplote, prijaznih
odnosov in seveda zdravja želimo v
letu 2005 vsem bralkam in bralcem!

Izvršilni odbor OZ ZZB NOB Velenje
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Tik pred zaključkom leta 2004 smo. Leta, v kate-
rem smo ponosno in dostojno obeležili spomin
na čase, ko se je v hudih bojih partizanov s sov-
ražniki rojevala naša domovina. Šestdeset let je
minilo, od kar je v naše kraje po napornem pri-
hodu prispela slavna Štirinajsta divizija. Izčrpana
od hudih bojev, zime, pomanjkanja hrane je po
obronkih naše doline bila herojske boje. V enem
izmed njih je padel naš narodni heroj Karel
Destovnik Kajuh. Ti dogodki ne smejo utoniti v
pozabo in ena izmed naših osnovnih nalog je
ravno ohranjati spomin na čase, ko so se gradili
temelji naše samostojne države. Države, ki je
danes članica Evropske unije in NATA. 
V zgodovini nam nič ni bilo podarjenega in tako
bo tudi v prihodnje. Letos smo izvedli dvoje voli-
tev. Dobili smo prve poslanke in poslance
Evropskega parlamenta in tudi novo sestavo
Državnega zbora. Posledica državnih volitev je
tudi nova vlada. Nosilci sprememb v preteklih
letih niso bili ravno naklonjeni idejam našega
združenja. Le upamo lahko, da bodo končno
spoznali in priznali pomen narodnoosvobodilne-
ga gibanja. S tem pa je posledično povezano
tudi financiranje naših aktivnosti. A tudi če
bomo ostali brez sredstev, naše delovanje ne bo
zamrlo. Vsako leto znova se vključujejo nove čla-

nice in člani, ki so pripravljeni aktivno sodelovati
pri izvajanju našega programa.
Za nami je torej učinkovito in uspešno leto. Poleg
izvedbe vseh načrtovanih proslav lahko ponos-
no ugotovimo, da je dokončan osrednji parti-
zanski spomenik Onemele puške na Titovem
trgu in da smo končno odprli tudi stalno razstavo
NOB Šaleška dolina med 1941-45 na Velenjskem
gradu. In še en zelo pomemben dogodek se je
zgodil. Na naš predlog je naš podpredsednik
Jože Povše prejel visoko občinsko priznanje - grb
Mestne občine Velenje. Tudi za obdobje delo-
vanja, ko je vodil Območno združenje ZZB NOB
Velenje.
Pred nami je leto, ko bomo obeležili šestdesetlet-
nico osvoboditve. Naj ob tem ponovno opozo-
rim, da bomo ob tej pomembni obletnici izdali
knjigo, v kateri bodo natisnjeni vaši prispevki, za
katere menite, da ne smejo v pozabo. 
Ponovno vas vabim, da nam posredujete svoje
zgodbe, ki jih je pisalo življenje. Mi jih bomo zgolj
lektorirali. 
Naj mi bo ob koncu dovoljeno le še to, da vam
zaželim vse dobro v letu, ki prihaja.

Bojan Kontič

UVODNIK

Posnetek je s postavitve Titovega spomenika leta 1977. Morda bi si danes kdo želel, da se ga odstrani,
toda zgodovine se ne da spremeniti ...



KOPANJE V TERMAH TOPOLŠICA

Območno združenje borcev in udeležencev NOB je podpisalo pogodbo s Termami Topolšica o
koriščenju njihovih storitev. Tako velja za vse člane Območne organizacije ZB NOB 12% popust pri
koriščenju bazena, ki ga uveljavljamo s predložitvijo naše članske izkaznice na kopališki recepciji.
Pogodba je časovno omejena in velja od 1.12.2004 do 1.12.2005. Popust, ki ga lahko koristimo se
ne sešteva z ostalimi popusti, ki jih nudijo v  Termah Topolšica.

Delegacija Krajevnega odbora ZB-NOB Pesje je
29.10.2004 obiskala in se poklonila ter prižgala
svečke spominu padlega heroja MIHA PINTARJA -
TOLEDA.
Na prelomu dveh jesenskih mesecev v Sloveniji
obeležujemo kar dva praznika. Takrat, ko se nara-
va odpravlja k počitku se spomnimo ljudi, ki so
pomembno zaznamovali našo zgodovino. Na
današnji dan ob dnevu reformacije so se pred
več kot 450 leti zgodili odločilni trenutki, ki so
nedvomno doprinesli prispevek k razvoju naše
Slovenije, našega naroda in našega jezika.
Današnji dan pa je pomemben zaradi tega, ker
na dan pred dnevom mrtvih zbrani skupaj stojimo
pred spomenikom iz obdobja, ki je zaznamoval
zgodovino naše državnosti. Tu smo zbrani, da se
poklonimo in v mislih srečamo z vsemi tistimi, ki jih
ni več med nami. Nekateri izmed njih so podarili
svoja življenja na oltar domovine. Poklon njihove-
mu spominu in njihovim dejanjem je obveza vsa-
kogar izmed nas, ki poznamo in se zavedamo
pomena naše zgodovine - pa naj smo jo sami
sooblikovali ali pa smo zanjo slišali od drugih.
Čas, ki je posvečen spominu na mrtve je tudi čas,
ko se v mislih zahvalimo našim mrtvim junakom iz
tega obdobja. Vojna je vedno vojna, ne glede
na to koliko časa traja - v njej ljudje izgubljajo živ-
ljenja, domove, svobodo in dostojanstvo. To, da
smo se danes zbrali v spomin vseh, ki svobode

niso dočakali je najmanj, kar lahko storimo zanje.
MIHA PINTAR - TOLEDO je bil španski borec. Po
vrnitvi iz Španije je takoj pristopil k šaleški partizan-
ski skupini, ki je domovala v Šaleški dolini in od tu
vodila partizanske akcije proti okupatorju. 7.julija
1941 se je skupina odločila, da se začasno presta-
vi na Pohorje. Tu je tudi Miha Pintar dobil partizan-
sko ime Toledo. Po poklicu je bil učitelj. V začetku
leta 1942 se je partizanska enota pod poveljstvom
Miha Pintar-Toleda vračala v Šaleško dolino, da bi
ponovno oživeli borbo proti okupatorju in narod-
nim izdajalcem. 
V eni takšni akciji tu v bližini, kjer je Toledo reševal
ranjenega sotovariša so ga dohiteli okupatorjevi
policisti in je tu v bližini bil smrtno zadet. Komandir
šaleške čete je padel 3.junija 1942. Bil je eden naj-
vidnejših štajerskih partizanskih poveljnikov. Od
leta 1937 se je boril proti fašizmu. Padel je v 29.letu
starosti v Šaleški dolini, kjer je avgusta 1941 začel
svojo partizansko pot. V kritičnih trenutkih je
vedno pokazal svojo hrabrost, predvsem je bil
velik tovariš. 21.julija 1953 je bil odlikovan z redom
narodnega heroja.
Tovariš MIHA PINTAR - TOLEDO v mislih smo s teboj.
Plamen sveč, ki jih bomo v teh dneh prižigali v Vaš
spomin, bo ugasnil mnogo prej kot spomin na
vaša hrabra dejanja…

zapisal Ludvik HRIBAR 

OBISK SPOMENIKA MIHA PINTAR - TOLEDA pri d.o.o. ESOTECH
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Nestl Žgank je v Velenje je
prišel 5. decembra leta 1950
in v njemu tako ljubem
mestu natanko štiriinpetde-
set let kasneje tudi končal
svojo bogato življenjsko pot.
Konec decembra bi Nestl -
delavec, partizan, gospo-
darstvenik in graditelj
Velenja - dopolnil 95 let. 
Rodil se je 30. decembra

1909 v Dolenji vasi pri Preboldu. Velika družina, saj je
bilo pri hiši kar devet otrok, se je težko prebijala skozi
življenje, čeprav je bila pri hiši tudi žaga in mlin.
Nestl se je izučil za mizarja, po vojski in nekaj občasnih
zaposlitvah, pa se je leta 1934 zaposlil v preboldski
tovarni Kozmos, kjer se je že spoznal  s socialdemokrat-
skimi idejami in v odmevni stavki leta 1937 sodeloval v
stavkovnem odboru. Leta 1938 je odšel delat v
Ljubljano, kjer je sodeloval
v delavskem gibanju in
leta 1940 postal tudi član
komunistične partije. Po
italijanski okupaciji je
organiziral ilegalno tiskar-
no v Šiški, maja 1942 pa so
ga poslali organizirat teh-
niko na Dolenjsko. Zaradi
ofenzive se je najprej
nekaj mesecev boril v raz-
ličnih enotah in šele jeseni
postal vodja tehnike Novo
mesto. Po uspešno oprav-
ljenem delu je bil poslan
na Štajersko. Prvo tehniko
je postavil v Senožečah pri
Litiji, potem pa postal
vodja nabavnega sektor-
ja tehničnega materiala
»Nestl« na Šmohorju, kjer
je ostal do konca vojne.
Po vojni je opravljal števil-
ne pomembne funkcije
na celjskem področju, bil
je pomočnik ministra za rudarstvo, od leta 1950 do
1966 je bil direktor Rudnika lignita Velenje, od leta 1969
do 1979 je bil predsednik skupščine občine Velenje.
Je nosilec partizanske spomenice 1941, prejemnik
desetih najvišji slovenskih in jugoslovanskih odlikovanj,
bil je 12 let član Sveta republike, zaradi njegovih nepre-

cenljivih zaslug pri izgradnji Velenja je postal Častni
občan občine Velenje.
Tovariš Nestl je bil izredno uspešen predsednik naše
borčevske organizacije dolgih osem let in v letu 2003 je
prejel tudi Zlato plaketo ZZB NOB.
Zadnja leta je preživljal s svojimi domačimi in kljub čas-

titljivim letom zvesto spremljal svoje mesto, dolino in
državo - vedno je bil seznanjen z vsem, o vsem je imel
svoje mnenje. 

V svojih spominih je pred petimi leti zapisal:
»… Velenje sem imel rad in tudi danes sem ponosen na
mesto, ki je bilo zgrajeno z veliko pomočjo velenjskih
rudarjev, njihovih družinskih članov in ostalih prebival-
cev Šaleške doline. Z Vido sediva pred najino hišo in
obujava spomine na leta udarništva, na leta veselja in
žalosti in na leta, ko je nastajalo novo mesto Velenje, v
katerega sva tudi midva vgradila velik del sebe … ».

Za tovarišem Nestlom ne ostaja praznina, za njim osta-
ja zgodovina, ostajajo dela, ki jih bodo uživale še
mnoge generacije… Tovariš Nestl! Ponosni smo, da
smo s tabo delili delček zgodovine!

UMRL JE TOVARIŠ NESTL
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V soboto 23.oktobra smo se na povabilo Zveze
koroških partizanov udeležili redne letne skup-
ščine, ki je potekala v Šentprimožu v Podjuni.
Skupščine se je udeležilo dosti udeležencev, ni
pa manjkalo tudi delegacij iz Slovenije. Prisotni
so bili tudi predstavniki republiškega odbora
ZZB NOV, ter predstavnik slovenske vojske.
Na skupščini so poleg poročil o delu organiza-
cije v preteklosti povedali tudi, kako mislijo
delovati v prihodnosti.
Ni pa manjkalo tudi težav, s katerimi se sreču-
jejo z ozirom na starost članstva in seveda na
vse druge težave, ki so pri njihovem delu priso-
tne.
Najbolj nas je presenetila vest, da je naš dobri
znanec in prijatelj »Lipej« zelo bolan, in da se
zaradi bolezni skupščine ni mogel udeležiti.
Na skupščini je bila podeljena zlata plaketa
tovarišu Kuharju, dosedanjemu predsedniku in

tudi na novo izvoljenemu v naslednjem man-
datu. Skupščina je odločila, da bo tovariš
Kuhar vodil Koroške partizane tudi naslednja
štiri leta.
V kulturnem programu so se spomnili preteklo-
sti in v slovenski pesmi obudili spomine  iz pre-
teklosti, ki so še posebno zaznamovali dogod-
ke v času II.svetovne vojne onkraj državne
meje.
Po končanem uradnem delu je potekalo prija-
teljsko srečanje in v pogovoru je bila izražena
želja po še tesnejšem sodelovanju na področju
proslav in spomina na polpreteklo zgodovino
Slovencev na obeh straneh meje.
Z zadovoljstvom smo tako sodelovanje pozdra-
vili in se bomo trudili, da te odnose v bodoče
še poglobimo.

Ivan Jovan

Krajevna organizacija ZB NOB Topolšica je v
soboto 27.11.2004 na povabilo ZB-NOB Šentilj v
Slovenskih Goricah vrnila obisk, ki je bil načrtovan
že od pomladi, ko so bili člani te organizacije na
obisku v Topolšici.
Devet predstavnikov K.O. ZB-NOB Topolšice in
predstavnik OZBU-NOB Velenje smo se v jutranji
uri odpeljali proti Mariboru in naprej do Šentilja v
Slovenskih Goricah.
Sprejem je bil enkraten, tovariški. Najprej smo se v
občinski stavbi srečali z županom občine in pred-
stavniki borčevske organizacije, ki so nam nazor-
no razložili razmere v občini. Postregli so nam z
obširnimi podatki zgodovine kraja, trenutno sta-
nje in načrti za bodočnost. Nad razlago župana
smo bili navdušeni. Šentilj je znan obmejni kraj z
bogato zgodovino v II.svetovni vojni, pa tudi osa-
mosvojitvena desetdnevna vojna leta 1991 temu
kraju ni prizanesla. Kljub navedenemu pa je
gostoljubnost prebivalcev teh krajev ostala takš-
na, kot so mi ostali v spominu izpred 60 let, ko me
je vojna vihra zanesla za nekaj dni tudi v te kraje,
med dobre in gostoljubne ljudi Slovenskih Goric.
Večji del dopoldneva smo obiskovali znamenito-
sti in spominska obeležja, katera so lepo urejena
in spominjajo na tragične dogodke II.svetovne
vojne.
Še posebno me je presenetil ponos tujca iz dalj-
ne Amerike, ki živi s svojo družino na rodni doma-
čiji, tovariša Zupaniča, kjer je na hiši spominska
plošča, ki je spomin na tragedijo in smrt partiza-

nov v NOB. Dejal je, da je ponosen, da živi z dru-
žino v hiši na kateri je spominska plošča s
pomembnim sporočilom preteklosti v teh krajih.
Spominska plošča je urejena in vzdrževana.
Spomnil sem se na Škale pri Velenju, kjer se lastni-
ki hiše take spominske plošče sramujejo in jo skri-
vajo v temni kleti pa čeprav je tudi del zgodovi-
ne kraja Škal pri Velenju. Kako smo si različni.
Pot nas je vodila po prelepi pokrajini, kjer smo si
še ogledali umetnostno zbirko domačina kiparja
in slikarja, ter spoznali kako v teh krajih znajo ceni-
ti svojo preteklost in kulturo svojega kraja in pred-
nikov, ki so živeli v teh krajih drugačno življenje,
kot se nam ponuja v današnjih dneh.
Domače kosilo na kmetiji nas je navdušilo in
znova prepričalo, da sta domača hrana in gosto-
ljubnost tistega, ki jo pripravlja odlika Slovenskih
Goric. Razumljivo pa je, da brez pokušine dobre
kapljice v teh krajih ne gre saj se razprostirajo
vinogradi povsod daleč in blizu, kamor ti seže
oko.
Naš obisk smo zaključili v vinski kleti tovariša
Zupaniča in poskusili vse dobrote, katere jim daje
zemlja ob trdem delu in prizadevanjih, da ohrani-
jo delček preteklosti tudi prihajajočim rodovom.
Hvala tovariši iz Šentilja za lep, prijeten dan, kjer
smo znova dobili potrditev, da so lepote naše
domovine neizmerne in gostoljubnost ljudi v teh
krajih del dediščine iz preteklosti viničarskih časov
in tudi časa II.svetovne vojne.

SKUPŠČINA KOROŠKIH PARTIZANOV

VRNJEN OBISK PRI BORČEVSKI ORGANIZACIJI ŠENTILJ V
SLOVENSKIH GORICAH
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Neža MLAKAR / rojena
21.01.1926, umrla 13.11.2004
Med okupacijo je bila akti-
vistka in obveščevalka na
Brezjah na Gorenjskem. Od
junija 1944 do osvoboditve
pa borka v pokrajinski tehniki
»OBIR« na Avstrijski Koroški.
Prejela je odlikovanje MZN.
Bila je članica Krajevne orga-
nizacije ZB NOB Šoštanj.

Terezija VINDER, Prelska št. 14
/ rojena 6.9.1922, umrla
14.10.2004
V NOB je vstopila leta 1944 in
v njej sodelovala do konca
vojne. Vse od konca vojne je
bila zvesta članica ZB NOB
Vinska Gora.

Slavka AVBERŠEK, Gaberke
208 / rojena 9.5.1935, umrla
19.8.2004
Bila je pridružena članica
Združenja borcev in udele-
žencev NOB Gaberke.

Terezija STROPNIK, Gaberke
297 / rojena 27.9.1914, umrla
1.10.2004
Bila je aktivistka v NOB, tudi
partizanska vdova, nato po
koncu vojne vse od ustano-
vitve organizacije članica
Združenja borcev NOB
Gaberke

Anton KRENKER /  rojen
11.1.1929, umrl 14.10.2004
Med NOB je kot mladinec
aktivno podpiral partizane z
obveščevalno službo in pri
oskrbi ranjencev. Partizani so
imeli v njihovi hiši redne
postojanke. Zelo ga je priza-
dela smrt sestre Marije, kate-
ro so Nemci ustrelili na

domačem pragu. V letih 1944 in 1945 je imel pri-
znano posebno dobo v dvojnem štetju. Bil je član
Krajevne organizacije ZB Plešivec 

Pavla DEBERŠEK /  rojena
8.6.1916, umrla 31.10.2004
Bila je aktivna sodelavka
NOB ter dolgoletna članica
Krajevne organizacije ZB
NOB Konovo. V lepem spo-
minu nam bo za vedno osta-
la.

Alojz MASTNAK, Splitska 14 /
rojen 8.7.1921 v Šentjurju pri
Celju, umrl 30.10.2004
Bil je udeleženec NOB, borec
14.divizije. Odlikovan je bil z
medaljo za hrabrost in zaslu-
ge za narod. Bil je član
Krajevne organizacije ZB
Šalek-Bevče-Paka.

Julka DREV /  rojena 7.6.1922,
umrla 2.11.2004
Kot mlado dekle je čutila
potrebo po sodelovanju s
partizani. Tako je postala akti-
vistka, kurirka, prenašala je
važno pošto in tudi skrivala in
negovala ranjene partizane.
V organizacijo ZZB-NOB Pesje

ODŠLI SO
NAŠE VRSTE SO  ZAPUSTILI NASLEDNJi ČLANI IN ČLANICE ZZB
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je bila sprejeta leta 1950. Za njeno požrtvovalno in
aktivno delo se ji v Krajevni organizaciji ZB Pesje
lepo zahvaljujemo in ostala nam bo v večnem
spominu.

Silva SLEMENŠEK / rojena
29.11.1926, umrla 13.11.2004
Bila je dolgoletna članica
organizacije ZZB-NOB. V svo-
jem kraju kjer je preživljala
mladost je že poleti leta 1943
začutila potrebo po vključe-
vanju v partizansko gibanje
in tako je postala obvešče-
valka. Opravljala je kurirske in
obveščevalne naloge v okvi-

ru odbora OF vse do osvoboditve. Čeprav je bila
mlada je vsako nalogo vzela resno in odgovorno.
Zato smo jo cenili in spoštovali. Ves čas je skozi svoj
poklic (bila je učiteljica) povezana tudi z lokalno
skupnostjo. V organizacijo ZZB-NOB je bila spreje-
ta 13.12.1959. Bila je članica ZZB NOB Pesje.

Karel VRABIČ /  rojen
21.1.1928 v Požarevcu-
Klenovik, umrl 6.10.2004
Bil je dolgoletni član Krajevne
organizacije ZB Pesje, velik
prijatelj krajan in aktivist. V
partizane se je vključil
7.3.1944 leta. Deloval je v
zaščitni četi štaba 14. udarne
divizije in bil demobiliziran
7.julija 1945 v Slovenski Bistrici.

Kot krajan v Pesju je poleg članstva v organizaciji
ZB deloval tudi v ostalih organizacijah v Krajevni
skupnosti. 

Dostikrat članice in člani organizacije ne
vemo na koga bi se obrnili v zvezi z
našim statusom, pravicami itd…

Če imate kakršnokoli vprašanje s tem v
zvezi, se lahko obrnete na Upravno
enoto Velenje - Oddelek za občo upravo
in druge upravne naloge in skupne
zadeve. 

Telefonska številka: (03) 8995 772.

OPRAVIČILO

Pri pripravi dokumentacije za zadnjo številko
glasila Šaleški upornik sta se nam prikradli dve
napaki. Tako smo pri rojstnem datumu tovarišice
Ljudmile Ježovnik (1911)  in tovariša Antona
Kropuška (1912) napačno zapisali letnici rojstva.
Uredništvo se za napako  opravičuje.

Obvestilo

Spoštovane bralke in bralci, če želite obja-
viti fotografijo in krajše besedilo o sorodniku,
prijatelju ali znancu - preminulemu članu
zveze borcev NOB, prosimo, posredujte
fotografijo in podatke predsedniku svoje
osnovne organizacije ali pa kar uredništvu
Upornika (Šaleški upornik, IO ZZB NOB
Velenje, Kopališka 3, 3320 Velenje. Objava
je seveda brezplačna!

VOJNA

Vojna vihra, svet trepeta,
nikjer ni več mirnega kraja,
letala bobne, topovi grme,
strojnice tankov regljajo.

Vasice, kjer pesem donela nekoč,
postale so zdaj ruševine,
Slovenija, krasna si bila nekoč,
odnesla boš strašne spomine.

Pa kaj, če ni več mest ne domov,
vse to se bo dalo zgraditi,
al padlih tovarišev iz črnih grobov
ne da se jih več prebuditi.

Kdo materi sina povrnil bo spet,
ki padel zadet je od mine,
kdo vrnil družinam življenje bo spet,
ko svoboda zlata še pride.

Svoboda Slovencev, že bliža se dan,
gradili bomo zopet domove,
al mnogih tovarišev ni več med nami,
za dom so si izbrali grobove.

Besedilo je napisal Albin Dolščak, koman-
dant Belokranjskega vojnega področja,
nekje sredi leta 1944
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Šaleški upornik, interno glasilo območnega združenja ZZB NOB Velenje
Uredniški odbor: Marjana KOREN, Jože POVŠE, Bojan VOH, Jože DRAČKO, Vlado VRBIČ (urednik)
Naslov uredništva: Območno združenje borcev in udeležencev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje
Naklada: 1300 izvodov Tisk: Gorenje IPC

Vse bralke in bralce vabimo, da s svojimi prispevki
obogatijo prihodnje številke našega glasila.Prispevke
pošljite na naslov: Območno združenje borcev in ude-
ležencev NOB, Kopališka 3, 3320 Velenje

DOPISUJTE V

ŽRTEV

Čez polja zavijajo mrzli vetrovi,
šume in buče kot hudobni duhovi,
tužno novico naznanjajo v svet,
da borec slovenski v srce je zadet.

Kri pordečila je snežno odejo.

Branil svobodne zemlje je mejo,
zadnjo podaril svojo je kri.
V rokah še bombo trdno drži

Pesem je napisal Jakob Lavriša, 18.letni klju-
čavničarski vajenec, referent za inženirstvo v
štabu Cankarjeve brigade. Besedilo je nasta-
lo v maju 1944 leta.

Napovedujemo:

Ni še prezgodaj, boste videli kako hitro se bodo obra-
čali dnevi, tedni in meseci. Ker vsaj za dva  dogodka v
prihodnjem letu že vemo datume, jih napovedujemo:

19. februarja 2005  - POHOD PO POTI XIV. DIVIZIJE

3. september 2005  - SREČANJE BORCEV IN PLANIN-
CEV NA GRAŠKI GORI

Drage bralke in bralci! V uredništvo Upornika se
že pridno stekajo prispevki za  Knjigo spominov.
Knjiga spominov bo! Izšla bo ob 60 letnici podpi-
sa nemške kapitulacije v Topolšici - torej 9. maja
2005! Pa vendar bi k pisanju radi pritegnili še več
sodelavk in sodelavcev!
Časa je dovolj prispevke bomo zbirali vsaj še v
mesecu januarju in februarju. Zbiramo torej pri-
spevke v Knjigo spominov. Kdorkoli izmed vas, ki
ima spomine na vojni čas in količkaj smisla za
pisanje, ali pa koga od znancev, sorodnikov, ki bi
zapisal vaše spomine, lotite se
pisanja! Škoda bi bilo, da dogod-
ki uidejo v pozabo. Nobenih ome-
jitev glede besedila ne postavlja-
mo - lahko je čisto kratka črtica,
lahko je pozabljena pesem, lahko
daljši spomin… Naša želja je le, da
je avtor član ene od osnovnih
organizacij v Šaleški dolini, zgod-
ba pa se lahko dogaja v Šaleški
dolini ali pa kje drugje. Prispevke
bomo zbirali vse do konca leta
2004, lahko pa jih oddate katere-
mu od članov odbora, ali v pisar-
ni združenja, ali svojemu predsed-
niku… bodo že našli pot do knjige.
Če ste si prijazni z računalnikom,

bomo še bolj veseli diskete, ali morda celo elek-
tronske pošte, naš elektronski naslov je: var-
sam@velenje.si .
Rekli smo, da je časa dovolj… opozorite tudi pri-
jatelje in znance…če jim ni do pisanja, vi zapiši-
te njihove spomine… In ne skrbite - če se vam
zdi, da v pisanju niste čisto doma - tekste bodo
pregledali in polikali lektorji!!! Za honorarje žal ne
bomo imeli denarja, ampak prepričani smo, da
bo že izid knjige vsem nam pomenil veliko!
Kar korajžno! Obeta se izjemno zanimiva knjiga!

KNJIGA SPOMINOV -  SODELUJTE!!!


