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Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, dragi prijatelji!
Leto 2014 se poslavlja, novo je pred nami in prav je, da se ozremo na aktivnosti ter dogodke,
ki so se zgodili v naši KS Mlinše – Kolovrat. Naj ostanejo v spominu in našim zanamcem le
lepi dogodki, ki govore o ljudeh, ki jim je mar za sočloveka in kraje, kjer živimo.
Vsako leto so napovedi, da so pred nami težki časi. Mi se nismo predali pesimizmu, ampak
smo vztrajno nadaljevali z začrtano potjo do želenih ciljev. Vsega nismo uresničili, smo pa
ponosni, da smo s skupnimi močmi, v teh nič kaj optimističnih časih, korak za korakom
napredovali po malem, kar pa ima velik pomen za posameznika in našo skupnost.
Letošnje leto je bilo tudi volilno leto. Člani in članice sveta KS Mlinše – Kolovrat so se skozi
štiriletni mandat trudili uresničevati zastavljene cilje in zastopati želje ter potrebe vas
krajanov. S svojim prostovoljnim delom smo se trudili po svojih močeh in marsikdaj je bil
trud poplačan. To smo bili: Marija Ribič, Roman Smrkolj, Tomaž Klopčič, Heda Krhlikar,
Katarina Hočevar, Alojzij Podmiljšak, Igor Lavrin, Janez Kobilšek in Matjaž Majič.
Za vsa prizadevanja, doprinos in dobro sodelovanje se vsem in vsakemu posebej iskreno
zahvaljujem.
Novi člani in članice sveta KS, ki ste nam izkazali zaupanje, pa smo že nastopili nov mandat.
To smo: Marija Ribič, Peter Razpotnik, Gregor Pilpah, Urška Ševerkar, Nataša Joger, Boštjan
Rome, Heda Krhlikar, Matjaž Dežman in Andrej Ocepek. S skupnimi močmi se bomo
potrudili, da bomo skušali uresničevati že začrtane cilje ter jih z vašimi predlogi nadgraditi.
Vsi predlogi in pobude so dobrodošli. Tajnik naše KS ostaja Roman Smrkolj, ki je tudi v
prejšnjem mandatu to funkcijo opravljal z vso odgovornostjo, za kar se mu zahvaljujemo. Za
izredno konstruktivno sodelovanje se v imenu sveta zahvaljujem tudi vsem društvom,
organizacijam, županu Matjažu Švaganu, občinski upravi in svetu ter vsem posameznikom, s
katerimi smo se trudili izboljšati pogoje za življenje v naši skupnosti.
Leto 2015, ki je pred nami, bo za našo krajevno skupnost čas, ko se bomo ozirali nazaj v
bližnjo in daljno prihodnost. Bo čas praznovanj, saj naša krajevna skupnost praznuje 50 let,
odkar je bila ustanovljena, podružnična šola Mlinše pa 60 let od sprejetja odloka o ustanovitvi
šole. Obeležili bomo pomembne obletnice društev in organizacij, ki v naših krajih delujejo že
mnogo let ...
Številne aktivnosti društev, organizacij ter posameznikov govore o tem, da so v naši krajevni
skupnosti doma delavni ljudje, o čemer si bomo prebrali v našem tradicionalnem glasilu.
Vse dobro v letu 2015 in hvala za izkazano zaupanje!
Marija Ribič,
predsednica sveta KS Mlinše – Kolovrat
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Drage krajanke, dragi krajani,
prav neverjetno je, kako se leto bliskovito obrne in smo spet v tem čudovitem prednovoletnem
času, ko se oziramo na storjeno in kujemo načrte za naprej. In kako hitro je minilo zadnjih 20
let in 5 županskih mandatov. Skupaj z Vami, drage krajanke, dragi krajani, vstopam v šesti
mandat županovanja občine Zagorje ob Savi, in zagotavljam vam, z enako vnemo in energijo
kot prvič. Res je, da vsi skupaj preživljamo težke čase in še težji se nam obetajo, a naša
prednost in odlika pred drugimi sta, da se nikoli ne predajamo malodušju, češ, ničesar ni
mogoče storiti, nič se ne da. Zato smo uspešni. Uspešni smo, ker znamo stopiti skupaj, ker
vemo, da en sam človek ne more storiti veliko, skupaj pa lahko storimo vse. Zato tudi pri
načrtovanju prihodnjega razvoja občine Zagorje ob Savi gledamo na vsako krajevno skupnost
posebej, pa vendar vedno v interesu celotne občine. Hočemo, da se naša občina razvija
enakomerno, čeprav se zavedamo, da so problemi vsake krajevne skupnosti, vsakega zaselka,
vsakega posameznika zanj v tistem trenutku največji. Zato jih skušamo reševati tako, da smo
blizu ljudem.
Leto, ki se izteka, je za občino Zagorje ob Savi gotovo eno najuspešnejših doslej. Zadnje
štiriletno obdobje nas je pripeljalo med najuspešnejše občine v Sloveniji pri črpanju evropskih
sredstev in takšen trend želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Kljub težavni javno-finančni
situaciji smo ob velikih investicijah uspeli obdržati tankočutni posluh za socialne stiske
občank in občanov in zagotavljam Vam, da bo tako tudi vnaprej. Ne nazadnje smo v
slovenskem prostoru prepoznavni kot smeli in optimistični ljudje, ki imajo radi urejeno okolje
in tople medčloveške odnose. Najbrž smo prav zato obiskovalcem najprijaznejša občina in
med srednje velikimi občinami v Sloveniji po izboru Turistične zveze takoj za Ptujem
najlepše urejeno okolje. K temu prispevate Vi, občanke in občani, z lepo urejenimi zaselki, ki
radi zahajate v lepo urejeno mestno središče. Krajevna skupnost Mlinše – Kolovrat je brez
dvoma primer lepe urejenosti, obnovljena šola sredi Mlinš pa je kot češnja na torti prelepega
kraja.
Leto, ki se izteka, nam sicer ni prizanašalo. Tudi dobršen del Vaše krajevne skupnosti je hudo
prizadel februarski žledolom, spet drugje v občini imamo veliko škode zaradi oktobrskih
neurij. Naravne ujme nam poberejo ogromno denarja, žal na račun tega, da marsičesa, kar bi
radi še postorili, ne moremo takoj. Ampak prej ali slej v Zagorju ob Savi tisto, kar si
zastavimo, tudi izpeljemo. Ker premoremo tisto, česar mnogokrat manjka Sloveniji, enotnost
in sledenje skupnemu cilju. Tako kot zaupam vase, zaupam v svojo ekipo odličnih
sodelavcev, zaupam v vse Vas, drage krajanke, dragi krajani in Vam želim uspešno in zdravo
leto 2015. Prav tako čestitam novemu svetu krajevne skupnosti za njegovo izvolitev, v
prepričanju, da bomo odlično sodelovali, ker nam je vsem skupaj živeti v Zagorju ob Savi v
ponos, ker v Zagorju ob Savi imamo več, kot imajo veliki.

Matjaž Švagan,
župan Občine Zagorje ob Savi
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AKTIVNOSTI SVETA KS MLINŠE - KOLOVRAT

KS Mlinše – Kolovrat je ena izmed največjih v naši občini Zagorje ob Savi, zato je tudi
potrebnih del veliko. Svet naše KS, ki je v letošnjem letu zaključil mandat, je spodbudil
mnogo aktivnosti, ki so pomembne za naše krajane in tiste, ki nas obiščejo. Mnogo začrtanih
del ni bilo realiziranih, saj smo finančno omejeni v KS, občini ter ostalih institucijah.
Vsekakor pa se je novi svet KS zavezal, da se bo trudil spodbujati že začrtane investicije in
podpiral in iskal nove. Ker je bilo vsega veliko, bomo nanizali le večje pridobitve po
področjih.
CESTE
Najbolj pereč problem za naše krajane predstavlja slaba asfaltiranost krajevnih cest. KS se
trudi kar najbolje vzdrževati krajevne ceste in hkrati spodbujati vzdrževanje občinskih cest, ki
jih vzdržuje KOP Zagorje. Na posamezne probleme ob in na državni cesti pa opozarjamo
državne inštitucije.
Zimska služba
KS na krajevnih cestah organizira tudi zimsko službo. Pri tem naj omenimo, da imamo
najkvalitetnejše izvajalce zimske službe, ki se trudijo očistiti cestišča, kolikor se le da
pravočasno, ter tako poskrbeti, da imajo vozniki varno pot. Ob teh priložnosti se vsem
iskreno zahvaljujem, prav tako tudi za strpnost krajanom, če kdaj ni pluženo ravno takrat, ko
bi to želeli. Nemogoče je namreč očistiti vsa cestišča hkrati.
Krajevne in občinske ceste
Kljub pomanjkanju sredstev se je v tem mandatu asfaltiralo. Finančna sredstva nam je
zagotovila občina, nekaj je dodala krajevna skupnost, ponekod tudi krajani sami. Tako so
asfaltno preobleko dobile naslednje ceste:
-

krajevna cesta Vidrga–Zg. Vidrga (l. 2012 in odprava pomanjkljivosti v l. 2014),
občinska cesta Borje pri Mlinšah (l. 2013),
krajevna cesta Vrtače (l. 2013),
rekonstrukcija občinske ceste Smučidol–Ravne.

Na področju državne ceste smo pridobili nekaj obcestnih ogledal. Opozorili smo tudi na
neoznačenost avtobusnih postajališč ter pridobili potrditev obstoječih oz. dveh novih. Projekt
prehoda za pešce je v zaključku pridobivanja vseh soglasij.
OSTALE DEJAVNOSTI:
-

nabava zabojnikov za pesek,
nabava obcestnih ogledal,
postavitev prometnih znakov in označba krajev v naši KS,
nabava cestnih kanalov,
postavitev obcestne ograje: Arbi, Vrh pri Mlinšah, delno tudi Javorščica,
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-

sofinanciranje škarp na pokopališču v Kolovratu ter ureditev parkirišča,
postavitev ekološkega otroka na Vrhu pri Mlinšah in prestavitev lokacije v Vidrgi,
preureditev pisarne KS,
sodelovanje pri aktivnosti defibrilatorja,
sodelovanje pri organizaciji humanitarnih akcij.

Spodbujali smo:
-

ureditev razsvetljave v Vidrgi, a žal aktivnost še ni realizirana,
nakup zemljišča v okolici šole, kar se je tudi realiziralno,
aktivnosti za ureditev vodovodov v naši KS,
nujno potrebno investicijo prehoda za pešce na Mlinšah in ureditev razsvetljave na
postaji,
varnejšo ureditev križišč Vidrga, Kandrše ...

Organiziramo ali soorganiziramo tudi mnoge prireditve v kraju:
-

srečanje starejših krajanov, srečanje z dedkom Mrazom, maškarado, kulturni praznik,
komemoracijo, krajevni praznik ...

EKOLOGIJA
Skupaj z društvi organiziramo vsakoletno očiščevalno akcijo. Vsem, ki ste se udeležili
letošnje akcije, se iskreno zahvaljujem!
Naj pa ob tej priložnosti opozorimo krajane na vsa črna odlagališča, ki se pojavljajo na
zemljiščih naših krajanov in so posledica del naših krajanov. Menimo, da to v teh časih,
ko ima vsak možnost odpeljati odpadke v Zbirni center v Zagorje, res ni potrebno. Še
posebej ogorčeni smo, ko se pojavljajo odlagališča po sami očiščevalni akciji. Ob prijavi
tovrstnih odlagališč je lastnik zemljišč dolžan pospraviti odpadke.
POMEMBNO:
Vsa gospodinjstva imajo že od meseca maja možnost naročiti 1 x letno brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov (do 2 m³) na klic na KOP Zagorje ob Savi.
Odvoz se bo izvršil v roku 10 dni od prejema obrazca. Naročilo odvoza kosovnih odpadkov,
ki ga najdete na njihovi spletni strani.
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
Zagorska občina objavlja enkrat letno razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini
Zagorje ob Savi. Upravičenci za finančna sredstva pri nakupu MKČN so fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Zagorju in so lastniki že obstoječih stanovanjskih stavb, seveda
prav tako v Zagorju. Dodelitev sredstev je možna le za fizične osebe za čiščenje komunalnih
odpadnih vod iz gospodinjstev. Subvencije pa ne bodo dobili novograditelji, ki jim je bila v
gradbenem dovoljenju zahtevana vgradnja MKČN, prav tako sredstev ne bodo prejeli kmetje
in samostojni podjetniki, ki bodo strošek čistilne naprave uveljavljali pri dejavnosti.
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Vodstvo KS in nekateri člani sveta se redno udeležujemo sestankov in občnih zborov, kamor
smo vabljeni. Vse te aktivnosti članov sveta KS se opravljajo brezplačno, kajti vse funkcije so
prostovoljne in častne, zato za opravljanje teh del ne dobimo plačila. Na željo svojcev se v
imenu krajanov poslovimo z govorom umrlim krajanom.
Novi svet KS Mlinše – Kolovrat bo vse vaše pobude, ki nam jih boste posredovali, obravnaval
ter se potrudil, da bodo prispela do tistih, ki so jih dolžni realizirati.
Vseh pridobitev ne bi bilo pred podpore in posluha ekipe Občine Zagorje ob Savi in župana
Matjaža Švagana, ki mu je bilo ob volitvah ponovno izkazano zaupanje.
Po kratkem prerezu večjih del, ki so bila izvedena v naši KS Mlinše – Kolovrat, lahko
rečemo, da pridobitev in izboljšav pri nas ni bilo tako malo. Res pa je, da zajemati z veliko
žlico v teh težkih časih, žal ne gre. Prav je, da postopoma, premišljeno in korak za korakom
sledimo malim ter velikim ciljem, ki bodo izboljšali pogoje življenja v naši krajevni
skupnosti.
V imenu sveta KS: Marija Ribič, predsednica

PROSTOVOLJEC LETA 2014 – JOŽE SMRKOLJ

V naši krajevni skupnosti mnogo ljudi s
prostovoljnim delom prispeva k razvoju naših
krajev. Izredno ponosni smo, da je to delo opaženo
tudi na državnem nivoju. Državni svet Republike
Slovenije je 5. 12. 2014 priredil slavnostno
podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim
prostovoljcem za leto 2014. Med letošnjimi
dobitniki plaket je bil tudi g. Jože Smrkolj,
predsednik ČD Zagorje in predsednik komisije
za ekonomiko pri UO ČZS in naš aktiven
krajan.
S tem slovesnim dogodkom Državni svet želi
opozoriti na širši pomen prostovoljstva pri nas in
Jože Smrkolj si to vsekakor zasluži.
Iskrene čestitke mu izrekamo in uspešno še
vnaprej!
Marija Ribič
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KRAJEVNA ORGANIZACIJA
MLINŠE
Krajevna organizacija ZB Mlinše je imela 6. marca 2014 letno konferenco, na kateri smo
izvolili nov upravni in nadzorni odbor za naslednje štiriletno obdobje. V obeh odborih večjih
članskih sprememb ni bilo, le namesto umrlega dolgoletnega člana Davorina Slaparja smo v
upravni odbor izvolili Franca Prašnikarja. Na konferenci smo sprejeli tudi program dela za
leto 2014.
Ure, dnevi, meseci izredno hitro
tečejo … Kot bi mignil, je leto
naokrog in pred nami je spet čas, da
pregledamo
opravljeno
delo.
Ugotavljamo, da smo program dela
za letošnje leto opravili skoraj v
celoti, ostale so nam samo še naloge,
ki pridejo na vrsto pred iztekom leta.
Naša glavna naloga je zavzemanje
za vrednote narodnoosvobodilnega
boja, da se nikoli in nikdar ne
pozabi, zakaj so umirali partizanski
borci in taboriščniki v zloglasnih taboriščih smrti, kjer so bili oropani imetja, človeškega
dostojanstva in tudi svojega življenja, da se ne pozabi požganih in izropanih domov,
ukradenih otrok, strahot …
In zato smo redno in z dobro udeležbo
sodelovali na proslavah in prireditvah, ki
so bile organizirane ne samo na
občinskem, temveč tudi na državnem
nivoju.
Tako smo se januarja udeležili proslave
v Dražgošah v spomin na 72. obletnico
dražgoške bitke, februarja smo se ob
obletnici obešanja talcev poklonili na
žalni slovesnosti »100 frankolovskih
žrtev«, med katerimi so bili tudi Zagorjani.
V organizaciji PD Zagorje smo se udeležili spominskega pohoda »Po poteh I. štajerskega
bataljona« na Pleše in Zasavsko Sv. goro. Aprila, v spomin na ustanovitev OF in v počastitev
Dneva upora proti okupatorju, smo se udeležili proslav v Stožicah, Delavskem domu Zagorje
in krajevne proslave v Kulturnem domu na Mlinšah. Na sam dan praznika pa je Policijsko
veteransko društvo «Sever« organiziralo srečanje veteranskih organizacij in občanov Zasavja
na Kumu. Maja smo počastili spomin 72. obletnice bojev II. grupe odredov na Jančah ter
gostili rusko delegacijo na grobovih padlih ruskih partizanov v Brišah in na Vrhu pri Mlinšah.
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Junija smo se udeležili osrednje
proslave Združenja borcev Hrastnik na
Kopitniku, kjer je bil organiziran tudi
»Pohod po poteh spominov in
tovarištva«.
Julija smo na Vrhpolju pri Moravčah
prisostvovali proslavi v spomin 35
padlim borcem KS Vrhpolje ter se
udeležili zaključne prireditve »Pohod
na Triglav« ob obletnici pohoda
partizanske patrulje na vrh Triglava na
Pokljuki – Rudnem polju. Ob brunarici
na Vrheh pa smo prisostvovali proslavi Združenja borcev Trbovlje ob obletnici formiranja
trboveljske partizanske čete. Avgusta smo bili na tradicionalnem srečanju borcev, članov in
članic ZB ter občanov Zagorja ob Savi in iz drugih občin v počastitev spomina na ustanovitev
Revirske partizanske čete. Septembra
smo bili tudi na proslavi ob 67. obletnici
priključitve Primorske k matični
domovini, oktobra pa na proslavi ob 71.
obletnici 1. kongresa SPŽZ v Dobrniču,
udeležili smo se komemoracij pri
spominski plošči na Mlinšah, v
Orehovici in Lokah, Frankolovem,
Mariboru in Gradcu.
Pred Dnevom mrtvih smo uredili
partizanske grobove, nanje položili
ikebane in prižgali svečke. V letošnjem
letu smo obnovili tudi črke na spominski plošči na Mlinšah, v naslednjem letu pa bomo
poskušali urediti napise še na ostalih grobovih in spomenikih.
Septembra smo organizirali še članski
izlet (udeležili so se ga lahko tudi drugi
krajani) na Goričko. Prva postaja je bila
v Tepanjah, kjer smo popili prvo
jutranjo kavico ali čaj, nato pa pot
nadaljevali do Cankove, kjer nas je
čakala lokalna vodička. Cankova kot
občinsko središče združuje osem
geografsko raznolikih vasi in jo
pojmujejo tudi
»zahodna vrata v
Krajinski park Goričko«, ki se ponaša s
slikovito in mozaično kulturno krajino. Območje občine se razprostira na dobrih 30 km2, kjer
živi nekaj čez 2000 prebivalcev. V 19. stoletju je bila tu močno razvita trgovina, kar jo je
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takrat uvrščalo med razvitejše kraje v regiji. Odmaknjenost in razmere ob meji so nato
vplivale na izgubljanje pomena in gospodarske vloge vse do 90-ih let 20. stoletja. Prebivalci
se ukvarjajo predvsem s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, pa tudi z
obrtništvom in storitveno dejavnostjo. Iz Cankove smo pot nadaljevali ob avstrijski meji skozi
vasi Korovci in Gerlinci, nato po Občini Rogaševci skozi kraje Fikšinci do slatinskega vrelca
v Nuskovi. Voda – slatina – tu vre na plano, je pitna in si jo obiskovalci lahko natočijo. Skozi
naselja Nuskovo, Serdico, Sotino, Kuzmo, Matjaševce smo se pripeljali do Trdkove, kjer je
Tromejnik Slovenije, Avstrije in Madžarske. Do njega smo se podali peš, »podprti« z velikimi
in slastnimi trojanskimi krofi. Hvala sponzorju g. Bojanu Gasiorju za sladke dobrote. Pot smo
nadaljevali skozi naselje Kuzma do naselja Grad, kjer smo si ogledali mogočno grajsko
poslopje.
Grad je največji baročni grad na
Slovenskem, saj naj bi imel po legendi
kar 365 sob. Z gradom je povezanih
precej legend, najbolj znana je legenda o
zmaju z zlato krono. Grajsko poslopje
obdaja velik park, ki je bil zasnovan v
angleškem slogu. Velika drevesa
tulipanovcev, platan, gledičevk, rdečih
bukev, gabrov in hrastov navdajajo z
veličastnostjo
in
večstoletno
dolgoživostjo. Na grajskem dvorišču,
tako pravijo, vrejo energije iz globine Zemlje, ki jih večina ljudi čuti kot toploto ali
mravljince. V gradu smo si ogledali med drugim tudi poročno in viteško dvorano, okrogli
salon in grajsko okroglo klet. V gradu se odvijajo tudi delavnice domačih obrti in dejavnosti,
tako so na ogled delavnice domačih obrti (kolarstva, kovaštva, lončarstva, tkalstva,
zeliščarstva, žganjekuhe), kar priča o tradicionalni rabi naravnih virov in njihovi obdelavi z
ročnimi spretnostmi mojstrov. Po ogledu gradu smo se skozi naselja Grad, Kruplivnik,
Motovilce, Ropočo, Krašče in preko nasipa Ledavskega jezera, Domanjic vrnili na Cankovo,
kjer smo v gostilni Ajda s kosilom zaključili z ogledom tega koščka naše majhne, a lepe
domovine. Tu smo se poslovili tudi od naše vodičke, upokojene ravnateljice Hilde Vogrinčič.
Naslednja postaja našega izleta je bila v gostišču na Trojanah in čisto zadnja pri Urški na
Mlinšah. Naloga, ki nas še čaka, opravljena pa bo, ko boste že listali po tem našem krajevnem
časopisu, pa je obisk naših članic in članov, starih nad 85 let ter bolnih. Z njimi bomo
pokramljali o davnih in sedanjih časih, rekli kakšno tudi na račun naše politike in politikov,
brez tega seveda ne gre, in jih skromno obdarili. Kar pa je najpomembnejše, namenili jim
bomo svoj čas za klepet. Vedno znova in znova si pozabljamo vzeti čas za pogovor, za stisk
roke in objem z ljudmi, ki smo jih poznali, z njimi prehodili del življenjske poti, jih imeli radi
… To spoznanje pride šele takrat, ko jih ni več med nami.
Lepe praznike vsem! Silvester je slovo in nov začetek … Srečno 2015!
Za KO ZB Mlinše: Zora Kovač
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PGD KANDRŠE V LETU 2014
Na kratko bi rad predstavil delo našega društva v iztekajočem letu. V prostovoljnem
gasilskem društvu Kandrše smo si ob rednih dejavnostih za leto 2014 zadali dva velika cilja.
Prvi je bil vsekakor nabava novega gasilskega vozila GVV1, ki je naša prioriteta že nekaj let,
drugi pa dokončanje ter otvoritev Zasavskega gasilskega muzeja. Ta dva cilja sta bila sprejeta
na občnem zboru v februarju. Ker nam je bila v tem letu zaupana organizacija praznovanja
naše krajevne skupnosti, smo se odločili, da ob tej priložnosti pripravimo tudi otvoritev
muzeja.
Tako so v pomladnih mesecih tekle vse aktivnosti v smeri dokončanja postavitve muzeja. K
temu je spadalo tudi snemanje filma, ki je sestavljen iz dokumentarnega dela in prikaza
starega načina gašenja. Moram se pohvaliti, da nam je z ekipo, ki je film posnela, uspelo
narediti zanimiv in ogleda vreden izdelek. V njem nastopajo člani našega društva. Tako sta
bila v mesecu maju uspešno izvedena praznovanje praznika KS Mlinše-Kolovrat in otvoritev
muzeja. S svojo navzočnostjo so nas počastili župan Matjaž Švagan in drugi gostje. Še enkrat
bi se rad zahvalil vsem, ki ste priskočili na pomoč pri pripravi praznovanja, posebej pa
predsednici KS Mariji Ribič za vso pomoč. Muzej si je že možno ogledati po predhodni
najavi ali pa vsako prvo nedeljo v mesecu od devete do dvanajste ure. Ob tej priložnosti
pozivam vse krajane, če imajo mogoče kje kakšen zanimiv eksponat, da nam tega odstopite,
saj je še dovolj prostora za dodatne zanimive stare kose opreme ali fotografije.
V poletnih mesecih je bila
izvedena gasilska veselica,
prvič pa smo bili prisotni tudi
pri izvedbi praznovanja občine
Zagorje
ob
Savi.
Pred
zaključkom poletnih počitnic so
se pričele priprave na gasilsko
tekmovanje. Uspelo nam je
zbrati štiri ekipe tekmovalcev.
Glede na to, da je naše
poslanstvo
zagotavljanje
požarne varnosti in tekmovanje
predstavlja
usposabljanje,
štejem to za velik uspeh. Ne
toliko rezultatsko, kot pa to, da nam je uspelo zbrati ekipo žensk, in pa, kar je najbolj
razveseljivo, ekipo pionirjev. Kot vedno pravim, so mladi naša bodočnost, zato moramo delu
z njimi posvečati še več pozornosti.
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V mesecu oktobru je bila
izvedena
vaja
gašenja
pionirjev, katere so se radi
udeležili, saj je bilo to njihovo
prvo srečanje z gašenjem
ognja. V mesecu požarne
varnosti smo organizirali
strokovno ekskurzijo v smeri
Bovca
in
okolice.
Za
spremembo od lani nam je
služilo tudi vreme. Bilo je
zanimivo in poučno. Aktivni
pa smo bili tudi pri volitvah v
svet KS, tako so bili vsi štirje
naši kandidati izvoljeni v svet KS Mlinše – Kolovrat. Žal pa nam ni v iztekajočem letu uspelo
realizirati naše dolgoletne želje po nabavi novega vozila. Sicer je nabava vozila v proračunu
občine in v planu GZ Zagorje, vendar se je realizacija zaradi spremenjenih prioritet nabave
vozil zamaknila. Iskreno upam na leto 2015. Naše glavno vozilo WV kombi je že precej v
letih, saj je letnik 1996 in posledično ne ustreza več potrebam operative.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki nas podpirate in pomagate pri delovanju PGD Kandrše.
Vabim tudi vse krajane, da se nam pridružite, saj bomo le skupaj lahko dosegli napredek v
društvu in kraju.
Na pomoč!
Predsednik PGD Kandrše:
Ivo Žavbi

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKAFARI

Tudi leto 2014 je bilo za
Športno
društvo
Škafari
predvsem delovno in tudi
uspešno. Organizirali smo več
dogodkov, tako smo za prvi maj
ob igrišču tokrat prvič postavili
kres, ki je v mrzli majski noči
ogrel kar veliko krajanov
našega okoliša. Že tradicionalno
smo v zadnjih dneh junija
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organizirali veselico z bogatim srečelovom in glasbeno spremljavo ansambla Smeh. V istem
dnevu smo organizirali tudi državno tekmovanje v vleki vrvi, pri čemer ni manjkajo pravih
»Martinov Krpanov«, in otroške igre, katere so naši najmlajši že nestrpno čakali in v njih zelo
uživali. Lansko leto nam je uspelo poleg brunarice postaviti sanitarije, ki pa smo jih letos še
bolje opremili in že skoraj dokončali. Da pa nam je v zimskih dneh toplo, smo naše prostore
opremili tudi s centralnim ogrevanjem.
Na našem nogometnem igrišču še
vedno skorajda ne mine dan, da na
igrišču ne bi igrali nogometa, kljub
slabemu vremenu, stari in mladi,
fantje in dekleta. Tudi letos smo v
sredini septembra organizirali turnir
v malem nogometu, ki se je
ponovno izkazal za res uspešen
dogodek. Prijavilo se je veliko
število ekip iz vse Slovenije, zato je
turnir trajal kar tri dni; to so bili trije
dnevi včasih napetih tekem, polnih zanimivih športnih manevrov, navijaških vzklikov,
grenkih porazov in sladkih zmag.
Na koncu pa je seveda zmagal
najboljši. V oktobru smo organizirali
turnir Stari–mladi, na katerem so se
pomerili naši starejši in mlajši
nogometaši. Sreča je bila na strani
obeh, kar pa je na tem turnirju posebej
atraktivno, v nogometu so se pomerile
tudi mlade in starejše krajanke našega
okoliša in več kot dokazale, da z
nogometno žogo znajo prikazati
zanimivo in napeto igro.
Tudi letošnje leto je, po zaslugi novega domačega igrišča, ki daje več možnosti za trening,
bolj aktivna in uspešna naša nogometna sekcija, ki sodeluje v zasavski Trim ligi, hkrati pa se
pridno udeležuje nogometnih turnirjev v naši okolici in tudi drugod po Sloveniji.
Od lanskega leta naprej pa je tudi naše igrišče postalo del zasavske Trim lige, saj na njem
potekajo uradne tekme te lige. Pohvaliti pa gre tudi našo žensko nogometno ekipo, ki pridno
trenira dvakrat na teden in ki ne zaostaja več veliko za našo moško ekipo. Naša močna ekipa v
vleki vrvi je še vedno zelo uspešna, saj iz tekmovanj vedno znova prinaša nagrade in pokale.
Zelo dejavna pa je tudi naša pohodniška sekcija, ki se ob lepih vikendih, včasih tudi malo
manj, odpravi na potep po prelepih hribih naše Slovenije. Zadnji dan v oktobru smo ponovno
organizirali nočni pohod za noč čarovnic, ta nas je letos vodil na relaciji Briše-MedijaŽvarulje-Mlinše. Kot že rečeno, letošnje leto je bilo za naše društvo ponovno produktivno,
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dosegli smo načrtovane cilje,
hkrati pa stremimo naprej, k
doseganju novih ciljev, s
katerimi
bomo
možnost
športnega udejstvovanja še
razširili.
Zahvaljujemo se vsem članom
in podpornikom, brez vas nam
ne bi uspelo doseči vsega, kar
smo do danes dosegli.
ŠD Škafari:
podpredsednica Joži Sešlar

ORATORIJ V KOLOVRATU

V Kolovratu je od 27. do 29. junija potekal že peti poletni oratorij, ki se ga je udeležilo preko
30 otrok iz Kolovrata, Mlinš in okoliških vasi. Osrednji junak oratorija je bil apostol Peter, ki
je eden glavnih likov v krščanstvu in je tesno povezan z Jezusom Kristusom. O njem lahko
veliko preberemo v evangelijih, apostolskih delih, Petrovih pismih in tudi v nekaterih drugih
zapisih. Zgodba se je zato močno naslanjala na Sveto pismo in izročilo prvih kristjanov. Tako
smo na oratoriju preko zgodb, delavnic, pesmi in iger spoznali življenjsko pot apostola Petra.

Vsako jutro smo s pesmijo in kratko uvodno molitvijo pospremili dvig oratorijske zastave.
Zatem smo animatorji preko igrane igre predstavili apostola Petra ter se nato v treh skupinah
pogovarjali o Petrovi življenjski zgodbi. Sledile so razne igre ter ustvarjanje na delavnicah
(poslikava ribic, oblikovanje akvarija, peka piškotov, izdelava ladjic ...). Letos pa nas je
obiskal tudi zagorski kaplan Martin Golob, ki nam je na zanimiv in zabaven način orisal
apostola Petra in papeža Frančiška. Med otroki najbolj zaželene so bile skupinske igre, ki so
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se odvijale vsak dan oratorija. Preko iger brez meja, orientacijskega pohoda, vodnih iger in
tekmovanja med skupinami so otroci preizkušali svoje spretnosti, sposobnosti in znanja.

Vsak dan smo oratorij sklenili z zahvalo, kratko molitvijo, petjem oratorijske himne in
spustom zastave. Zadnji dan pa je bila sveta maša, pri kateri smo se animatorji, otroci in starši
zahvalili za lepa doživetja. Druženje smo zaključili s piknikom na župnijskem vrtu in si
zaželeli, da se podamo na oratorijsko dogodivščino tudi v letu 2015.
Kolovraški animatorji

POROČILO O DELOVANJU ŽUPNIJE KOLOVRAT V LETU 2014
V iztekajočem se letu se je zvrstilo kar nekaj dogodkov. Naj omenim le nekatere. Letos
slovesnosti prvega svetega obhajila nismo imeli. Imeli pa smo slovesnost svete birme. Deset
otrok je prejelo ta zakrament potrditve v veri. Slovesnost je potekala v soboto, 3. maja, ob 9.
uri. Načrtovan je bil obisk novega nadškofa. Ker pa le-ta še ni bil imenovan, je birmoval naš
arhidiakon dr. France Šuštar. Bilo je lepo sodelovanje in prijetno vzdušje. Ob koncu šolskega
leta smo imeli dekanijsko srečanje mašnih strežnikov v Radečah. Ti so preverili svoje znanje
v kvizu (o apostolu Petru), ekipe med župnijami pa so se pomerile v nogometu. Ekipa iz
Kolovrata je bila bolj uspešna v kvizu, kjer je zasedla drugo mesto. Zadnji vikend v mesecu
juniju pa je pri nas potekal tridnevni oratorij – čas veselega druženja z otroki. Letos ga je
vodila Mateja Hočevar s sodelavci – animatorji.
V soboto, 17. maja, sta obhajala v župnijski cerkvi v Kolovratu zlati jubilej zakonskega
življenja Marija in Franc Grošelj (Bolčkova) iz Kolovrata štev. 9.. Cerkvena poroka z mašo je
bila najprej v župnijski cerkvi v Kolovratu, nato pa je bila še civilna v gostišču na Vidrgi. V
soboto, 30. avgusta, smo v župniji organizirali sveto mašo za bolne in starejše ljudi v župniji.
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Maševal in pridigal je novi zagorski župnik, Jani Tušak. Po sveti maši pa sta bila v župnišču
še pogostitev in druženje.
Letos je naša župnija na pobudo nekaterih članov Župnijskega pastoralnega sveta prvič
organizirala romanje h Kraljici miru v Medžugorje. Potovali smo z avtobusom od 26. 9. do
28. 9. Poleg župnika je pomagala pri organizaciji in izpeljavi romanja Boža Pirkovič, naša
župljanka. Prepričan sem, da so bili vsi udeleženci zelo zadovoljni in veseli.
V župniji smo tudi letos organizirali »miklavževanje«, in sicer je Miklavž obiskal mlajše
otroke v soboto, 6. decembra, ob 16. uri v dvorani Gasilskega doma v Kolovratu. Najprej smo
prisluhnili kratki igri z naslovom »Miklavž prihaja«, nato pa je sledila obdaritev otrok.
Gospodarstvo: v župnijski cerkvi je bilo pred majnikom obnovljeno celotno prvo nadstropje
glavnega baročnega oltarja. Restavrator, Miha Legan iz Žužemberka, je obnovil več manjših
kipov, ki predstavljajo Marijino kronanje v nebeški slavi. Tik pred praznikom vseh svetnikov,
30. oktobra, je pripeljal nazaj in na svoje mesto namestil dva obnovljena lesena stebra, ki sta
dobila nazaj lepšo prvotno podobo. V restavratorsko delavnico pa je odpeljal še štiri lesene
stebre, ki na obnovo še čakajo. V župnišču smo ponovno prepleskali vhodni hodnik, na
katerem se je že luščil strop. V celoti prepleskana pa je tudi večja učilnica spodaj. Nabavili
smo nove zavese za večjo učilnico.
V podružnični cerkvi v Borjah je bil obnovljen zvonik. Na zunanje stene lin so bili vzidani
posebni portali iz marmorja. Tudi vhod v zvonik je obdan z marmornatim portalom. Spodaj v
zvoniku so vgrajena nova hrastova vrata.
V zvoniku podružnične cerkve v Žvaruljah so namesto lesenih letos napravili betonske
preklade; eno spodaj in še dve višje do zvonov.
Župnik Tone Humar
POROČILO O DEJAVNOSTIH MEDGENERACIJSKE
SKUPINE M L I N Č E K
Teče deseto leto, odkar v naši krajevni skupnosti deluje skupina Mlinček. Vse od nastanka
skupine deluje nekaj aktivnih članic in en član (v sedanjem času nas je devet), ki vsak po
svojih sposobnostih in trudu prispeva, da je druženje uspešno, prijetno in tudi marsikdaj
poučno. Vsak izmed nas tudi pomaga kaki ostareli ali onemogli osebi v krogu družine ali kje
v bližini, ker je naše poslanstvo, namen in cilj delati prostovoljno.
Pomagamo si tudi med seboj, skupaj preživljamo čas, si ga krajšamo in bogatimo s svojim
načinom dela. Medgeneracijsko sodelovanje je pomemben vidik sožitja med ljudmi – to je
socialno zdravje, ki je za kakovost življenja enako pomembno kot telesno in duševno zdravje.
V odnosih s človekom se moraš biti sposoben vživljati v njegove težave in ugotavljati, v čem

16

mu pomagati. Do starejših, ki so jim pošle moči zaradi let, preteklega dela, naprezanj, bolezni,
skrbi …, pa mora oseba, ki dela s takim človekom, imeti srce, tudi razum in nekaj znanja.
V skupini se učimo tudi za lastno starost, kako ravnati, da bomo laže premagovali starostne
nadloge, ohranjali zdravje in gibčnost in da bomo medgeneracijsko dobro sodelovali,
razumevali osebe okrog sebe. Ljudje smo odvisni drug od drugega ali lepše povedano: ljudje
smo zavetje drug drugemu.
Naše delo je raznoliko. Vsako drugo sredo skozi čas od septembra do junija se srečujemo v
mlinški šoli, kjer nam je vodstvo dovolilo uporabljati prostor za druženje in dejavnosti. Gre za
spoznavanje različnih tem, branje, reševanje nalog za utrjevanje spomina, veselo druženje z
igricami, telesno aktivnostjo, petjem, učenjem in tudi za ročne spretnosti (izdelava rož iz
starih nogavic, priprava voščilnic za
novoletne praznike …), pripravo
programov za sodelovanja v okviru KS
in širše, rojstnodnevna praznovanja,
obiske ostarelih, pomoč na domu, skrb
za onemogle, vključevanje v različne
akcije, ki so namenjene starejšim
osebam (Simbioza giba na Srednji šoli
Zagorje ter v POŠ Mlinše in OŠ
Izlake), izlete, ekskurzije, predavanja,
sodelovanje z društvi naše KS in PŠ
Mlinše … Gre torej za mnogostransko
dejavnost v okvirih naših sposobnosti in moči. Združujemo se in delujemo pod geslom: Za
človeka gre!
Naj omenim nekatere obravnavane teme:
a) S telesno aktivnostjo proti raku (čeprav se morda zdi, da telesna aktivnost bolnika z
rakom obremenjuje, je ravno obratno – gibanje pripomore k lajšanju in zdravljenju
bolezni)
b) Nevoščljivost (psihologi trdijo, da je nevoščljivost skupaj z dolgočasjem in
izčrpanostjo eden od pomembnih vzrokov za slabo razpoloženje. Je razdiralno čustvo,
ki vzbuja neugodje, strah, ljubosumje in jezo.)
c) Poslušanje, toda  ali tudi slišanje (Ali res slišiš, kaj ti kdo pripoveduje, ko »slišiš«
govorico njegovega srca, govorico njegovih oči in govorico stiska rok?)
d) Kamilice in med ( kamilice sodijo med najpogostejše zdravilne in kozmetične
pripravke, ki jih uporabljamo tako notranje kot zunanje; med je imenitno zdravilo za
krepitev organizma ter idealno sredstvo za pomirjanje živcev, navsezadnje pa tudi
lepša našo kožo)
e) Darovi in križi občutljivih oseb (občutljivost je nekaj, s čimer se rodimo. Ni motnja,
temveč je lastnost, ki je prisotna pri skoraj 20 % prebivalcev (tako moških kot žensk).
Možgani visoko občutljivih ljudi predelujejo več informacij, ti vidijo več, slišijo več,
zaznavajo več, občutijo intenzivneje.)
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f) Predstavitev diplomskih del članic: Anice Klančnik in Stane Vidmar, ki sta diplomirali
na Inštitutu dr. Antona Trstenjaka v Ljubljani
g) Preprečevanje padcev v starosti (obravnava strokovnih zapisov in vaje za preprečitev
padcev, vaje za ravnotežje)
h) prof.dr. Jože Ramovš z Inštituta dr. Antona Trstenjaka iz Ljubljane je sodeloval na
srečanju skupine Mlinček na Mlinšah, spremljal je potek dela tečaja Preprečevanje
padcev v starosti
i) Učeča se skupnost – medgeneracijsko sožitje (Zasavska ljudska univerza – vodila je
predsednica društva Srečno Helena Odlazek)
j) Ogled filma pod milim nebom v Evroparku (M. Luzar: Srečen za umret)
k) Udeležba na predstavitvi knjige ZDRAVILNE RASTLINE (v Kisovcu, avtor Drago
Zavrašek (l. rojstva 1924))
l) Tema: Čustva postanejo sanje
m) Obvladovanje krvnega tlaka (ustvarjalca dr. Božidar Voljč in prof. dr. Jože Ramovš
sta medgeneracijskim skupinam pripravila brošuro za uporabo.)
n) Pomoč onemoglim osebam, pomoč na domu (čiščenje, likanje, kuhanje – Anica
Gorišek, Vera Košir, Fani Kukovica pri Cirarjevi Ivanki v Brišah), obiski v Domu
starejših občanov Izlake
o) Izdelava rožic iz starih nogavic (z vodenjem Minke Ocepek z Vrha)
Izleti in ekskurzija:
-

-

-

-

Skupina Mlinček je začela z delom v sezoni 2013/14 na Dolu pri Hrastniku (7. sept.
2013)
Vrh nad Mlinšami (ogled kapelice, posvečene pastirčku Pavlu Butari)
Zide pri Trojanah (bili na predstavitvi brošure o podružnični cerkvi sv. Mohorja in
Fortunata, avtor Marjan Klančnik)
Sodelovanje na prireditvi ZASAVSKI LITERATI
(svoji dve pesmi sta predstavila Bojan Rozina in
Anica Klančnik)
Udeležba na slikarski razstavi v KC Delavski dom
(razstavljal je tudi naš član Bojan Rozina)
Sodelovanje na praznovanju 8. februarja,
Prešernovega dne – slovenskega kulturnega
praznika: izdaja pesniške zbirke naše članice
Anice Klančnik z naslovom ANČICE
Udeležba na podelitvi Grumovih priznanj v KC
Delavski dom Zagorje; prejemnica Grumove
plakete je bila naša modra članica MARIJA RIBIČ
Ob 10-letnici Medgeneracijskega društva Srečno
Zagorje smo napisali scenarij in pomagali izpeljati kulturni program ter izdali glasilo
SREČKO.
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-

-

Strokovna ekskurzija v Slovenj Gradec, nato splavarjenje po reki Dravi
Jesenski izlet članov skupine Mlinček na Menino planino
Simbioza giba  akcija mladih za razgibanje starejših (udeležba pri izvajanju vadbe na
Srednji šoli Zagorje, na šolah Izlake in Mlinše)
Prednovoletno srečanje skupin Medgeneracijskega društva Srečno na Mlinšah
(kulturni program v dvorani – za OŠ Mlinše, vrtec, KD in člane skupin Blažka,
Rudarsko sonce, Korenine, Mavrica, Žarek, Teja, Prijateljice RK, Mlinček, Rumena
vrtnica, Dišeči volčin …)
Izdelava rožic iz starih nogavic
Izdelava novoletnih voščilnic z vodenjem Karmen Pevec iz Srednje šole Zagorje in
Marije Ribič (v šoli)
Praznovanje osemdesetletnic: Zofke Kokole in Fani Kukovica
Voditeljica skupine Mlinček:
Mojca Grden
DAN, KO TI ZAIGRATA SRCE IN DUŠA …

Že zjutraj, ko mi je na posteljo skoraj posijalo sonce, sem si tiho zapela pesmico: Vem, da
danes bo srečen dan. Ta pesem mi je »rojila« po glavi tudi pri pitju jutranje kavice in vse do
prihoda avtobusa, s katerim se je naše Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje odpeljalo na
vsakoletno ekskurzijo.
Po jutranjem pozdravu naše predsednice Helene in varni vožnji voznika g. Judeža smo se
najprej želeli ogledati Slovenj Gradec. Že na avtobusu nam je Anica Klančnik izčrpno
predstavila zgodovino tega mesta. Za povedane besede se ji v imenu vseh članic in članov
društva lepo zahvaljujem, saj za večino teh zanimivosti, ki nam jih je natrosila o Slovenj
Gradcu, ne bi sicer nikoli izvedeli.
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Ob izstopu iz avtobusa smo si najprej pretegnili vse ude, nato pa smo se odpravili do prodajne
galerije Perger. Tu nas je res prijazno sprejel njihov gospodar. Ta družina se že vse od leta
1757 ukvarja z medičarstvom, lectarstvom in svečarstvom (današnjo generacijo sestavljajo:
starša, dva sinova in hči; vsi so zaposleni v tej obrti). Veliko, res veliko prelepih izdelkov
smo imeli priložnost videti in občudovati, še več pa smo izvedeli o njihovem delu. Nekateri so
si tudi kaj kupili za spomin, saj je to razstavno-prodajna galerija. Po prisrčnem slovesu nas je
pot vodila do Dravograda, vse do splava na reki Dravi, kjer nas je pričakala posadka, ki skrbi
za varno plovbo po reki, izvaja kulturni program in poskrbi, da gostje ne ostanejo lačni. Za
prijetno snidenje je poskrbel harmonikar, ob njegovem igranju so nas »zasrbele« pete in kar
nekaj nas je poneslo v ples. Verjamem, da marsikdo ni še nikoli plesal na splavu. Da ne bom
dolgovezila – dobra družba, veselo vzdušje, dobra hrana, glas harmonike, pesmi, šale,
prijaznost osebja v posadki in splavarski krst naše članice Marinke Tori nam bodo še dolgo
ostali v spominu.
Odpravili smo se dalje in se ustavili pri domačiji Klančnik. Tudi tu smo izvedeli mnogo
novega in zanimivega in si tako razširili obzorja naših znanj. Kmetije so nas prepričale, da so
tudi v Sloveniji pogoji, da se na njih lahko preživljajo številne družine oz. generacije. Treba je
biti delaven, iznajdljiv in delati z glavo. Mnogi med njimi si vzamejo v času dopusta dneve za
oddih in razvedrilo. Mora pa biti izpolnjen pogoj, da vsi člani poprimejo za delo, ki je na
kmetiji nujno (v tej družini so tri generacije, ki štejejo sedem članov).
Posladkali smo se z njihovimi dobrotami ter prisluhnili izčrpni razlagi o tem, s čim se
ukvarjajo in kako preživljajo vsakdanjik. Po slovesu od prijazne družine smo spet posedli na
avtobusne sedeže in se odpeljali preko Trojan domov.
Ne vem, ali zaradi manjše utrujenosti ali zaradi lepih vtisov, o katerih je vsak posameznik
razmišljal, je v avtobusu zavladala pomirjujoča tišina.
Zase vem, da sem sebi dejala: »Ja, danes sta mi igrala duša in srce.« Vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli k temu, da je ta dan tako lepo uspel, velika H V A L A …
Stanka Vidmar
MOČ  NEMOČ
Veliko se jih je zbralo tisto sobotno dopoldne, od vsepovsod so prilezli na odprtje tovarniške
hale, da so na stežaj odprta vrata težko »požirala« množico. Človeška reka se je vila proti
okrašenemu prostoru z odrom. Bilo je veliko prerivanja, drznejši in spretnejši so tudi s
komolcem odrivali nerodnejše na obrobje slavja.
Na oder se je povzpel slavnostni govornik. Pripovedoval je o moči podjetja, uspešnega in
okolju ter ljudem prijaznega, ki nenehno dokazuje, da zna poskrbeti tudi za nemočne.
Množica je aplavdirala.
Govornikove besede so krožile nad zbranimi glavami ljudi. Dobro zamišljene in spretno
ubesedene misli so pronicale v zavest zbranih, moč besede je bila velika.
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Slabo slišim in razumem, zaradi te nemoči sprejemanja sem bil kljub huronskemu vzklikanju
odsoten. Besede niso našle poti do mene, niso se me mogle dotakniti. Večino povedanega sem
preslišal.
Močan, prijeten vonj je vdrl vame. V bližini se je ustavila ženska, tako zelo lepa, da sem stal
in jo le nemočno gledal kot lipov bog. Bil sem ji tako blizu – če bi iztegnil roko, bi se je
dotaknil – in bil tako daleč, da me ni niti opazila.
V meni sta se »pretepala« moč in nemoč, moč, nemoč …
Bojan Rozina
SORIŠKA PLANINA – PLANINSKI TABOR
Se ozka cesta vije v hrib,
je ovinkov menda sto,
se hrib v dolino spremeni,
tu ob hribu tabor naš stoji.
V šotorih mnogo je otrok:
velikih, majhnih in najmanjših,
vsi med sabo smo prijatelji,
čeprav se prej še nismo poznali.
Za en teden naš tu dom je bil,
smo se družili in v hribe ste hodili,
utrujeni se v tabor vračali,
da ste kar dol popadali.
Zvonec in Klavdija nam red držita,
kuharici sva vam kuhali in vi ste nam pomivali ,
za čistočo vsi smo poskrbeli …
… in mislim, da prav lepo smo se imeli.
kuharica Anica Klančnik

SREČANJE NA MLINŠAH

Vrsto let KO RK Mlinše – Kolovrat v jeseni okoli Martinovega organizira srečanje krajanov,
starih nad sedemdeset let. Že nekaj let pa je soorganizator srečanja tudi KS Mlinše – Kolovrat.
Letos je bilo srečanje v soboto, 15. 11. 2014.
Svečani trenutek me je prevel, ko sva z možem vstopila v dvorano kulturnega društva na
Mlinšah. Trenutek nelagodja je razblinil prijazen sprejem članic RK. Belo pogrnjene mize, na
njih šopki jesenskih rož v vazah in v kotu pri odru razkošna dekoracija različnih darov botre
jeseni. Vse je bilo tako pozorno in prijazno pripravljeno, da je pobožalo dušo. Pozdravila sem
znance, prijatelje in sorodnike.
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Srečanje se je pričelo s kulturno prireditvijo.
Na prireditvi so nastopili člani MePZ Izpod
Svete gore pod vodstvom zborovodje Petra
Razpotnika ter pevski zbor podružnične šole
Mlinše, ki ga je tokrat vodila učiteljica Irena
Hriberšek, ostali nastopajoči učenci ter člani
kulturnega društva. Na začetku je nas,
povabljence, pozdravila predsednica KO RK
Alenka Pokorn, ki je bila tudi povezovalka
prireditve. S pomembnimi mislimi so nas
nagovorili tudi direktor občinske uprave
Rudi Medved, predsednica RK Zagorje Metka Podpečan in predsednica naše KS Marija
Ribič. Program je bil zares pester in kvaliteten. Nastopajoči so ustvarili vzdušje nedeljive
celote prijetne domačnosti vseh nas v dvorani. Povedanih je bilo veliko lepih in toplih besed,
občuteno prebranih recitacij in ubrano zapetih pesmi. Prisrčnost otrok ob podeljevanju darilc
povabljencem je bila tako zelo prikupna!
Organizatorji tudi letos niso pozabili
posebej čestitati in voščiti vse dobro
najstarejšima udeležencema srečanja,
gospe Poldi in gospodu Janezu
Ocepku. Harmonikarja Milan Urankar
in Žan Verbajs pa sta raztegnila meh
harmonike in nas dodatno razveselila.
Po končani prireditvi je sledila
pogostitev okusno pripravljenih jedi,
ki so jih skuhali v bližnji gostilni.
Članice RK so napekle slaščice, da
smo se povabljenci na srečanju z njimi tudi sladkali.
Članice in član KO RK Mlinše – Kolovrat so se nadvse potrudili, da so nam pripravili čim
lepše srečanje. Zares smo bili počaščeni. Na srečanju sem želela pozdraviti še nekatere druge
sopovabljence, a se, žal, zaradi bolezni ali slabega počutja niso mogli udeležiti srečanja.
Upam, da se drugo leto, če ne prej, vidimo na srečanju.
V imenu vseh povabljencev, ki smo se srečanja udeležili, se iskreno in najlepše zahvaljujem
VSEM, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji prireditve. Nam, starejšim krajanom, ste
pripravili nepozabno popoldne. Iz dvorane smo povabljenci odhajali zares zadovoljni.
Marinka Brodar
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KAJ SMO V LETU 2014 POČELI PROSTOVOLJCI KO RK MLINŠE – KOLOVRAT
Naše delo ostaja več ali manj isto leto za letom. Želimo si, da bi nas čim manj potrebovali.
Toda kaj, ko tako radi pomagamo! Pa tudi odzivi na naše delo so vzpodbudni.
Pa začnimo poročilo od začetka oz. konca leta 2014.
Dedek Mraz
Tik pred zaključkom leta smo tradicionalni pomočniki dedku Mrazu. Iščemo naslove otrok,
da ne bi koga izpustili, »zavijamo« darila, pospravimo in okrasimo dvorano in sploh smo
nepogrešljivi spremljevalci dobrotnika izpod Triglava. Tete in stric iz ozadja torej.
Velikonočni pirhi
Tudi tu smo zraven. Glavni organizator je OZ RK Zagorje. Mi pa sodelujemo po svojih
močeh. Pomagamo priskrbeti jajca in obveščati o dogodku, mali člani iz mlinške osnovne šole
ter naša članica pa so jih letos celo krasili.

Razdeljevanje hrane
Že drugo leto teče akcija razdeljevanja hrane s pretečenim rokom iz Mercatorja. Naša KO je
na vrsti vsak deveti teden. Zvečer po osmi uri prevzamemo hrano, največkrat razne mlečne
izdelke, in jo peljemo do uporabnikov, družin, ki se tega nepričakovanega priboljška zelo
razveselijo. Občasno peljemo pakete s hrano tudi družinam, ki si same težko zagotovijo vse
potrebno. Letos pa nas je razveselila tudi pošiljka z jabolki. To je bilo sadje, namenjeno
ruskemu trgu, pa je zaradi embarga ostalo v Sloveniji.
Praznovanje osmega marca
Zdaj že tradicionalno druženje deklet in žena v gostilni na Mlinšah je čas, ki smo si ga ženske
vseh generacij z veseljem vzele za svojega. Dobra volja, veseli objemi, smeh, izmenjava
novic – ta energija nas greje celo leto. Punce, prijavite se tudi naslednje leto!
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Zbiranje predmetov za poplavljene v Bosni in Srbiji
Pogledali smo tudi preko naših meja. Dotaknila se nas je nesreča, ki je doletela ljudi v že tako
obubožanih krajih Bosne in Srbije. V gasilskem domu smo zbrali veliko odej, toplih oblačil in
vode. Gasilci PGD Mlinše so vse prepeljali v skladišče Svee Zagorje, kjer je vodstvo OZ RK
Zagorje organiziralo prevoz do ljudi, ki so pomoč potrebovali.
Telovadba
Telovadimo, razmigavamo se tudi letos. Poleti na vrtu in njivah, pozimi pa v telovadnici šole
na Mlinšah. Zahvaljujemo se vodstvu šole za brezplačen najem telovadnice in prostovoljkam,
ki vodijo vadbo. Tudi tukaj velja povabilo: Vsak četrtek od 18.00 do 19.00 vabljeni v
telovadnico na Mlinše.
Srečanje krajanov nad 70 let
Druženju starejše generacije naše krajevne
skupnosti je namenjena vsakoletna
prireditev, ki se je lepo zasidrala v zavest
ljudi, ki si v temnem času leta radi vzamejo
čas za prijatelje, stare znance. Razveselijo
se mladostne energije, ki zaveje z odra ob
nastopu učencev POŠ Mlinše. S
pozornostjo prisluhnejo tudi pevcem in
igralcem KD Mlinše.

Tudi letos smo prostovoljke poskrbele, da je bila dvorana pospravljena in prijetno pripravljena
za prireditev, da je bil vsak obiskovalec gostoljubno sprejet in da so bile mize polne sladkih
dobrot. Letos je vsak udeleženec srečanja dobil lično škatlico z bonboni.
Obiski na domu
Pridemo tudi na dom, seveda le tja, kjer smo dobrodošli, k tistim, ki zaradi bolezni ne morejo
priti na srečanje. Obiščemo pa vse starejše od 85 let; tudi tu velja: le tiste, ki si želijo
pogovora z nami. Vsaj enkrat letno obiščemo
vse krajane, ki svojo starost preživljajo v
Domu starejših občanov Polde Eberl Jamski
na Izlakah.
Miklavževi piškoti
Tako kot vse prostovoljke RK Zagorje tudi
me že več let sodelujemo v akciji Miklavževi
piškoti. Napekle smo čez 10 kg piškotov, jih
naložile v posodice in odpeljale v Zagorje,
kjer so jih na stojnicah zamenjali za
prostovoljne prispevke.
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Povabilo
Še vedno velja: pridružite se našemu delu. Veseli bomo vaše pripravljenosti pomagati
sokrajanom. Tako pomagamo ustvarjati boljši svet okoli nas. Več nas bo, lepše bo.
Še kontakt: Alenka 031 527 608
Alenka Pokorn

NA MLINŠAH JE ZADIŠALO PO ZDRAVIH IN OKUSNIH SLADICAH
V četrtek, 20. nov. 2014, so članice Društva za zdravilne rastline Zasavje in Kulturnega
društva Mlinše spet združile moči. V zelo uporabnih prostorih na odru in garderobi dvorane v
Zadružnem domu Mlinše so pripravile kuharski tečaj pod naslovom Čas je za zdrave in
okusne sladice. Gospa Marija Kočevar Fetah, ki vodi biotrgovino Jablana v Ljubljani in je
tudi soavtorica mnogih knjig v sodelovanju z gospo Sanjo Lončar, jim je prikazala, kako se
naredijo sladice brez uporabe glutena, mleka in enostavnih sladkorjev.
Pečice niso potrebovale, le dovolj močan mešalec in kuhalno ploščo za segrevanje.
Kot osnovo za kremne torte in male prigrizke
v obliki kroglic je gospa Marija uporabila
jedrca (indijski oreščki, orehi, mandeljni) in
suho sadje (fige, rozine, slive, dateljne,
marelice, goji jagode). Potrebno maščobo je
dodala v obliki kokosovega masla. Kot
zgoščevalec je uporabila sveže mleta lanena
semena in chia semena. Vse pa je močno
začinila z limono, kardamom, cimetom, ingverjem, vanilijo in janežem. Ves prostor je ovil
omamen vonj začimb.
Narejene sladice so prave male energetske bombice, ki nas hitro nasitijo. Vsebujejo veliko
vitaminov, encimov in naravnih barvil, ki ščitijo telo pred boleznimi. Sladkor iz sadja in
oreškov je za nas lažje prebavljiv in daje pravo energijo za fizično in umsko delo. Vmes so se
tečajnice sladkale s sveže pripravljenimi napitki: mandljevim mlekom, toplim kakavovim
napitkom iz kokosovega mleka in sadnim smoothyjem. Za zaključek pa je razgrete glave,
polne novega znanja, ohladil še sladoled. Po novem letu načrtujejo še delavnico na temo
razstrupljanja.
Namig za vas: Na ohlajeno proseno kašo, kuhano na ananasovem soku, razporedimo banane
in goji jagode. Nato dodamo kremo, ki jo naredimo tako, da zmeljemo oreščke, laneno ali chia
seme ter dateljne ob dodatku kokosovega olja in vode. Okrasimo s sadjem ali kakavom.
Alenka Pokorn
foto: Cvetka Drnovšek
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OŠ IVANA KAVČIČA, PODRUŽNIČNA ŠOLA MLINŠE
»Majhno je veliko.«
Misel še kako velja za malo podružnično šolo, ki so jo gradili naši krajani ter leta 1955 uspeli
pridobiti odlok o ustanovitvi šole na Mlinšah. Za izvajanje pouka je bil izbran salon
Zarnikove hiše, danes pouk poteka
v energetsko posodobljeni šoli.
32 učencev v letošnjem šolskem
letu 2014/2015 obiskuje pouk v
dveh kombiniranih oddelkih.
V spodnjih prostorih šola gosti
dva oddelka vrtca z nekaj več kot
40 najmlajšimi. Oddelka vrtca sta
za našo krajevno skupnost velika
pridobitev.
Vedno več investicij in vedno več projektov, ki šolo vodijo v eno izmed uspešnejših
podružničnih šol in prepoznavno v širšem prostoru, je le še dokaz, da je šola v kraju
pomembna. Odločitev naših prednikov v preteklosti je bila pravilna.
Posluh in pomembnost naši šoli izkazuje tudi ustanovitelj Občina Zagorje ob Savi. Šola je z
energetsko obnovo pridobila novo zunanjo ter delno tudi notranjo podobo, hkrati pa je nov
tudi varčen način ogrevanja stavbe. Projekt je delno sofinanciran s strani EU  Kohezijski
sklad ter proračuna Občine Zagorje ob Savi. Vrednost projekta znaša 236.858 €. Pomembno
je tudi, da se je zgradila klančina, ki omogoča lažji dostop invalidom.
Leto 2014 ni bilo uspešno le zaradi energetske prenove, ki jo je zagotovila Občina Zagorje ob
Savi, temveč zaradi učencev, vseh zaposlenih v šoli, staršev in okolice, s katero šola dobro
sodeluje. Naj omenim le nekaj projektov, na katere smo zelo
ponosni.
Mednarodni in državni projekti
- zdrava šola, medgeneracijsko sodelovanje, organizacija 6.
gledališkega srečanja podružničnih šol Slovenije,
organizacija likovnega natečaja Gasilstvo, kulturna
šola,zbiranje starega papirja, kartuš, zamaškov, dan
ljubezni, božično-novoletni sejem in delavnice s starši,
dedki in babicami ...
Meseca junija smo na osnovi oddanega poročila prejeli potrditev
naziva KULTURNA ŠOLA.
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Humanitarne akcije, v katere je bila šola vključena
-

Karitas: Pokloni zvezek, Nivea: Pokloni srce, Karitas: Tek podnebne solidarnosti,
Rdeči križ Slovenije: zbiranje sredstev za poplavljeno Bosno, Rdeči križ Zagorje:
zbiranje knjig in igrač, Rdeči križ Zagorje: dobrodelna akcija barvanja pirhov in
izdelave košaric, organizacija dobrodelne predstave učiteljev podružničnih šol
Slovenije Izgubljena ...

Organizacija in sodelovanje na prireditvah v kraju in izven
Učenci in učitelji smo organizirali ali pa sodelovali na več kulturnih prireditvah, ki so se
odvijale v kraju ter izven:
- izvedba prireditve za starejše krajane v KS Mlinše – Kolovrat,
- izvedba komemoracije ob 1. novembru pred spominsko ploščo na Mlinšah,
- izvedba prireditve za Društvo Srečno (medgeneracijska društva) v dvorani na Mlinšah,
- nastop ob obletnici Društva Srečno v dvorani delavskega doma v Zagorju ob Savi,
- sodelovanje s predstavo in nastop pevskega zbora v Božičnem mestu v Zagorju ob
Savi,
- nastop ob 8. februarju v sodelovanju s KD Mlinše in Mlinčkom (dvorana na Mlinšah),
- nastop ob 8. marcu v sodelovanju s KD Mlinše (dvorana na Mlinšah),
- izvedba kulturnega programa ob prihodu ruskega atašeja v Brišah v sodelovanju s KD
Mlinše in Občino Zagorje ob Savi,
- nastop na krajevnem prazniku KS Mlinše – Kolovrat v Kandršah,
- organizacija in izvedba 6. gledališkega srečanja podružničnih šol Slovenije v dvorani
na Mlinšah,
- nastopa na 6. državnem gledališkem srečanju z igro Hudobija se ne splača,
- nastop z igro Hudobija se ne splača za vrtec, dedke in babice,
- nastop z igro Hudobija se ne splača za starše in krajane,
- nastop na šolski predstavi ob dnevu samostojnosti in novem letu na matični šoli,
- nastop ob dnevu državnosti in bližajočih počitnicah na matični šoli,
- nastop z igro Dedek in babica v KD Delavski dom Zagorje za starejše krajane Zagorja,
- izvedba božično-novoletnega sejma, pevski nastop in vodenje programa,
- nastop pevskega zbora na reviji pevskih zborov v Zagorju ob Savi.
Sodelovanje z ostalimi društvi, organizacijami, šolami
-

s PGD Mlinše pri izvajanju gasilskega krožka, aktivnosti ob mesecu požarne varnosti:
naši gasilci so na regijskem tekmovanju dosegli 6. in 10 mesto;
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-

-

-

-

-

z
Rokometnim
klubom
Zagorje
pri
tedenskem
izvajanje košarke,
z Društvom za zdravilne
rastline
pri
izvedbi
naravoslovnega
dne
»Zelišča«,
s
Kulturnim
društvom
Mlinše – prireditve v kraju,
s Policijo Zagorje in
Trbovlje – varno na poti v
šoli ter predstavitev dela
policistov,
z Medgeneracijskim društvom Mlinček  prireditve, novoletne delavnice, tradicionalni
slovenski zajtrk,
s Čebelarskim društvom – tradicionalni slovenski zajtrk,
s KS Mlinše – Kolovrat – sodelovanje na očiščevalni akciji,
z Rdečim križem Mlinše – Kolovrat, Zagorje ob Savi  prireditve, srečanje starejših
krajanov,
z Občino Zagorje ob Savi – nastop v Božičnem mestu in sodelovanje pri krasitvi
parka, organizacija obiska ruskega atašeja,
z OŠ Toneta Okrogarja, PŠ Šentlambert – soorganizacija 6. gledališkega srečanja,
z Društvom učiteljev podružničnih šol Slovenije – soorganizacija 6. gledališkega
srečanja ter sodelovanje na 14. strokovnem posvetu ter gledališki igri učiteljev,

s PGD Kandrše  soorganizacija likovnega natečaja Gasilstvo, priprava likovne
razstave in ogled muzeja,
z Vrtcem Zagorje, enota Mlinše – skupne aktivnosti: pohodi, kostanjev piknik in
delavnice ...,
z Združenjem borcev za vrednote NOB Mlinše – Kolovrat – komemoracija,
z Radiem 1 – intervju z učenci 1. in 2. razreda,
s Siol TV – TV prispevek Ko bom velik bom ...
z Lovsko družino – naravoslovni dan,
z ETI-jem Izlake – izbor risb na temo gasilstvo za bilten ob obletnici gasilstva ...
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Društvo Kmetic in kmečkih žena
Mladinski center Trbovlje – dan z gostjo iz Španije
ter deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat
– peka potice in peciva

Zelo dobro je tudi sodelovanje z matično šolo, saj je načrtovanje aktivnosti in izvajanje
dnevnih dejavnosti skupno. Naši učenci so uspešni tudi na likovnem in literarnem področju.
Usvojili so številne nagrade na likovnih natečajih. Še posebej ponosni pa smo na nagrajeno
pravljico Klara in mavrična dežela, ki bo v letošnjem letu izdana pri založbi Smar-Team kot
čisto prava slikanica.
Velik poudarek dajemo tudi z vključevanjem zunanjih sodelavcev, staršev, starih staršev ter
drugih. Prav zaradi mnoge aktivnosti izvedemo skupaj z njimi.

Obisk muzeja v Kandršah in igre

Z novinarko RTV Andrejo Gradišar
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Spoznavanje psov

Pohod z dedki, babicami in obisk Arbijevih

Sodelovanje s policisti in kuža Pazi

Obisk ETI-ja

Glede na to, da je bilo vseh učencev v šoli le nekaj čez 30, je iz krajšega poročila razvidno, da
so bili izredno aktivni na vseh področjih. Več o naših aktivnostih si lahko ogledate na spletni
strani šole: https://mlinse.osik.si/ . To je tudi odraz dobre angažiranosti vseh zaposlenih na
šoli, dobrega sodelovanja z okoljem, s starši ter podpori vodstva šole, ki omogoča ter
dovoljuje, da izpeljemo začrtane aktivnosti. Dober uspeh, pridobljene nagrade ter naziv
kulturna šola so vsekakor dokaz, da je bilo naše dobro delo opaženo ter nagrajeno.
Sledimo misli: »Majhno je veliko« in tudi v letošnjem letu smo jo upravičeno potrdili.
Marija Ribič, pedagoški vodja

LETO 2014 V LOVSKI DRUŽINI MLINŠE
Leto 2014 v Lovski družini Mlinše mineva brez večjih pretresov. 40 članov je leto začelo z
marčevskim rednim letnim občnim zborom, nato pa so se kmalu začele delovne akcije:
spomladanska očiščevalna akcija v aprilu, pa akcije čiščenja lovskih stez, popravljanja lovskih
objektov (prež), obdelave krmnih njiv v Borjeh in Zalem dolu. V dobrih desetih mesecih
letošnjega leta smo tako opravili 426 prostovoljnih delovnih ur v lovišču, poleg tega pa še več
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kot 100 administrativnih ur za tekoče in nemoteno delo društva. Občasna prisotnost divjih
prašičev predvsem v okolici Kostrevnice in Raven, pa tudi v Borjeh, je bero delovnih ur
posameznih lovcev nekoliko povečala, ocenili in izplačali pa smo tudi nekaj škod na
kmetijskih posevkih.
V aprilu in maju so člani Dare Knez, Igor Lavrin, Jani Smrkolj in Boštjan Prašnikar
sodelovali v zasavski ligi lovskega strelstva, vendar niso dosegli odmevnejših rezultatov. Na
prijateljski meddružinski strelski tekmi petih lovskih družin Moravče, Lukovica, Trojane,
Tuhinj in Mlinše smo letos morali priznati premoč kolegom iz Tuhinja, naslednje leto pa
seveda zopet naskakujemo strelski tron. Tekma je letos potekala na strelišču LD Trojane nad
Šentožboltom, druženje kolegov lovcev pa se je od začetka v jutranjih urah zavleklo v pozno
popoldne, kar pa je tudi osnovni namen tovrstnih srečanj članov sosednjih društev.
15. oktobra smo s starešino
Matjažem Smrkoljem in še dvema
lovskima
kolegoma
Francem
Trebušakom
in
Francijem
Ocepkom
izvedli
lovskonaravoslovni dan na podružnični
osnovni
šoli
na
Mlinšah.
Sodelovalo je 32 učencev nižjih
razredov osnovne šole in 22 otrok
iz mlinškega vrtčevskega oddelka
Mucke. Na poti skozi del lovišča v
okolici Zabave in Breznika so se
učenci seznanili z različnimi
lovskimi temami: zgodovino lova
in lovstva, organizacijo lovstva v Sloveniji, ekologijo in biologijo različnih vrst divjadi,
izvajanjem lova in lovsko opremo, lovsko-tehničnimi objekti ter lovsko kinologijo. Na koncu
je vodnik psa krvosledca Franci Ocepek prikazal še iskanje ranjene divjadi po umetnem
krvnem sledu. Nad videnim in slišanim so bili otroci navdušeni.
Lovci poskušamo s krajani gojiti dobre, prijateljske odnose. Da bi tako tudi ostalo, smo
vedno pripravljeni na pogovor in dogovor, prosimo pa tudi, da nam krajani po svojih
močeh sporočate morebitna nenavadna opažanja v lovišču, pogine in sumljiva
obnašanja divjadi, da po gozdovih vodite svoje pse na povodcih in jih ne spuščate
nenadzorovano v lovišče, ker to po zakonodaji ni dovoljeno, da ne vozite z vozili zunaj
cest ali celo po brezpotju, ne odlagate smeti v naravi in spoštujete tudi vse druge
zakonske predpise s področja varovanja okolja in naravovarstva.
OBVESTILO LASTNIKOM KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Če se bo do konca leta 2014 ali v letu 2015 na vaših kmetijskih površinah pojavila škoda
zaradi divjadi, nas nemudoma obvestite, da škodo skupaj ocenimo. Po Zakonu o divjadi in
lovstvu mora lastnik površine škodo prijaviti upravljalcu lovišča najkasneje v treh dneh, ko
škodo opazi. Škodne primere javite pisno na naslov LD Mlinše, Mlinše 18, 1411 Izlake ali pa
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telefonsko gospodarju lovišča Igorju Lavrinu (031730400), tajniku in lovskemu čuvaju Matiji
Klopčiču (041492926) ali pa starešini Matjažu Smrkolju (041636504). Prav tako se lahko na
omenjene obrnete v primeru problemov z varovanjem kmetijskih zemljišč pred škodami ali
kakšno drugo zagato. Skupaj bomo poskušali najti ugodno rešitev za vse.
Za LD Mlinše: Matija Klopčič

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS MLINŠE – KOLOVRAT

24. maja 2014 je v Kandršah potekalo praznovanje krajevnega praznika KS Mlinše –
Kolovrat.
Letošnjima organizatorjema praznovanja, KS Mlinše – Kolovrat in PGD Kandrše, je ob dobri
udeležbi gostov, gasilcev in krajanov uspelo pripraviti še eno uspešno druženje.

Praznovanje se je pričelo z otvoritvijo
obeležja,
posvečenega
prvim
ustanovnim članom PGD Kandrše, ki
ga je izdelal Stane Ocepek.
Sledila
je
osrednja
prireditev
praznovanja krajevnega praznika, ki jo
je režirala Mojca Grden. Ob zvokih
litijske godbe, MePZ Izpod Svete gore,
harmonikarja Milana Urankarja in
domačih povezovalcev programa je
bilo
praznovanje
več
kot
prijetno. Okusne
sladke
domače
dobrote so pripravile krajanke, prav tako so bili obiskovalci veseli šopkov domačega cvetja.
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Ob tej priložnosti so podelili nagrade
nagrajenim učencem na likovnem
natečaju Gasilstvo. Sodelovalo je 9 šol in
oddelek vrtca. Na likovni natečaj, ki sta
ga organizirala PGD Kandrše in
Podružnična šola Mlinše, je prispelo več
kot 230 kakovostnih izdelkov učencev
šol Zasavja ter njegove okolice.
Najboljša dela so bila nagrajena, izbrana
pa tudi razstavljena.

Sledilo je ...
ODPRTJE ZASAVSKEGA GASILSKEGA
MUZEJA KANDRŠE
Velika pridobitev za naše kraje je prav gotovo
Zasavski gasilski muzej Kandrše. Do pobude
za izgradnjo ZASAVSKEGA GASILSKEGA
MUZEJA V KANDRŠAH je prišlo med
starejšimi člani Prostovoljnega gasilskega
društva Kandrše. V več kot 80 letih tega
plemenitega medgeneracijskega sodelovanja
so v prostovoljnih gasilskih društvih
uporabljali različne pripomočke in opremo za
gašenje in medsebojno pomoč v primeru
požara ali drugih nesreč. Od skromne opreme
v začetkih se je v tem obdobju izboljševala
gasilska tehnika, zaščitna oprema in drugi
pripomočki. V društvu so staro opremo ves čas skrbno hranili in ob izgradnji novih garaž se je
prostor nad garažami pokazal kot primeren za njihovo društveno zbirko.
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Zaradi zahtevne finančne in prostovoljske angažiranosti je ideja v društvu zorela nekaj let. Po
povezavi z Društvom za razvoj podeželja Zasavje – LAS Zasavje, kjer se je pokazala možnost
za pridobitev evropskih sredstev za projekt, so zastavljeno idejo za društveno zbirko razširili
na zasavsko. Veliko je bilo treba postoriti, da je muzej ugledal luč sveta. Izdelali so zloženko,
razpisali likovni natečaj, posneli predstavitveni film in seveda najpomembneje, uredili
gasilsko zbirko z zgodbo naših prednikov za naše potomce. Muzej so slavnostno predali
namenu župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predsednik PGD Kandrše Ivo Žavbi
in Frane Ocepek, ki je tudi en izmed najbolj aktivnih članov tega društva.
Prav gotovo bo muzej vreden ogleda, saj ponuja bogato gasilsko zbirko, ki se bo v prihodnje
še dopolnjevala.
Jože Ocepek, Marija Ribič
Avtor fotografij: Zoran Hribar
DOGAJANJE V PGD MLINŠE

Navadno se skoraj vsako leto
prične z občnim zborom, na
katerem se zberemo
vsi člani
našega društva. Preletimo dogajanja
preteklega leta in pripravimo plan
za tekoče leto.
Letošnje leto je bilo zaznamovano z
obilo dogodki: takoj v mesecu
februarju nas je prizadela naravna
nesreča  žledolom. Takrat smo
gasilci tri dni čistili in odstranjevali
podrta drevesa s cestišč. Takoj za
tem nas je za vedno zapustil naš
član Anton Kukavica iz Breznika.
Vsako leto se v mesecu aprilu udeležimo očiščevalne akcije. Maja se pričnejo občinska in
društvena tekmovanja, ki trajajo vse do septembra, udeleževali so se jih tako mladinci kot
članice in člani našega društva. Bilo je doseženih kar nekaj dobrih rezultatov. Bili smo
navzoči pri sveti maši v Kolovratu, katere zavetnik je naš patron sv. Florjan.
Na žalost smo se v začetku junija poslovili od našega dolgoletnega in hkrati ustanovnega
člana Davorina Slaparja.
In že je bila tu sobota, 7. junij, Mlinše, na igrišču poleg gasilskega doma, kjer se je sobotno
jutro prevesilo v lep sončen dan, ravno pravšnji za srečanje veteranov zasavske regije in
gasilsko veselico. Ura se bliža deveti, ko se pričnejo zbirati veterani, vse je pripravljeno za
sprejem, gasilke in gasilci z Mlinš vsem izrečemo dobrodošlico in jih postrežemo s
prigrizkom. Pripravili smo jim kratek kulturno obarvan program, v katerem so sodelovali
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učenci pod okriljem učiteljice Marije Ribič, ki je udeležencem tudi kot predsednica KS
Mlinše predstavila naš prelepi kraj.
Sledili so pozdravi poveljnika Marka Bokala GZ Zagorje, člana sveta veteranov za zasavsko
regijo pri GZ Slovenije Ivana Gračnarja in seveda moje malenkosti, Brede Filkovič,
predsednice veteranov pri GZ Zagorje ob Savi. K sodelovanju smo povabili tudi MePZ Izpod
Svete gore pod vodstvom Petra Razpotnika.
Vabilu se je z veseljem odzval naš župan Matjaž Švagan, ki je v svojem nagovoru poudaril
pomen gasilstva, kako smo lahko ponosni na naše gasilce, sploh pa je pomembno, da bodo
naši zanamci znali ceniti zapuščino naših veteranov, kajti kdor ne pozna svoje preteklosti in
ne spoštuje dela naših predhodnikov, nima svoje prihodnosti.

Sledilo je še skupinsko fotografiranje, kateremu se je pridružil tudi župan, da bodo te slike
ostale v trajen spomin tudi naprej za mlajše rodove, ki prihajajo za nami, tisti, ki bodo
nadgrajevali temelje, katere so jim zastavili prav ti veterani. Zato bi povabili k sodelovanju že
obstoječe člane, kakor tudi nove, mlajše, vsakdo je dobrodošel.
Veterani so imeli možnost ogleda gasilskega muzeja v Kandršah v prisotnosti zbiratelja
Staneta Ocepka. Hvala gasilcem iz Kandrš, da so nam ta ogled omogočili. Nato je sledilo še
kosilo in druženje ob zvokih ansambla Napoj.
Prišel je čas slovesa, meni pa se je postavljalo vprašanje, ali je bilo za vse dobro poskrbljeno.
Ko pa slišiš, da so bili zadovoljni, pozabiš, koliko truda in dela je potrebno vložiti v to, da
pripraviš takšno srečanje. Vesela sem, da imam ob sebi dobro ekipo gasilk in gasilcev, na
katere se vedno lahko zanesem, kajti brez njihove pomoči mi to ne bi uspelo.
Za ta dan pa to še ni bilo konec za nas, kajti na programu je bila še gasilska veselica, na kateri
je bilo treba poskrbeti za dobro voljo in postrežbo obiskovalcev. Upamo, da nam je to uspelo,
kajti vzdušje je bilo prijetno, še posebno so za to poskrbeli Mladi gamsi.
Ob občinskem prazniku 2. avgusta smo bili poleg ostalih društev v Zagorju prisotni tudi mi;
tam smo skrbeli za hrano in pijačo za obiskovalce.
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Septembra smo nudili pomoč našim krajanom ob manjših poplavah. Ponosni smo na svoje
stanovske tovariše iz poplavno ogroženih območij, ki budno spremljajo dogajanje ob hudih
poplavah in nesebično pomagajo prizadetim. To pomeni, da ob nesreči nikoli nismo sami.
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, je bilo v našem društvu veliko aktivnosti
povezanih s tem, in sicer smo pripravili dan odprtih vrat za malčke iz vrtca in šolsko mladino.
Ta dan imajo naši mladi še posebno radi, kajti naši gasilci jim vedno pričarajo nekaj
gasilskega dogajanja.
Po zaselkih smo tudi letos pregledali vso opremo in hidrante. 26. 10. 2014 smo na kmetiji
Borštnarjevih v vasi Dolgo Brdo izvedli društveno vajo, v katero so bile vključene članice in
člani društva.
6. 11. 2014 je potekala na Izlakah
sektorska vaja, ki so jo pripravili
člani PGD Izlake.
Novembra sta sledila še ogled in
predstavitev regijskega centra za
obveščanje v Trbovljah.
Skozi vse leto smo bili prisotni na
praznovanjih v sosednjih društvih.
Kot že toliko let bomo tudi letos v
mesecu decembru poskrbeli, da
bomo pravočasno dostavili naš
koledar, ki bo zagotovo visel kje
na vidnem mestu vašega doma. Želimo, da bodo na njem v letu, ki prihaja, zabeležene same
dobre stvari.
Tako smo se v letu, ki se počasi izteka, soočili z žalostjo in na drugi strani spet z veseljem,
kajti življenje gre svojo pot. V vsaki stvari poskušamo najti čim več pozitivnih stvari,
zadovoljstva in radosti.
Gasilke in gasilci PGD Mlinše in naš pozdrav » NA POMOČ «!
Tajnica PGD Mlinše Breda Filkovič
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOLOVRAT V LETU 2014

Za slovenske gasilce je bilo leto 2014 zaznamovano z naravnimi katastrofami in tudi
našim krajem in občanom ni bilo prizaneseno, tako smo že v prvih dneh leta priskočili na
pomoč ob hudem žledu. Kar nekaj zaselkov in vasi je bilo praktično neprevoznih, le
požrtvovalno delo naših članov je pomagalo, da so bile ceste v najkrajšem možnem času
prevozne.
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V mesecu februarju smo se zbrali na občnem zboru društva, kjer smo si zastavili kar nekaj
ciljev, katerih pa žal nismo uresničili v celoti. Upamo, da jih bomo v prihodnje, kajti
vsesplošna kriza se pozna tudi pri gasilcih in PGD Kolovrat je v preteklem letu kupilo novo
gasilsko vozilo, katerega strošek smo kljub obljubam odgovornih, da bodo namenili sredstva
iz proračuna občine Zagorje ob Savi, morali v celoti poravnati sami. Za pokritje tako velike
investicije pa smo bili prisiljeni, da v letošnjem letu dela plana ne uresničimo, a kljub temu
smo tudi letos kar nekaj sredstev namenili za nakup potrebne reševalne opreme.

Mladinke

Pionirji

Naši člani so bili prisotni na očiščevalni akciji, v začetku maja pa smo v sodelovanju s farnim
župnikom prisostvovali pri Florjanovi maši za pokojne in žive gasilce, katere so se udeležili
tudi člani iz sosednjih društev.
Kot vsako leto smo tudi letos
sodelovali na Zagorski noči, doma
pa priredili veselico z gasilskošportnimi igrami.
Za marsikaterega člana društva pa
bo ostalo leto 2014 v spominu po
tridnevnem izletu, katerega smo
organizirali v republiko Srbijo.
Ogledali smo si muzej vojaških
letal na Surčinu, Avalo, nato pa
smo bili prisrčno sprejeti pri
gasilcih v Jagodini in Aleksincu,
katerim smo pred leti podarili
gasilsko vozilo.
K sreči smo v tem letu imeli precej manj prevozov pitne vode našim krajanom, zato pa smo
imeli več časa za pripravo tekmovalnih ekip našega društva, ki so dosegle tudi lepe rezultate.
Prav tako pa vsako prvo nedeljo v mesecu opravljamo pregled opreme in usposabljanje članov
za varno delo.
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Kot vsako leto bomo tudi leto 2014 zaključili z izdajo gasilskega koledarja za prihodnje leto,
v katerem bomo kolovraški gasilci praznovali 80-letnico ustanovitve društva, staro leto pa
bomo proslavili in zaključili z družabnim srečanjem na kmečkem turizmu Pšenk.
Predsednik PGD Kolovrat:
Alojzij Podmiljšak
POROČILO O DELU KULTURNEGA DRUŠTVA MLINŠE ZA LETO 2014

Poročilo o delu KD Mlinše obsega dejavnosti, ki so se v letu 2014 odvijale v naši dvorani in
na gostovanjih naše gledališke skupine.
ČAS
15. 1. 2014

AKTIVNOST
Predavanja za kmetovalce

25. 1. 2014

Uprizoritev mladinske igre – ČUDEŽNA
SRAJCA DOPETAJCA
Predstavitev pesmi slepega pesnika
Sebastjana Kamenika, predstavitev
pesniške zbirke Anice Klančnik, razstava
selško poljanskih čipk Irene Švigelj ter
nastop MePZ Izpod Svete gore
Redni (volilni) letni občni zbor KD
Mlinše. Po 45 letih se je razrešil dosedanji
predsednik Tine Kralj, vodenje KD
Mlinše pa je prevzel Drago Arh.
Predstava o Prešernu
Otroška maškarada
Koncert MePZ Ladko Korošec in MePZ
Izpod Svete gore
Premiera komedije T. Partljiča –
POLITIKA, BOLEZEN MOJA.
Komedijo smo ponovili še 6. aprila 2014
na Mlinšah
Nastop MePZ Izpod Svete gore in članov
gled. skupine na proslavi ob 10. obletnici
Medgeneracijskega društva SREČNO
Zagorje o/S – v KCDD
Nastop gled. skupine SMREKA, učiteljev
Podružničnih šol Slovenije

9. 3. 2014

22. 2. 2014

23. 2. 2014
4. 3. 2014
15. 3. 2014
29. 3. 2014

5. 4. 2014

8. 4. 2014

9. 4. 2014

6. gledališko srečanje učencev
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ORGANIZATOR
KSS – KGZS – Zavod
Ljubljana
Mladinska gled. skupina KD
Mlinše
KD Mlinše, KS; Medgener.
skupina Mlinček, Mešani
pevski zbor Izpod Svete gore

KD Mlinše

Družinsko gledališče Kolenc
KD Mlinše
KD Mlinše
Gled. skupina KD Mlinše

Medgeneracijsko društvo za
kakovostno starost SREČNO
Zagorje ob Savi
Društvo učit. PŠ Slovenije

DUPŠ, Podružnična šola

13. 4. 2014

16. 4. 2014

27. 4. 2014

6. 5. 2014
24. 5. 2014
31. 5. 2014

29. 6. 2014
3. 8. 2014

23. 9. 2014
17. 10. 2014

19. 10. 2014

podružničnih šol Slovenije
Ponovitev komedije POLITIKA,
BOLEZEN MOJA – ogled predstave s
strani selektorja
Nastop gled. skupine PŠ Mlinše –
HUDOBIJA SE NE SPLAČA, VSE SE
VRAČA
Prireditev ob dnevu upora proti
okupatorju in 1. maju – nastop
Rudarskega PZ Loški glas, člani KD
Mlinše
Sodelovanje recitatorjev ob obisku
ruskega atašeja v naši KS
Nastop MePZ Izpod Svete gore ob
prazniku naše KS
Sodelovanje MePZ Izpod Svete gore na
Območnem srečanju pevskih zborov v
Kisovcu
Organizacija ogleda predstave na prostem
– DESETI BRAT, na Muljavi
Sodelovanje na proslavi ob obletnici
ustanovitve revirske partizanske čete na
Čemšeniški planini
Predavanje kmetijsko svetovalne službe o
uporabi fitofarmacevtskih sredstev
Koncert MePZ Izpod svete gore v
sodelovanju z Loškim glasom na Mlinšah
Ponovitev komedije T. Partljiča –
POLITIKA, BOLEZEN MOJA na
Mlinšah

Politika bolezen moja
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Mlinše, PŠ Šentlambert
Gled. skupina KD Mlinše

PŠ Mlinše

KD Mlinše, KO ZB NOV
Mlinše

ZB NOV Zagorje O/S in KO
ZB NOV Mlinše
KS Mlinše – Kolovrat
Območna izpostava JSKD
Zagorje ob Savi
KD Mlinše
ZB za vrednote NOB Zagorje
ob Savi
KSS – KGZS -Zavod
Ljubljana
MePZ Izpod Svete gore

Gled. skupina KD Mlinše

24. 10. 2014

Sodelovanje na komemoraciji pred
spominsko ploščo na Mlinšah

KS Mlinše – Kolovrat

25. 10. 2014

Gostovanje s komedijo T. Partljiča –
POLITIKA, BOLEZEN MOJA, v
Kisovcu, v okviru abonmaja
Gostovanje KUD Dole s komedijo VAJA ZBORA
Gostovanje TEATRA 16, gimnazije Litija
s Cankarjevo igro – POHUJŠANJE V
DOLINI ŠENTFLORJANSKI

Gled. skupina KD Mlinše

Gostovanje Prosvetnega društva
Čemšenik s komedijo - TRIJE VAŠKI
SVETNIKI
Gostovanje s komedijo POLITIKA,
BOLEZEN MOJA v Moravčah, v okviru
abonmaja
Gostovanje mladinske gledališke skupine
KŠD Peče z otroško igrico – ZVEZDICA
ZASPANKA
Lutkovna predstava za najmlajše ob
obisku dedka Mraza v naši KS, v izvedbi
mlad. gled. skupine KD Mlinše

Gled. skupina PD Čemšenik

9. 11. 2014
22. 11. 2014

29. 11. 2014

6. 12. 2014

14. 12. 2014

29. 12. 2014
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Gled. skupina TEATER 13
Gled. skupina TEATER 16

Gled. skupina KD Mlinše

Mlad. gled. skupina KŠD
Peče
Mlad. gled. skupina KD
Mlinše

Gimnazija Litija

Komemoracija

Predsednik KD Mlinše:
Drago Arh

MEPZ IZPOD SVETE GORE
Mešani pevski zbor Izpod Svete gore, zdaj kot sekcija Kulturnega društva Mlinše, deluje že
več kot poldrugo leto. V tem času smo (16 pevk in pevcev) skupaj z zborovodjo Petrom
Razpotnikom nanizali že lepo število nastopov v domači krajevni skupnosti in tudi drugod.
Samo letos jih je bilo kar dvanajst.
V marcu smo na Mlinšah sodelovali na prireditvi ob dnevu žena, ki sta ga s predstavitvijo
svojih zbirk pesmi obogatila slepi pesnik in humorist Sebastjan Kamenik ter Anica Klančnik,
nato pa še na pomladanskem koncertu, ki sta se ga poleg ostalih nastopajočih udeležila tudi
MePZ Ladko Korošec in MPZ Lipa Trojane.
V aprilu je zbor skupaj z Marijo
Ribič in Valentinom Kraljem
zastopal Kulturno društvo Mlinše
na prireditvi Za človeka gre! v
Kulturnem centru Delavski dom
Zagorje. Pod odličnim režijskim
vodstvom Mojce Grden smo skupaj
z
Glasbeno
šolo
Zagorje,
podružničnima šolama Mlinše in
Šentlambert ter z Nevo Marn
Hafner, Rihardom Majcnom ter
govorniki počastili 10. obletnico Medgeneracijskega društva SREČNO Zagorje. Ob tej priliki
smo si pevci nadeli nova, svečana oblačila, prireditev pa sem povezovala članica zbora Nataša
Jurjevec Juvan. Pohvale za celoten nastop so deževale, pevsko navdušenje naraščalo.
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V maju smo se pevci predstavili dvakrat: v Kandršah na krajevnem prazniku ter v Kisovcu na
območni reviji odraslih pevskih zborov, oktetov in malih pevskih skupin Zagorja ob Savi z
naslovom Je pesem v srcih. Seveda se je le-ta zaključila z druženjem pevcem pozno v noč, saj
še vedno drži, da kdor poje, slabo ne misli.

Junija je zbor sodeloval na Mlinšah, kjer so se srečali gasilski veterani, v juliju pa se je v
organizaciji Turističnega društva Mlinše v mlinški dvorani zgodil Mednarodni koncertni
večer pevskih zborov, na katerem so nastopili pevski zbor La Cantanelle iz Francije, Peški
oktet iz Peč, Vokalna ženska skupina Lipa iz Litije in domači MePZ Izpod Svete gore.
Prireditev sta povezovala Matija Klopčič in članica zbora Tina Tigeli, ki je besedilo tudi
prevajala v francoščino.
V juliju so gasilci v Čolniščah praznovali 80 let PGD Čolnišče. Zbor se jim je ob tem
prazniku pridružil s pesmijo, nato pa v avgustu počival in septembra spet praznoval skupaj z
gasilci. Tokrat so slavili 50 let PIGD Eti Izlake. Prireditev so zaradi dežja preselili pod streho,
povezovala pa sem jo članica zbora Nataša Jurjevec Juvan.
Sredi septembra je zbor sodeloval z
Društvom za zdravilne rastline Zasavja, ki
se je (tudi zaradi dežja) predstavljalo v KC
Delavski dom Zagorje. Ta je bil poln
zeliščarskih dobrot društva in Srednje
gostinske šole Zagorje ter dobre volje
nastopajočih, npr. varovancev zagorskega
VDC-ja in trboveljske folklorne skupine.
Oktobra je MePZ Izpod Svete gore s
svojimi najbližjimi najprej nabiral novih
moči z vandranjem po Dolenjski
(raziskoval je samostan Stična in Županovo jamo ter se obilno okrepčal v eni od dolenjskih
gostiln), nato pa izvedel svoj prvi samostojni koncert z naslovom Prijatelj, zapoj z menoj!
Ob obeležitvi letošnje 100-letnice začetka prve svetovne vojne in 170-letnice rojstva pesnika
Simona Gregorčiča smo v goste povabili Rudarski pevski zbor Loški glas iz Kisovca, ki se je
povabilu prijazno odzval. Koncert sta povezovala Marija Ribič in Valentin Kralj. Za dobro
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voljo sta s skečem poskrbela Marija Ribič in Matija Klopčič, za pašo za oči in usta pa pevke
in naši domači s polnimi mizami dobrot. Srečanje vseh v dvorani, zlasti pa nastopajočih, se je
zavleklo v naslednji dan,
druženje obeh zborov tudi
v nadaljnje pa je bilo takoj
soglasno potrjeno.
Novembra smo sodelovali
na prireditvi Rdečega
križa za starejše krajane na
Mlinšah
ter
uspešno
pevsko leto zabelili z
veselim
družabnim
srečanjem na Turistični
kmetiji Pr' Špan na
Roviščah. Za zaključek
leta pa nas 20. decembra čaka še nastop v Božičnem mestu v Zagorju.
Člani zbora se v kulturnem domu na Mlinšah srečujemo najmanj enkrat tedensko, po potrebi
pa tudi večkrat. Zahvaljujemo se vsem, ki ste naklonjeni našemu prepevanju, in vam
obljubljamo, da nam veselja ob petju in načrtov za prihodnost še zlepa ne bo zmanjkalo.
Vsem voščimo prijazno, pesmi polno novo leto 2015!
Za MePZ Izpod Svete gore: Nataša Jurjevec Juvan

ŠPORTNO DRUŠTVO MLINŠE
Športno društvo Mlinše aktivno deluje že 39 let. Glavne športne aktivnosti so vseskozi bile in
so še danes povezane z malim nogometom. V letu 2014 smo sodelovali v zasavskih ligah
malega nogometa s tremi članskimi ekipami in eno veteransko. Tekmovanja potekajo na
zunanjih igriščih za mali nogomet, in sicer v Zagorju, na Mlinšah, Izlakah, v Praprečah,
Šentlambertu, Čolniščah in Brišah. V štirih članskih ligah in eni veteranski tekmuje
sedemdeset ekip.
Mlinše imamo dve ekipi v prvi ligi in eno v drugi ligi. Pozimi smo sodelovali tudi v zimski
malonogometni ligi za veterane, ki se je odvijala v zagorski športni dvorani. Prav tako je
glavna prireditev v okviru ŠD Mlinše povezana z malim nogometom, saj junija vsako leto
izvedemo memorialni turnir v malem nogometu v spomin na našega dobrega prijatelja in
dolgoletnega soigralca Dejana Grdena. Letos je bil izveden že enaindvajsetič zapored. Turnir
je po številu nastopajočih ekip eden največjih v Sloveniji in po zatrjevanju večine udeleženih
ekip, ki prihajajo iz celotne Slovenije in ena celo iz Hrvaške, zagotovo med najbolje
organiziranimi turnirji v Sloveniji nasploh. Tudi rezultatsko je letošnji turnir zelo uspel, saj je
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domača ekipa ŠD Mlinše prvič v zgodovini organizacije tega tekmovanja zmagala na turnirju.
Čestitke vsem igralcem!

Da pa vse ni povezano le z malim nogometom, dokazujejo aktivnosti, ki se še odvijajo tekom
leta, in sicer kolesarjenje (poleg rednega rekreativnega kolesarjenja se posamezniki
udeležujejo tudi rekreativnih tekmovanj, med drugim tudi največjega slovenskega
rekreativnega tekmovanja Maratona Franje – 156 km, pa EKO maratona v Mariboru,
maratona Zelene doline, ...), balinanje, odbojka na mivki, nogomet na mivki, kegljanje,
pohodništvo …
Poleg športnih aktivnosti redno skrbimo za obnovo športnega doma in celotne športne
površine (okolica, igrišče, balinišče, igrala za otroke …). Obnove seveda potekajo postopoma
– predvsem finančnim zmožnostim primerno. Tako smo v letih 2012, 2013 in 2014 v celoti
prenovili sanitarije, predprostor ter večnamenski prostor v športnem domu, poleg tega smo
zamenjali še obe dotrajani žičnati ograji ob potoku na južni in vzhodni strani igrišča.
Namestili smo tudi dodatno lovilno mrežo na južni strani igrišča. Trenutno so v teku
aktivnosti za postavitev lovilnih mrež na severni strani igrišča (proti cesti). S temi aktivnostmi
želimo omogočiti vsem čim funkcionalnejšo in predvsem varno uporabo igrišča (šola, vrtec,
različna tekmovanja, popoldanska rekreativna in ljubiteljska druženja ...).
Družno z ostalimi društvi v KS Mlinše smo aktivno sodelovali tudi pri izvedbi spomladanske
očiščevalne akcije.
Naj še omenim, da bo naše športno društvo praznovalo v letu 2015 svojo 40. obletnico
ustanovitve in bomo seveda pripravili kakšno manjše presenečenje z namenom počastitve tega
lepega jubileja.
Predsednik ŠD Mlinše:
Mitja Brodar
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TURISTIČNO DRUŠTVO MLINŠE

Kot vsako leto smo tudi leto 2014 pričeli z letnim občnim zborom, na katerem smo poleg
poročil za preteklo leto sprejeli plan dela za tekoče leto, ki se ga trudimo realizirati v čim
večjem obsegu.
V letošnjem letu smo imeli planiranih kar nekaj aktivnosti na smučišču v Vidrgi, a nam jih
zaradi izrednih vremenskih razmer ni uspelo izvesti. V zimskih mesecih smo vse do meseca
marca v prostorih osnovne šole na Mlinšah organizirali tedensko rekreacijo za člane društva.
Prvi dogodek v tem koledarskem letu je predstavljala tradicionalna 15. Zasavska salamijada,
ki se je drugo leto zapored odvijala v organizaciji TD Mlinše in na tradicionalni lokaciji v
gostilni Pri Vidrgarju. Tudi tokrat smo bili priča številnimi vrhunskim izdelkom. Vsega
skupaj je bilo kar 37 različnih vzorcev salam, ki so jih po oceni komisije na zaključni
prireditvi okušali obiskovalci. Ker pa k salamam sodijo tudi druge podeželske dobrote, so se
tokrat s svojo dejavnostjo in izdelki predstavili Mlin Rotar, Oljarna Šeruga iz Štajerske in
vinogradnik PRA-VINO, bolj znan kot Čurin. Odlične salame, slasten domač kruh, vrhunska
olja, izbrana kapljica, živa glasba, dobra družba … so le nekateri razlogi, da je bil večer res
popoln.
Spomladi smo izvedli popravilo tabel na pešpoteh, saj smo ugotovili, da so določene table
dotrajane in potrebne zamenjave. V mesecu aprilu smo v sodelovanju z ostalimi društvi v
krajevni skupnosti sodelovali pri izvedbi očiščevalne akcije »OČISTIMO NAŠ KRAJ«.
V juniju in avgustu smo sodelovali pri organizaciji pohodov za turiste iz Belgije in
Nizozemske, ki so bili nastanjeni v Vidrgi. Letos smo gostili tri skupine, ki so opravile
pohode na Zasavsko goro, Vače in GEOSS, Kolovrat z okolico in Limbarsko goro.
V tem letu je naš kraj, v sklopu
koncertne turneje po Sloveniji in
Avstriji, obiskalo pevsko društvo
iz Francije, La Cantanelle, v
katerem nastopajo tudi pevci
slovenskih
korenin.
V
sodelovanju
s
Kulturnim
društvom Mlinše in MePZ Izpod
Svete gore smo organizirali tako
imenovano mini revijo pevskih
zborov, na kateri so se predstavili
že omenjeni zbor iz Francije,
domači MePZ Izpod Svete gore,
ženski pevski zbor Lipa iz Litije ter Peški oktet. Kljub temu, da o presežkih kar se obiska tiče
ne moremo govoriti, je dogodek uspel, saj so bili vtisi nastopajočih in prisotnih zelo pozitivni.
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Novembra smo nameravali organizirati izlet v eno izmed slovenskih pokrajin, a nam to zaradi
različnih vzrokov ni uspelo. In česar ne storiš danes, boš moral jutri … Tako se bomo
potrudili, da bo izlet v letu 2015 resnično nekaj posebnega.
Pred nami je še ena aktivnost, in sicer organizacija tradicionalnega Božičnega pohoda z
baklami na Zasavsko goro. Vabljeni, da se nam na pohodu pridružite! Vabila še sledijo.
Zahvaljujemo se Vam za pomoč in podporo v letošnjem letu in Vam želimo srečen božič ter
zdravo in uspehov polno leto 2015.
Predsednik TD Mlinše:
Sebastjan Žibert

VESELI DECEMBER IN OBISK DEDKA MRAZA

Miklavž je letos že obiskal otroke naše KS, tudi v Kolovratu so organizirali srečanje z njim.
Vsako leto naše najmlajše krajane obišče in obdari tudi dedek Mraz, člani KD Mlinše pa
pripravijo pravljično predstavo.
Tudi letos bo v ponedeljek, 29. decembra 2014 (ob 15. in 17. uri), srečanje z dedkom
Mrazom v dvorani na Mlinšah.
Vabila bodo otroci prejeli teden dni pred obiskom dedka Mraza. V primeru, da se kakšno
vabilo izgubi, nam prosim javite na mob. št. 041 312 627 (Marija Ribič), pa bo dedek Mraz
vabilo ponovno poslal.

Darila bo dedek Mraz pripravil za vse otroke KS Mlinše – Kolovrat od dveh let do
vključno 4. razreda.
Vsem, ki ste že in še boste materialno, finančno in organizacijsko pomagali pri srečanju z
dedkom Mrazom, se v imenu organizacijskega odbora iskreno zahvaljujem.
Marija Ribič
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VOŠČILO OB ZAKLJUČKU LETA 2014

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, dragi prijatelji!
Ko se izteka koledarsko leto, se radi oziramo na prehojeno pot v posameznem letu in snujemo
načrte za naprej. Tudi v naši prelepi krajevni skupnosti ni nič drugače.
Življenje gre svojo pot in nam niza lepe pa tudi bridke trenutke. V letošnjem letu smo
prezgodaj k večnemu počitku pospremili kar nekaj naših krajanov, ki so bili del naše
skupnosti in jo pomagali graditi mnogo let. Na drugi strani pa se lahko veselimo in smo
ponosni na številne novorojenčke, ki so prijokali na svet v mesecih letošnjega leta. Vsako
novo življenje nam daje novo upanje  tako kot prihajajoče leto 2015.
V letošnjem letu se poslavlja tudi svet krajevne skupnosti, ki je deloval v mandatu
20102014. Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili za vse vaše pobude in ideje  po svojih
najboljših močeh smo se trudili, da bi
vam prisluhnili in pri tem pomagali.
Vse smo delali v dobri veri in s ciljem, da
bi bil vsakdan v naši krajevni skupnosti
boljši. V nov svet ste ponovno izbrali
dobre in srčne ljudi, ki dihajo z našimi
vasmi in kraji.
»Srečno!« jim kličemo in dajemo besedo,
da bo vsak izmed nas tudi v prihodnje
pomagal pri razvoju naših krajev  ker
imamo radi ta košček hribov in dolin od
Kolovrata do Kandrš.
Vse dobro in uspešno ter zdravo 2015 voščimo vsem krajankam in krajanom KS Mlinše
– Kolovrat. Naj bo prijaznejše od iztekajočega za vsakega izmed vas.
V imenu bivšega in novega sveta KS Mlinše – Kolovrat:
Katarina Hočevar
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SREČE, ZDRAVJA IN USPEHA
V LETU 2015!

Izdelali učenci PŠ Mlinše
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