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          Ž I V L J E N J E 
 
Živeti svoje življenje vsak si želi, 
da sanje uresniči svoje,  
da zbuja se z veselim srcem 
in z lahkim vsak večer zaspi. 
 
Vsako jutro svetel dan ga čaka, 
gre v življenje lahkih nog, 
vsak dan sonce ga pozdravlja, 
je ves srečen, da živi. 
 
Vsak dan mu je v veselje 
in pozabi na skrbi, 
išče srečo, kje ga čaka,  
dobro ve, da čaka ga nekje. 
 

Anica Klančnik 
 

                                                                                         

 

ZAHVALA 

Hvala vsem za prispevke in fotografije  ter Mojci 

Grden za lektoriranje časopisa! 
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Spoštovani krajani in krajanke, dragi prijatelji! 

  

50 let naše KS Mlinše-Kolovrat je pomemben mejnik v naši zgodovini. Po pripovedovanju in 

prebiranju starih zapiskov z zagotovostjo trdim, da so pri nas v preteklosti živeli ljudje, ki so 

se z vso močjo in vsemi sredstvi borili za izboljšanje življenjskih pogojev. Življenje v 

preteklosti v naših krajih ni bilo lahko. Ljudje so živeli v slabih življenjskih razmerah, 

bojevali so se z boleznimi, ki so jemala življenja mladim in starim, o čemer govore zapisi že v 

Kmetijskih in rokodelskih novicah leta  1899, ko so se  v Kandršah in Kolovratu bojevali s 

škrlatinko.  

 

Vsa prizadevanja in aktivnosti naših krajanov so bila opažena in vredna zapisa tako v 

domačih kot tudi v časopisih, ki so izhajali v Ameriki. Kljub različnim poimenovanjem naše 

občine, kamor so sodili naši kraji, je misel naše krajane po izboljšanju razmer le združevala ne 

glede na ime občine. Močna politična dogajanja so 8. decembra 1935 Kolovratčane in 

Podgorce spodbudila k javnim volitvam za novo Občino Mlinše z edino listo Ivana Zajca, ki 

je bila tudi ustanovljena. Kljub temu so se ob želji po boljšem življenju razmere z 2. svetovno 

vojno le še poslabšale. 

 

24. maja 1942 se je Revirska partizanska četa spopadla z okupatorjevo vojsko v Kolovratu. 

Kmalu za tem, 30. maja, je Revirska četa nad Vidrgo napadla nemško policijo. To je bil 

začetek odpora proti okupatorju. Cena za svobodo je bila velika, saj je vojna terjala tudi 

številne druge žrtve, okupator je požgal kar 23 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. 

Starejši se teh strahotnih dni še živo spominjajo.  O čiščenju ruševin julija 1946 so bili 

dogodki v časopisu Prosveta, ki je izhajal v Ameriki, takole zapisano: 

Preteklo nedeljo smo zagorski rudarji spet odšli na obnovitveno delo. Prva skupina se je 

ustavila na Mlinšah, druga se je odpeljala v sosednjo vas Kandrše, od koder smo krenili na 

Vrh, kjer je skoraj vsa vas požgana. Toliko dela nas je čakalo, da skoraj nismo vedeli, kje naj 

najprej zagrabimo. Nekateri smo se lotili dela na mlatilnici, drugi so odšli v kovaško 

delavnico, nekateri so popravljali sesalke za vodo, ostali pa so čistili ruševine. Veseli smo, ko 

izginjajo ruševine in so kmetje zadovoljni. Zavedamo se, da je naša pomoč kmetom potrebna 

in se jim tako oddolžujemo za njihovo pomoč, ko so nam jo v letih narodno osvobodilne borbe 

nudili. 

 

Z namenom, da se  težki časi 2. svetovne vojne ne pozabijo, smo določili kot opomnik in 

pomnik, 24. maj za svoj krajevni praznik, ki smo ga prvič praznovali 29. maja l. 1977. 

Takratni predsednik KS Andrej Zupančič je skupaj s predstavnikom KS Stara Ljubljana 

podpisal pobratenje z namenom še tesnejšega sodelovanja in spoznavanja mesta ter vasi. 

Praznovanja krajevnega praznika so potekala na visokem nivoju: visoki politični obiski, 

kulturniki, naj omenim Ladka Korošca, okteta Galus in mnogih drugih priznanih. Ob prvem 

praznovanju krajevnega praznika je bil na igrišču na Mlinšah položen tudi temeljni kamen za 

izgradnjo športno-gasilskega doma, odvijale pa so se tudi mnoge športne igre: nogomet, 

namizne igre, streljanje, šah in še bi lahko naštevala.  
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Dobra in bogata dediščina naših predhodnikov  sije v našem okolju in naših srcih, zato 

bodimo optimistični in  temu hvaležni za vse, kar imamo.  Življenje v naših krajih se 

spreminja iz dneva v dan. Zgradili smo nove hiše, ceste, šole, gasilske domove, podjetja, v 

Kandršah je zrasla celo tovarna, ki letošnje leto praznuje 20 - letnico svojega obstoja ter daje 

kruh tudi mnogim našim krajanom. 

 

Kljub spremembam pa so naši krajani in krajanke od naših prednikov podedovali željo po 

druženju. Z namenom poveseliti se in hkrati želji po spremembah, ki bodo prispevale k 

izboljšanju razmer v naših krajih za nas in naše potomce. Tako so se ustanovila mnoga 

društva, ki združujejo ljudi 16 krajev naše krajevne skupnosti s skupno vizijo, ki je tudi del 

Občine Zagorje ob Savi, kamor smo priključeni. V preteklosti se je l. 1941 že kot tedaj 

politična občina Mlinše priključila k politični občini Zagorje. Do leta l955 je bila na Mlinšah 

samostojna občina Mlinše, ki pa je bila na podlagi zakona o ureditvi občin in okrajev ukinjena 

in se je priključila Občini Zagorje ob Savi, tu pa je bil oblikovan Krajevni odbor Mlinše, ki je 

svoje delo upravljal vse do ustanovitve 1965 sedanje krajevne skupnosti. Kljub temu, da smo 

ena izmed največjih KS ter na obrobju le–te, smo deležni mnoge pomoči in izboljšav s strani 

Občine Zagorje ob Savi. 

 

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, dragi prijatelji! Hvala za ves vaš doprinos in pobude, 

ki so prispevale k razvoju naših krajev in izboljšanju družbenega življenja.  

Držimo in delujmo s skupnimi močmi še vnaprej,  tako so to storili naši predniki. Uspelo jim 

je. Zakaj ne bi tudi nam? Uspelo živeti in razvijati naše kraje tako, da bodo tudi naši zanamci 

nekoč rekli: In spominjamo se tistih časov, ko so znali združiti moči, da so prišli do dobrin, ki 

jih uživamo tudi mi danes v miru in svobodi. 

 

Držimo skupaj z veliko mero potrpežljivosti, razumevanja in dobrih dejanj ter bodimo drug 

drugemu v oporo! In verjemite, tudi praznovanja bodo lahko pogostejša in upravičena. 

Praznujmo vsak dan, ki nam je dan … in pišimo še naprej zgodovino uspehov, optimizma in 

skupnega prizadevanja po izboljšavah. Da bo nekoč zaobjeta, kot je danes v knjigah, pisanih o 

naši KS.  

 

 

Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat: 

Marija Ribič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zac.si/vodnik/m/mlinse/mlinse.html#top
http://www.zac.si/vodnik/m/mlinse/mlinse.html#top
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Drage krajanke, dragi krajani, 

 

skupaj z Vami gradimo prihodnost Zagorja ob Savi že več kot 20 let in zagotavljam vam, da 

se dela lotevam z enako vnemo kot prvi dan. Res je, da vsi skupaj preživljamo težke čase, in 

kar zadeva občinske javne finance po vsej Sloveniji, si boljših časov še ne moremo obetati, a 

kljub temu smo uspešni. Uspešni zato, 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. Ob praznovanju 

krajevnih skupnosti se seveda vsi skupaj radi ozremo na prehojeno pot, pogledamo, kaj smo 

postorili in kujemo načrte za naprej. Krajani in krajanke sami najbolj veste, kaj potrebujete v 

vsakdanjem življenju in prepričan sem, da ste tudi opazili,  kaj je bilo v zadnjih desetletjih 

storjenega v Krajevni skupnosti Mlinše-Kolovrat, tako kar zadeva ceste kot tudi drugo 

infrastrukturo, objekte družbenega standarda  ali odpravljanje posledic plazov. Seveda je želja 

in načrtov več, kot to sproti dopuščajo proračunska sredstva, pa vendarle se trudimo za 

enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti, vsakega zaselka posebej.  

 

Zadnje obdobje je  za občino Zagorje ob Savi gotovo eno najuspešnejših doslej. Pripeljalo nas 

je med najuspešnejše občine v Sloveniji pri črpanju evropskih sredstev in takšen trend želimo 

nadaljevati tudi v prihodnje.  Kar zadeva lokalno infrastrukturo, bo v prihodnje težje kot 

doslej vzdrževati občinske in krajevne ceste, saj sredstev iz državnega proračuna za te namene 

praktično ni več. Kljub temu smo v proračunu povišali znesek sredstev za krajevne skupnosti, 

da bi kolikor toliko normalno zagotavljali predvsem urejanje lokalnih cest. 

 

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. 

 

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 iskreno čestitam ob jubileju vaše krajevne skupnosti. Prav tako se zahvaljujem  svetu 

krajevne skupnosti za njegovo izjemno prizadevno delo, v prepričanju, da bomo tudi v 

prihodnje odlično sodelovali, ker nam je vsem skupaj živeti v naši občini v ponos.  

 

 

Župan Občine Zagorje ob Savi: 

Matjaž Švagan 
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ZIMSKA SLUŽBA, VZDRŽEVANJE IN REKONSTRUKCIJE LOKALNIH CEST V 

LETU 2015 

Leto je naokrog in prav je, da se ozremo nazaj ter da skušamo ugotoviti, kaj od zastavljenih 

ciljev nam je  uspelo izpolniti. 

Kot veste, se za investicije za razvoj podeželja in izboljšanje cestne infrastrukture s strani 

občine niso namenila nikakršna sredstva. Tako so v letu  2015 v KS Mlinše-Kolovrat 

občinske in krajevne ceste žal ostale brez kakršnekoli nove asfaltne prevleke. Povedano 

drugače, nismo uspeli  pridobiti nobenega metra novega asfalta, ki je v naših krajih tako 

potreben.  

Brez občinskih sredstev v KS žal ne moremo sfinancirati nobene ceste, saj je prejetih 

proračunskih sredstev komaj dovolj za zagotavljanje izvajanja zimske službe in najnujnejših 

sanacij cest po končanju zime in vsakoletnih neurjih.  

ZIMSKA SLUŽBA IN REKONSTRUKCIJA KRAJEVNIH CEST 

Povedano v številkah smo v zimski sezoni 2014/2015 za potrebe zimske službe namenili 

16.858,00 EUR. Za potrebe vzdrževanja in rekonstrukcij krajevnih cest, ki so v pretežni meri 

makadamske, pa  smo porabili približno 10.700,00 EUR.  

Na pobudo prizadevnih krajanov smo pomagali izvesti predvsem dve rekonstrukciji krajevnih 

cest in sicer v Žvaruljah pri Borštnarju in na cesti Borje - Vrtače.  Za nabavo šestmetrskih 

jeklenih pilotov, 60 kos dvometrskih stebričkov za obcestno ograjo in okoli  500 m odbojnih 

ograj, ki smo jih namenili za ograje,  za cestne kanale in založbe za sanacije plazov, smo 

porabili 5.450,00 EUR. 

                            

Stebrički so se uporabili v Suhem Potoku, kjer so krajani organizirali in montirali okoli 220 m 

odbojnih ograj na najnevarnejših delih ceste.  Kot rečeno, smo nabavili 32 kosov jeklenih 

pilotov,  (od tega smo jih 22 kosov kupili, 10 kosov pa nam je kupila Občina Zagorje ob 
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Savi), ki so namenjeni  za sanacije plazov v naši KS. Prvih 10 pilotov smo v mesecu 

novembru že vgradili v Suhem Potoku nad rezervoarjem za vodo,  kjer je plaz pred leti že 

pretrgal vodovodne cevi in odtrgal cesto.  

        

Suhi Potok 

Ostalih 22 pilotov je pripravljenih  za sanacije treh najnujnejših plazov v naši KS in sicer: 

plaz pri Ocepek Andreju v Kandršah, plaz  pri  Veselu v Kandršah in  plaz v Kolovratu pod 

Lavričem.  S krajani prizadetih področij smo se dogovorili, da sami priskrbijo še dodatne 

ustrezne lesene pilote, predvsem kostanjeve, da bomo tako lahko čim kvalitetnejše sidrali 

teren,  ustrezno umestili jeklene  založbe in preprečili  drsenje ceste.  

Nabavili smo še dve 800 litrski posodi za pesek za posipanje cest in sicer eno v Kolovratu pod 

Lavričem in drugo pri Filkoviču na Dolgem Brdu. 

Okoli  5.250,00 EUR smo porabili za navoz 550 m3 gramoza, delno za poravnavo in valjanje 

cest  ter postavljanje ograje v Suhem potoku. 

Uspelo nam je pridobiti tudi urejen ekološki otok na Mlinšah, za kar je poskrbela Komunala 

Zagorje, postavile pa so se tudi nekatere potrebne označbe krajev. 

S strani Občine Zagorje ob Savi se je postavila: 

- obcestna razsvetljava na avtobusni postaji na Mlinšah, 

- dve klopi za učence, ki čakajo na avtobus, 
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- saniral plaz na Zabavi, 

- sanirala spodjeda mostu Mlinše-Zabava. 

S strani Telekoma se je končno posodobilo telefonsko omrežje proti Vrhu pri Mlinšah, s strani 

vodne skupnosti uredilo nekaj spodjed brežin potokov. 

V letu 2015 smo  porabili približno 2.000,00 EUR več, kot smo jih prejeli iz proračuna za 

tekoče leto 2015. Na srečo smo imeli nekaj malega zaloge iz prejšnjega leta, tako da smo 

kljub vsemu vse obveznosti uspeli pravočasno poravnati. 

Za komisijo za ceste  pri KS                                                                                                                 

predsednik: Roman SMRKOLJ, 

Marija Ribič 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI V LETU 2016 

 

Svet KS Mlinše – Kolovrat si je tudi za leto 2016 zadal cilje in naloge, h katerim bodo 

usmerjene naše aktivnosti:  

 

 vzdrževanje krajevnih cest, 

 organizacija zimske službe, 

 spodbujanje rešitev na področju prometne ureditve naselij in prometne varnosti, 

 spodbujanje rešitev za asfaltiranje občinskih cest in javnih površin:  Kandrše-Peške 

Kandrše, center Kandrš oz. področje Kolovrata, 

 pospešiti obstoječe dotrajane komunalne infrastrukture (vodovodi,  ceste, zaščitna 

ograja, javna razsvetljava – Vidrga, 

 organizacija oz. soorganizacija prireditev in aktivnosti v KS Mlinše-Kolovrat: 

- prireditev ob kulturnem prazniku, 

- prireditve ob krajevnem  prazniku KS Mlinše-Kolovrat, 

- komemoracija, 

- srečanje starejših krajanov, 

- novoletne prireditve, 

- očiščevalna akcija, 

- 70 let šolstva na Mlinšah, 

- ostale nenačrtovane prireditve oz. soorganizacija le-teh z ostalimi društvi in 

organizacijami, 

 izdaja krajevnega biltena, 

 postavitev nove spletne strani KS Mlinše-Kolovrat, 

 spodbujanje k dokončanju projektov, ki so že v fazi zasnov (prehod za pešce na 

Mlinšah, vodovodi ...),   

  zagotoviti opravljanje osnovnih nalog sveta KS. 
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Predsednica Marija Ribič: tel. 041 312 627 

Podpredsednik Roman Smrkolj, tajnik: tel. 031 781 377 

E-mail: ksmlinse@siol.net 

Spletna stran KS Mlinše-Kolovrat: http://www.mlinse-kolovrat.si/ 

Največ dogodkov pa je objavljenih na naši facebook spletni strani. 

 

 

Dobrodošli tudi na naših uradnih urah, ki jih imamo na sedežu sveta KS Mlinše-Kolovrat vsak 

četrtek od 16.00 – 17.00 oz. v nujnih primerih po dogovoru. 

 

Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat: Marija Ribič 

Podpredsednik sveta KS Mlinše-Kolovrat: Peter Razpotnik 

 

 

 

UTRINKI IZ DOGODKOV V KS MLINŠE-KOLOVRAT 

 

DRAGO ARH – PREJEMNIK PLAKETE DR. SLAVKA GRUMA 

13. februarja je v Zagorju ob Savi potekala slavnostna akademija, kjer so bila podeljena 

najvišja priznanja na področju kulture. Plakete dr. Slavka Gruma so prejeli: Drago Arh, Nana 

Forte, Peter Kuder in Jure Tori. Plakete je podelil župan Matjaž Švagan. 

 

Drago Arh se z gledališko dejavnostjo ukvarja že 40 let.  Takoj po končani osnovni šoli se je 

vključil v takratno Prosvetno društvo Kolovrat in sodeloval pri uprizoritvah gledaliških del, ki 

so jih  pripravljali v Kolovratu. Ker v Kolovratu niso registrirali Prosvetnega društva v skladu 

z Zakonom o društvih, se je Drago Arh aktivno vključil v gledališko skupino KD Mlinše v 

letu 1985.  V naši skupini je eden najboljših igralcev. Vseskozi igra najzahtevnejše karakterne 

vloge. Nastopil je v mnogih enodejankah, sodeloval kot recitator na proslavah, najboljše 

gledališke like pa je oblikoval v naslednjih igrah: Županova Micka, Podlaga zakonske sreče, 

Tolmun in kamen, Domen, Rodoljub iz Amerike, Nebesa na zemlji, Zadrega nad zadrego, 

Ščuka, da te kap, Sosedov sin, Butalci in še v naši zadnji predstavi Politika, bolezen moja.                                                                 

 

Vseskozi, že od osnovne šole naprej, je aktiven  pri PGD Kolovrat.  

 

Več mandatov je bil tudi član sveta KS Mlinše -  Kolovrat kot predstavnik Briš in okolice. 

 

Prevzel je tudi  nalogo predsednika Kulturnega društva Mlinše. 

 

Drago Arh, predsednik Kulturnega društva Mlinše, je prejel plaketo za 40-letno delovanje na 

področju ljubiteljske kulture ter ostalih področjih naše Krajevne skupnosti Mlinše-Kolovrat. 

mailto:ksmlinse@siol.net
http://www.mlinse-kolovrat.si/
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Župan Matjaž Švagan in Drago Arh 

Marija Ribič  

PUSTOVANJE V DVORANI NA MLINŠAH JE POSTALO TRADICIONALNO 

Na pustni torek se je v dvorani na Mlinšah odvijalo zdaj že tradicionalno pustno rajanje malih 

in velikih pustnih šem. Tokrat smo v goste povabili Gledališče Kolenc iz Vač, ki so pripravili 

prijetno glasbeno in gledališko obarvano predstavo. Na pustovanju so bile šeme ponovno 

presenečene z 

balončki, domačim 

čajem ter 

trojanskimi krofi. 

Hvala vsem 

organizatorjem za 

še eno prijetno 

predstavo na 

Mlinšah: KD 

Mlinše, RK Mlinše, 

KS Mlinše-Kolovrat 

in DPM Zagorje. 

Prihodnje leto pa 

vabljeni v čim 

večjem številu. Tudi 

na podeželju je 

lepo, prijetno ter zabavno! 
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IZŠLA KNJIGA UČENCEV PODRUŽNIČNE ŠOLE MLINŠE 

 

Učenci Podružnične šole Mlinše so na literarnem natečaju Z domišljijo na potep dosegli 1. 

mesto. Njihova pravljica Klara in mavrična dežela je tako januarja izšla pri založbi Smar-

team. Šola je meseca septembra ponovno prejela priznanje Kulturna šola, kar z novimi uspehi 

ponovno opravičuje. Vsem skupaj iskrene čestitke! 

 

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU PROJEKTA ENERGETSKA SANACIJA 

PODRUŽNIČNE ŠOLE MLINŠE 

 

V četrtek, 26. 3. 2015, je v dvorani na 

Mlinšah potekala prireditev ob pozdravu 

pomladi in zaključku projekta 

energetske sanacije Podružnične šole 

Mlinše. Šola je tako 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 je znašala 

236.858 €. 
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Kulturni program so izvajali učenci Podružnične šole Mlinše, malčki oddelka vrtca Mlinš ter 

pevski zbor Izpod Svete gore. 

Navzoče so pozdravili 

pedagoški vodja 

podružnične šole Marija 

Ribič, ravnateljica Tatjana 

Krautberger ter župan 

Matjaž Švagan. Vsem so se 

zahvalili za uspešno 

izvedbo projekta ter dobro 

sodelovanje: Občini Zagorje 

ob Savi, ki je projekt 

sofinancirala, izvajalcu 

VG5 in direktorju Lovru 

Krapežu, vsem nadzornim ter ostalim podizvajalcem. 

Po končani prireditvi so si 

vsi udeleženci 

praznovanja ogledali 

prenovo šole in razstavo 

učencev ter vrtčevskih 

otrok. 
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OČIŠČEVALNA AKCIJA 

Očiščevalna akcija, ki je potekala 28. marca 2015  v KS Mlinše-Kolovrat, se je tudi v 

letošnjem letu uspešno 

zaključila. Udeležilo se 

jo je okoli 100 krajanov 

in krajank nekaterih 

področij. Hvala vsem 

udeležencem akcije, 

društvom za opravljeno 

dobro delo ter KOP 

Zagorje za vrečke ter 

odvoz odpadkov.  

Ugotovili smo, da je 

odpadkov ob cestiščih 

ter brežinah potokov v letošnjem letu manj kot prejšnja leta. Pohvalno! Želimo si pa, da jih 

sploh ne bi bilo! 

 

OBISK RUSKEGA VELEPOSLANIKA 

V sredo, 6. maja 2015, ob 12.00 uri, se je pred spomenikom padlemu ruskemu vojaku v 

Brišah poklonil svetovalec ruskega veleposlanika, gospod Mjasnikov. Prav tako pa se je 

poklonil tudi padlemu partizanu ruske narodnosti na Vrhu pri Mlinšah. 

 

S kulturnim 

programom je nastopil 

član KD Mlinše in član 

Združenja borcev za 

vrednote, krajevne 

organizacije Mlinše-

Kolovrat, učenci 

Podružnične šole 

Mlinše in učenci 

Glasbene šole Zagorje. 

Ob tej priložnosti sta 

spregovorila direktor 

občinske uprave Občine Zagorje ob Savi Rudi Medved in Miloš Prosenc, predsednik 

Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi. 
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ZGODOVINSKI ČASOVNI OKVIR NAŠIH KRAJEV 

OBČINA  MLINŠE 

 

Čas nastanka: 1936–1941 

Občina Kolovrat - Mlinše je bila ustanovljena 5. 10. 1936 iz krajev Briše, Kolovrat, Borje, 

Ravne, Zabava in Žvarulje, izločenih iz občine Vače.  Sedež je imela v Mlinšah.  

11. 10. 1937 se je občina preimenovala v Mlinše. Upravno je spadala k okraju Litija.  

Leta1939 je občina Mlinše obsegala katastrske občine Kandrše, Kolovrat in Zabava ter štela 

1.060 prebivalcev. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MLINŠE 

 

Čas nastanka: 1946–1951 

Krajevni ljudski odbor Mlinše je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju 

Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 

razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in 

naselij: Borje, Kolovrat, Briše, Mlinše, Ravne, Žvarulje in Zabava.  Ukinjen je bil leta 1952, 

njegovo območje pa je bilo priključeno k občini Mlinše. 

 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MLINŠE 

 

Čas nastanka: 1952–1955 

Teritorialno je Občina Mlinše obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora 

Mlinše. Upravno je spadala k okraju Trbovlje.  Občinski ljudski odbor Mlinše je prenehal 

delovati leta 1955, ko je bila občina Mlinše priključena občini Zagorje ob Savi. 

 

 

OBČINSKA KONFERENCA SOCIALISTIČNE 

ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA ZAGORJE OB SAVI 

 

Čas nastanka: 1963–1990 

Po ustanovitvi Občine Zagorje ob Savi leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski odbor OF 

Zagorje ob Savi, ki se je leta 1953 preimenoval v Občinski odbor Socialistične zveze 

delovnega ljudstva (SZDL) Zagorje ob Savi.  

Leta 1955 so mu bila priključena območja občinskih odborov SZDL Senožeti, Mlinše, 

Podkum in Trojane. Do leta 1958 je Občinski odbor SZDL Zagorje ob Savi spadal pod 

Okrajni odbor SZDL Trbovlje, nato pa do leta 1965 pod Okrajni odbor SZDL Ljubljana.  

Občinski odbor 

SZDL Zagorje ob Savi je nasledila Občinska konferenca SZDL Zagorje ob Savi, ki je 

delovala do leta 1990, ko je bila SZDL kot družbenopolitična organizacija ukinjena. 

 
KS MLINŠE-KOLOVRAT je bila ustanovljena leta 1965. 
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PRIČETEK PRAZNOVANJA 50 LET KS MLINŠE-KOLOVRAT V KANDRŠAH 

10. maja 2015 je v Kandršah potekala 

prireditev kot uvod v praznovanje 50-

letnice KS Mlinše-Kolovrat. Ob tej 

priložnosti je nastopil Mešani pevski 

zbor Izpod Svete gore ter krajani in 

krajanke Kandrš.  

 

 

Predstavitev knjige Žvarulje in njena 

okolica, ki jo je napisal Marjan 

Klančnik, je vodila predsednica sveta 

KS Marija Ribič, ki je v uvodnem 

nagovoru tudi spregovorila o zgodovini 

krajev ter sedanjosti. Direktor podjetja 

Strips, Tomaž Smrkolj, ki je knjigo izdal, je čudovito brošuro vsem udeležencem ob 20-letnici 

delovanja podaril z željo, da se ohrani pomembna dediščina naših krajev ter okolice: Vač, 

Kandrš, Žvarulj ... Prostovoljno gasilsko društvo Kandrše pa je ponovno izkazalo 

dobrodošlico...                                                                                                                      
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PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA NA MLINŠAH – 50 LET KS MLINŠE-

KOLOVRAT IN 10 LET SKUPINE MLINČEK 

Na Mlinšah je v 

soboto, 23. maja 

2015, potekalo 

praznovanje 50 let 

KS Mlinše-

Kolovrat in 10 let 

Medgeneracijske 

skupine Mlinček. 

Nastopili so: Me 

PZ Izpod Svete 

gore, člani KD 

Mlinše, učenci 

Podružnične šole 

Mlinše, učenci 

Glasbene šole 

Zagorje, pevec Riko Majcen in Nina Blatnik.  

Ob tej priložnosti so vse navzoče pozdravili župan Matjaž Švagan, predsednica sveta KS 

Mlinše-Kolovrat Marija Ribič ter poslanec Marjan Dolinšek.  

Po kulturnem programu so si vsi udeleženci ogledali likovno razstavo dr. Vladimirja Brezarja, 

razstavo Mlinčka, učencev podružnične šole Mlinše ter predstavitev vseh društev, ki delujejo 

v KS Mlinše-Kolovrat in zgodovine KS MLINŠE – KOLOVRAT.  
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Učenci Podružnične šole Mlinše 

 

Razstava dr. Vladimirja Brezarja   Riko Majcen 

  

 

 

 

 

 

 

 

V Podružnični šoli so se predstavila vsa društva,  

organizacije  naše KS MLINŠE-KOLOVRAT in PŠ Mlinše 

PREDSEDNIKI KS MLINŠE-KOLOVRAT 
od 1965 – 2015 

- Andrej Zupančič 
- Alojz Pokorn 
- Ivan Strmljan 
- Tomaž Klopčič 
- Matjaž Pokorn 

- Ivan Sešlar 
- Roman Smrkolj 

- Franc Zore 
- Valentin Kralj 
- Marija Ribič 

-  
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Ob tej priložnosti se je 

predsednica sveta zahvalila 

vsem, ki so soustvarjali 

zgodovino krajevne 

skupnosti Mlinše-Kolovrat, 

prav posebej vsem 

nekdanjim predsednikom 

KS, članom in članicam 

sveta in tajnici in tajniku. Po 

razstavi je potekalo prijetno 

družabno srečanje, saj so 

krajanke Mlinš in okolice za 

dobrodošlico spekle okusno 

pecivo. 

Marija Ribič 
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PRAZNOVANJE SKUPINE MLINČEK 

 

Letošnji maj je bil v naši krajevni skupnosti nekaj posebnega, saj smo praznovali 50–letnico 

obstoja naše KS in 10-letnico delovanja naše medgeneracijske skupine Mlinček z Mlinš.  

 

V društvih se je 

pojavilo neko 

posebno 

vznemirjenje, 

veselje in hkrati 

skrb, kako kar 

najbolj slikovito na 

razstavi celotne KS 

predstaviti delo 

posameznih 

društev skozi čas 

in to delovanje 

prikazati na 

plakatih, 

fotografijah, 

brošurah in z raznimi predmeti. 

 

Tudi za nas člane 

Mlinčka je bil to 

velik izziv. Želeli 

smo, da bi se 

slehernega krajana 

ob ogledu našega 

dela razstave 

dotaknilo naše 

vodilo »za človeka 

gre«, ki ga 

uresničujemo že 

deseto leto.  

 

 

 

Zahvala Mojci Grden v imenu KS Mlinše-Kolovrat za 10 let predsednikovanja 

 

Sedaj je že november, maj je daleč za nami. Misli mi večkrat uidejo na majsko praznovanje. 

Sedim v polni dvorani. Pred mano na odru se odvija kulturna prireditev, slovesna. Pohvalne 

besede predsednice KS Marije Ribič in naše voditeljice Mojce Grden mi denejo dobro in lepo 

mi je v duši.  
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Misel me zanese na našo razstavo. Hodim po njej. Ustavim se pri prvem plakatu, ki je srce 

razstave. Okoli so razstavljene diplome, priznanja, pohvale, zahvale, ki smo jih člani prejeli 

tekom desetih let. Gledam drugi plakat. Prikazuje, kako društva zmorejo veliko delo, če 

stopijo skupaj. Nasmehnem se ob pogledu na fotografije ob njem, ki prikazujejo gradnjo 

mlinskega obeležja. Ob tretjem plakatu se skoraj raznežim. Gradivo na plakatu in klopi me 

spomni na mnoge obiske starejših doma in v domu, na druženja z otroki in medsebojno 

druženje nas članov. Na četrtem plakatu je prikazano izobraževanje nas članov. Veliko 

gradiva nam ponuja razstava, kako kakovostno živeti na stara leta. Zadnji od petih plakatov 

predstavlja naše kulturno delovanje v krajevni skupnosti. Nenehno sodelujemo pri snovanju 

kulturnih prireditev že vseh deset let. Nato vzamem v roko našo prvo knjigo Zgodbe iz doline 

mlinov in drugo V dolini nekdanjih mlinov. Zrem v sliko mlina na knjigi in si mislim, kakšna 

škoda bi bila zamolčati, zavreči in pozabiti, kako so v preteklosti naši starši, stari starši in 

drugi krajani živeli, pridelovali in mleli žito. Mnogo tega je zapisanega tudi zato, ker so 

starejši krajani bili voljni sodelovati z nami. Hvaležni smo jim. Prijazno slovo od njih je bil 

vedno znak, da delamo nekaj velikega za prihodnje rodove.  

 

S sočlanico Vero hodiva med ljudmi in deliva brošuro Mlinček, ki jo je uredila in oblikovala 

voditeljica Mojca. Ob izročanju te brošure mnogi nama za desetletni trud čestitajo in želijo 

tudi v prihodnje kakovostnega sodelovanja z našo skupino Mlinček.  

Misel na maj, na naše delo je tudi v prihodnje združena z našim vodilom: »Delajmo dobro v 

dobro ljudi, kajti za človeka gre.« 

Skupina Mlinček je isto razstavo pripravila tudi za celotno društvo Srečno Zagorje, le da 

zaradi pomanjkanja prostora v dvorani nekoliko okrnjeno.  

 

Marinka Brodar  

 

PRAZNOVANJE 50 LET KS MLINŠE-KOLOVRAT V KOLOVRATU 

 

Praznovanje 50 LET KS 

MLINŠE-KOLOVRAT 

smo 29. maja 2015 

zaključili v Kolovratu s 

pevskim večerom. 

Nastopili so štirje pevski 

zbori.  

 

 

 

 

Moški pevski zbor Lipa iz 

Trojan  
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Dekliški pevski zbor Kolovrat                          Me Pevski zbor Izpod Svete gore  

   Cerkveni pevski zbor iz Kolovrata 

 

Kolovratčani so ponovno izkazali pravo gostoljubje s pesmijo, druženjem ter pecivom, ki so 

ga pripravile krajanke. 

 

Skupni nastop vseh pevskih zborov 

Marija Ribič  
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IZDAJA KNJIŽNIH DEL Z VSEBINO ZGODOVINE  KS MLINŠE-KOLOVRAT 

Ob letošnji 50 - letnici KS Mlinše - Kolovrat smo bogatejši še za dve knjižni deli, ki opisujeta 

daljno zgodovino naših krajev. Zgodovinski utrinki Žvarulj z okolico ter Utrinki iz zgodovine 

- BORJE: SV. JAKOB, STRME NJIVE: SV. RADEGUNDA, KOLOVRAT: SV. LOVRENC 

sta izšli ob raziskovanju g. Marjana Klančnika, ki je tudi avtor le-teh. Iskrene čestitke in hvala 

avtorju ter vsem, ki ste omogočili izdajo del. 

Marija Ribič 

 

NARAVA  VABI 

 

   Narava vabi me,  

   da zraka se naužijem, 

   da pozabim na vsakdanjosti 

   in novih si moči dobim. 

 

   Po stezi veselo stopam, 

   uživam ta spokojni mir, 

   me želja vse bolj vleče 

   v ta nebeški mir. 

 

   Sem srečna, sama tu v naravi, 

   da misli samo svoje imam, 

   se vzpenjam, hodim, 

gledam, 

   da se mi razgled odpre. 

 

   Tu, na vrhu hriba, 

   poslušam ptičji spev, 

   me vetrič nežno boža, 

   da čutim srce v radosti tej. 

 

Anica Klančnik 
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1. POHOD PO OBROBJU NAŠE KS MLINŠE-KOLOVRAT 

 

TD Mlinše je organiziral 14. junija 2015 1. pohod, ki je potekal po delu obrobja KS Mlinše-

Kolovrat.  Pohod je potekal po sledeči poti: Mlinše, Briše, Suhi Potok, Kolovrat, Strma Njiva, 

Borje pri Mlinšah, Razor, Vrh pri Mlinšah, Žvarulje in Mlinše. V Kolovratu, Borjah pri 

Mlinšah in na Vrhu pri Mlinšah so bile postajne točke, kjer je pohodnike čakala pijača in 

jedača. Pohod je zagotovo uspel, saj so bili vsi pohodniki navdušeni nad lepotami naše KS 

Mlinše-Kolovrat. Še prav posebej tisti, ki so bili v naših krajih gostje. Prihodnje leto vabljeni, 

da se nam pridružite tudi domačini v čim večjem številu! 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE – KONCERT ORKESTRA ČEŠKE REPUBLIKE 

 

V petek, 19. junija 2015, se je v dvorani na Mlinšah odvijal koncert orkestra iz ČEŠKE 

REPUBLIKE. Pevke in glasbeniki so pred polno dvorano nastopili z navdušenjem na 

povabilo Občine Zagorje ob Savi. 

 

BLAGOSLOV NOVEGA ŽUPNIJSKEGA ČEBELNJAKA V KOLOVRATU 

9. avgusta 2015 je v Kolovratu potekal blagoslov novega župnijskega čebelnjaka. Prvič je ob 

tej priložnosti našo krajevno 

skupnost obiskal nadškof g. Stanislav 

Zore. Tega pomembnega dogodka so 

se udeležili mnogi župniki, 

predstavniki Čebelarskega društva 

Zagorje ter predsednica KS Mlinše-

Kolovrat. 

Marija Ribič 
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MePZ IZPOD SVETE GORE V LETU 2015 

Za nami je še eno delovno leto. Če ga razdelimo na letne čase, ugotovimo, da sta bili za zbor 

pod vodstvom Petra Razpotnika daleč najbolj polni dogajanja pomlad in jesen. 

V marcu smo ob zaključku energetske sanacije Podružnične šole Mlinše sodelovali na 

prireditvi Pomlad je tu, maj pa ni bil prepoln le na novo prekipevajočega življenja, ampak je 

bil popolnoma zasičen tudi z nastopi in obletnicami. Pa pojdimo po vrsti: zbor je najprej 6. 

maja sodeloval na obisku stranke Zagorje gre naprej in s pesmijo razveselil stanovalce Doma 

starejših občanov Polde Eberl - Jamski Izlake. Bilo je lepo popoldansko druženje in obljubili 

smo, da še pridemo. 

Zatem pa se je začelo  praznovanje 50-letnice KS Mlinše - Kolovrat. Praznovali smo v treh 

delih: najprej smo za uvod 10. maja zapeli v Kandršah, kjer je potekala predstavitev knjige 

Marjana Klančnika Zgodovinski trenutki Žvarulj z okolico, hkrati pa smo obeležili tudi 20-

letnico obstoja podjetja Strip's d. o. o.  

S pesmijo na tista lepa pota pravičnosti in dobrote se je imenoval koncert ob 20-letnici smrti 

Ladka Korošca, 65-letnici rojstva dr. Janeza Drnovška in 70-letnici konca 2. svetovne vojne, 

ki je potekal v Kulturnem domu Svoboda Kisovec 16. maja, gostitelj pa je bil Rudarski pevski 

zbor Loški glas. Ta je v goste povabil svoje dolgoletne, skoraj 40-letne prijatelje, pobrateni 

Moški pevski zbor Fran Venturini iz Domja pri Trstu, in svoje sveže pevske kolege, naš 

MePZ Izpod Svete gore. Z Loškim glasom smo prvič sodelovali lani na našem prvem letnem 

koncertu, potem pa še v zagorskem Božičnem mestu. Prireditev sva povezovala člana KD 

Mlinše Valentin Kralj in pevka Nataša Jurjevec Juvan.  

 

Maj je tudi čas za območne pevske revije; 22. maja je naš zbor že tretje leto zapored 

predstavljal naše kulturno društvo, tokrat v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje. 

 

Že naslednjega dne, 23. maja, se je nadaljevalo praznovanje 50-letnice naše krajevne 

skupnosti, in sicer na Mlinšah, sklenilo pa se je 30. maja v Kolovratu, kjer smo nastopili tudi 

skupaj z Dekliškim pevskim zborom Kolovrat, z Moškim pevskim zborom Lipa s Trojan in s 

Cerkvenim mešanim pevskim zborom sv. Lovrenca iz Kolovrata. 

 

Sledil je čas počitnic, ki je Slovencem vzel Slavka Avsenika. Člani zbora smo se odločili, da 

se mu poklonimo, in tako smo jo 12. septembra s prijatelji ubrali na izlet na Gorenjsko. Zapeli 

smo na njegovi domačiji, si ogledali Avsenikovo galerijo in obiskali njegov grob ter mu 

prižgali svečo. V prelepem sončnem vremenu smo pešačili od Planice do Tamarja, kjer smo 

spet z veseljem zapeli nekaj Avsenikovih. Med nami je ves dan živel verz iz ene od njegovih 

pesmi, ki je potem postal tudi slogan našega letošnjega letnega koncerta: Pesem druži nas. 

 

Kar logično je bilo, da bo naš koncert letos posvečen preminulemu Slavku Avseniku. Tako 

smo 17. oktobra skupaj z Rudarskim pevskim zborom Loški glas, Folklorno skupino Svoboda 

center Trbovlje, mladim harmonikarjem Tilnom Kraljem ter otroki v narodnih nošah skušali 

počastiti velikana slovenske narodnozabavne glasbe. Ob pesmih, anekdotah in 
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videoprezentaciji utrinkov iz Slavkovega življenja ter seveda domačih dobrotah smo bili ob 

koncu koncerta deležni stoječih ovacij v polni mlinški dvorani. Bili smo veseli in že 

načrtujemo  svoj tretji letni koncert. 

 

S pesmijo smo se 14. novembra odzvali Rdečemu križu,  ki je tudi letos pogostil starejše 

krajane naše krajevne skupnosti. V letošnjem letu pa nas čakata še dva nastopa: vesela 

prireditev 13. decembra na Mlinšah in Božično mesto 19. decembra v Zagorju.  

 

Naj vas v novem letu 2016 spremljata dober glas in prijetne melodije. Srečno! 

 

za MePZ Izpod Svete gore Nataša Jurjevec Juvan 

 

 
Nastop v domu upokojencev na Izlakah (foto: Marija Ribič) 

 

 
Izlet MePZ na Gorenjsko (foto: Janko Knez) 

 



26 
 

 
Praznovanje 50-letnice KS Mlinše-Kolovrat v Kolovratu (foto: Marija Ribič) 

 

 
Koncert z Loškim glasom (foto: Rok Tigeli) 
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KD MLINŠE nastopili v KOTREDEŽU 

 

4. oktobra 2015  je v Kotredežu potekalo srečanje krajanov nad 70 let. Člana in članice 

Kulturnega društva Mlinše so se z veseljem odzvali povabilu ter nastopili s krajšo komično in 

hkrati poučno predstavo Dedek in babica se spominjata. Topel sprejem vseh udeležencev nas 

je navdušil, zato se bomo morebitnemu povabilu z veseljem ponovno odzvali. 

 

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 

V soboto, 14. Novembra, je v dvorani na Mlinšah potekalo srečanje starejših krajanov KS 

Mlinše-Kolovrat. Za kulturni program so poskrbeli učenci Podružnične šole Mlinše, Me PZ 

Izpod Svete gore in harmonikaš Milan Urankar. Vodila ga je Alenka Pokorn, predsednica RK 

Mlinše-Kolovrat. V imenu občinske uprave je pozdravil direktor Rudi Medved. Tudi tokrat 

sta se srečanja udeležili predsednica Rdečega križa Zagorje Metka Podpečan in sekretarka 

Štefka Suša. Poleg predsednice KS Mlinše-Kolovrat Marije Ribič so vse navzoče nagovorili 

tudi gostje. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, saj se je tudi zapelo in zaplesalo. Za 

organizacijo sta tudi tokrat poskrbeli KO Rdečega križa Mlinše-Kolovrat in KS Mlinše-

Kolovrat. Upamo, da se prihodnje leto srečamo še v večjem številu! 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Ribič 
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KO LJUBLJANA OBIŠČE MLINŠE 

V soboto, 21. novembra 2015, ko je sneg že dodobra pobelil ceste in poti, smo v dvorani 

Zadružnega doma na Mlinšah odprli likovno razstavo pod naslovom Ljubljana obišče 

Mlinše. Poslabšane razmere na cestah niso ovirale obiskovalcev od blizu in daleč, da so prišli 

na otvoritev razstave. 

Svoja dela so postavili na ogled člani likovnega krožka: Elga in  Vladimir Brezar, Jelka 

Dedek, Marjeta Dermota, Nina Kacin, Milica Mihelčič in Magda Štokovič pod mentorstvom 

akademske slikarke Jasne Samarin  ter samostojna likovna umetnica Vesna Črnivec.  

 

Otvoritveno slovesnost je popestril nastop mladih glasbenikov: Saše Sajovic in  Gašperja 

Juvana, učencev Glasbene šole Zagorje, pod mentorstvom Julije Klančišar ter Nine in 

Krištofa Brezarja, vnukinje in vnuka dveh  razstavljavcev. 

 

Likovna skupina se je 

zbrala ob odhodu v 

pokoj, ko so se  člani 

vključili v tečaj risanja 

in slikanja v okviru 

»univerze za tretje 

življenjsko obdobje«. 

Tisti, ki so vztrajali 

tudi po končanem 

tečaju, nadaljujejo 

tedensko druženje. V 

svojem tretjem 

življenjskem obdobju  

so našli veliko veselje v 

likovnem izražanju in v 

tem izražanju želijo tudi rasti.  

 

Obiskovalce so pritegnile slike Ljubljane v snegu,  gozda in mogočnih dreves v vseh letnih 

časih, vode in obvodne krajine, torej najrazličnejši motivi iz narave, od neskončnih obzorij 

krajine do skritega detajla. Nekaj slik je narejenih po skicah s  potovanj, ki se dotikajo tudi 

človekovega neodgovornega ravnanja z okoljem. Ljubki so v trenutek ujeti akvareli. 

Čisto poseben likovni izraz pa je pokazala Vesna Črnivec, samostojna ustvarjalka, 

fotografinja, grafičarka in video snemalka.  Za tokratno razstavo je izbrala črno bele grafike z 

motivi zimske Ljubljane, ki delujejo zelo plastično. Na ogled  je dala tudi ogromne,  

računalniško obdelane fotografije ljubljanskega blokovskega naselja, ki pritegnejo prav s 

svojo barvitostjo. Poleg tega nam je odstrla tudi delček svojega delovanja na področju 

umetniške fotografije, ki je hkrati tudi dokumentarna, saj prikazuje čas našega vsakdana in je 

tudi spomin na njeno večkratno bivanje v Azerbajdžanu. 

 



29 
 

 
Skupinska slika vseh nastopajočih 

Med tednom so si razstavo ogledale različne skupine obiskovalcev. Med njimi so bili tudi 

učenci POŠ Mlinše v okviru likovnega pouka in malčki iz vrtca, ki šele narahlo spoznavajo 

lepoto likovnega jezika starejših. 

Razstava je bila odprta do petka, 27. novembra, ko smo jo  zaključili z dvema predavanjima: 

Prof. dr. Mitja Rosina je pripovedoval o nekaterih zanimivih fizikalnih pojavih v 

vsakdanjem življenju. Vesna Črnivec pa je govorila o svojih obiskih Azerbajdžana.  Gostje iz 

Ljubljane niso mogli prehvaliti topline in pozornosti, ki so jo bili deležni pri nas. Mi smo bili 

pa tudi veseli prijetnega kulturnega dogajanja v naši KS, ki ga je prinesel njihov obisk. 

Besedilo: Alenka Pokorn 

Fotografije: Marija Ribič 

KONCERT GLASBENE SKUPINE MIDNIGHT BAND 

4. decembra je v dvorani 

na Mlinšah potekal koncert 

skupine MIDNIGHT 

BAND. Člani skupine so 

vse obiskovalce več kot 

navdušili, tako da nas bodo 

kmalu ponovno obiskali. 

Pred skupino, ki je 

sestavljena iz samih znanih 

glasbenikov, je zelo 

uspešna glasbena kariera. 

Želimo jim uspešno in 

HVALA za nepozaben 

večer, zato naj dober glas 

seže v deveto vas! 

Marija Ribič 
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VESELO   PREDNOVOLETNO   NEDELJSKO    POPOLDNE  

   

 

Naše veselo druženje v Domu kulture na Mlinšah je bil v bistvu VESELI VEČER, načrtovan 

za sobotne večerne ure. Zaradi obveznosti nekaterih nastopajočih smo program izvedli v 

nedeljo. V dvorani so kmalu obiskovalci zasedli vse stole, snovalci in izvajalci programa pa z 

zadovoljstvom začeli izvajati točke svojega nastopa. Na VESELI VEČER pridemo ljudje 

zato, da se nasmejimo. Ni pa vedno tako, včasih tudi zehamo. Pa nič zato; zehanje in smeh sta 

si zelo podobna, pri obeh odpiramo usta do ušes. V našem primeru smo se res smejali. In še 

kako! Vsebina scenarija je bila raznolika. Izbrali smo besedila, nekatera tudi sami ustvarili, ki 

so razveseljevala, bodrila in širila pozitivno energijo. 

 

Voditeljski par (Marija Ribič, Matija Klopčič) sta spretno usmerjala izvajalce na odru in ob 

njem. Bila sta dobra in zanesljiva povezovalca programa. Med potekom prireditve so član in 

članice Medgeneracijske skupine za kakovostno starost Mlinček ter KO RK Mlinše pred 

gledalci krasile novoletno smrekico, dva člana pa spletala dolgo verigo iz polžkov in 

peresnikov,  nato pa je ta lepotica, vsa »posprejana«, dobila mesto na vejicah dreveščka.Pevci 

in pevke MePZ Izpod Svete gore pod vodstvom zborovodje Petra Razpotnika so kmalu po 

nagovoru voditeljev zapeli naši ljubi Sloveniji in slovenski pesmi v pozdrav tisto lepo Kot 

viharnik vrh gora. Med ostalimi točkami programa pa dodali še Sem zaljubljen bil in Bratci 

veseli vsi. Prav na koncu pa so ob spremljavi harmonike zapeli iz domačih logov zloženo 

Novoletno voščilo s petimi kiticami. 

 

Treba je zapisati, da smo k sodelovanju 

povabili tudi mlade in malo manj mlade 

iz Kandrš, Kolovrata, Borja, Vač in 

Izlak. Pomagali so soustvarjati veselo 

vzdušje. 

 

Harmonikarji: Nataša, Segej, Milan, Jure 

z Borja in Jure iz Kolovrata so med 

govorjenimi prispevki veselo hiteli s 

svojimi prsti po črnobelih tipkah. Aplavzi so dokazovali, da jim je bila glasba všeč. 

Osnovnošolka Ines s svojo kitaro in petjem je vse prijetno presenetila s svojim nastopom. 
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Člani športnega in gasilskega društva  z Mlinš in 

Kandrš ter pevke in pevci so izvajali zabavne 

družabne igre. Tako smo si lahko ogledali otroško 

igro Ali je kaj trden most?, Kokoš v kokošnjaku, 

Zrcalno slikanje dedka Mraza s košem, Pokaži 

barvo, Napeljevanje vrvice s plesom ob koncu …  

Kulturniki in mladi so odigrali zabavne prizore, 

skeče, pripovedovali humorne šale … Vsi našteti 

primeri so občinstvo nasmejali: Zakonski 

prepirček, Razpravljanje, Darilo presenečenja, Snubljenje, Zdravnik in pacient, Dve Katrci, 

Šol´nčke nabiksane, Jutranje kramljanje … 
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Za vsem odigranim in zaigranim smo ob spremljavi vseh 

harmonik zapeli skupaj z gledalci Mi se imamo radi. To za nas 

krajane KS Mlinše – Kolovrat še kako drži! Bilo nam je lepo! 

 

Pa je trajalo in trajalo. In voditelj je stopil v ospredje odra in 

naznanil, da bo treba domov: 

»Imel sem goste na izletu z jahto. Bilo je tako zabavno, da 

sem moral jahto potopiti, da so odšli domov.« 

G: Jože Smrkolj je v imenu obiskovalcev izrekel lepe besede v 

zahvalo za prisrčen program. 

                               

                                                                                                 

Mojca Grden 

Foto: Robi Verbajs 

 

 

 

 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO MLINŠE – 40 LET DELOVANJA 

 

Športno društvo Mlinše aktivno deluje že 40 let. Glavne športne aktivnosti so vseskozi bile in 

so še danes povezane z malim nogometom. V letu 2015 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 

petinšestdeset ekip. Mlinše imamo dve članski ekipi v prvi ligi, eno v četrti ligi ter eno 

veteransko ekipo v veteranski ligi. Pozimi vedno sodelujemo tudi v zimski malonogometni 

ligi za veterane, ki se odvija 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 dvaindvajsetič zapored. Turnir je po številu 

nastopajočih ekip (preko štirideset) eden največjih v Sloveniji in po zatrjevanju večine 
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udeleženih ekip, ki prihajajo iz celotne Slovenije in ena celo iz Hrvaške, zagotovo med 

najbolje organiziranimi turnirji v Sloveniji nasploh. 

 
 

Na igrišču na Mlinšah 

 
 

 Leto 2015 se je zapisalo kot mejnik v delovanju našega društva še z eno aktivnostjo. Namreč 

prvič sodelujemo tudi v uradnem državnem tekmovanju pod okriljem Nogometne zveze 

Slovenije in sicer v 2. državni futsal ligi. Domače tekme potekajo v športni dvorani v Zagorju, 

gostovanja pa seveda po celi Sloveniji. Naša izbrana vrsta je zagrizeno trenirala skoraj dva 

meseca in sedaj v tekmovanju dokazuje, da se lahko popolnoma enakovredno kosa z ostalimi 

slovenskimi ekipami v tem tekmovanju. Čestitke vsem igralcem, trenerju in organizacijskemu 

odboru. Vse to pa ne bi šlo brez lokalnih sponzorjev, ki so omogočili ta nastop in se jim vsem 

iskreno zahvaljujem. 
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Da pa vse ni povezano le z malim 

nogometom, dokazujejo aktivnosti, ki se 

še odvijajo tekom leta. V močnem 

razmahu je kolesarjenje, kjer se poleg 

rednega rekreativnega kolesarjenja po 

»zasavskih koncih«, posamezniki 

udeležujejo tudi rekreativnih tekmovanj, 

med drugim tudi največjega slovenskega 

rekreativnega tekmovanja Maratona 

Franje – 156 km, pa EKO maratona v 

Mariboru in maraton Zelene doline. V 

sklopu ostalih dogodkov smo organizirali 

tudi dve daljši kolesarjenji in sicer v 

avgustu od Mlinš do Bleda in v 

septembru od Mlinš do Kranjske Gore (preko Tržiča). Za leto 2016 pa imamo poleg »že 

preverjenih« variant v načrtu udeležbo še  na rekreativnem  »Maratonu češenj«, ki poteka od 

Ljubljane do Goriških Brd. V letu 2015 so se zelo opazne aktivnosti odvijale tudi na balinišču 

na Mlinšah, ki je bilo zasedeno praktično vsak lep poletni večer. Tudi tekaška sekcija je 

pridno nabirala svoje kilometre in je to kronala z nastopi na Ljubljanskem maratonu. Skozi 

celo leto potekajo aktivnosti tudi na področju kegljanja in bowlinga. Pohodništvo se v manjših 

skupinah odvija skozi celo 

leto, vendar večjega 

skupnega pohoda v letu 2015 

žal nismo uspeli organizirati. 

Smo pa organizirali ogled 

»Svetovnega prvenstva v 

hokeju – skupine A«, kjer 

smo v Ostravi na Češkem 

glasno navijali za slovenske 

rise. Organiziran pa je bil tudi 

smučarski dan s smučanjem 

na smučišču Gerlitzen v 

Avstriji. 

 

Poleg športnih aktivnosti redno skrbimo za obnovo športnega doma in celotne športne 

površine (okolica, igrišče, balinišče, …). 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. V letu 2015 smo namestili še lovilne mreže na 

severni strani igrišča (ob glavni cesti). S temi aktivnostmi želimo omogočiti vsem čim bolj 

funkcionalno in predvsem varno uporabo igrišča (šola, vrtec, različna tekmovanja, 

popoldanska rekreativna in ljubiteljska druženja, ...). 
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Družno z ostalimi društvi v KS Mlinše smo aktivno sodelovali tudi pri izvedbi spomladanske 

očiščevalne akcije. Prvič tudi brez naše hišnice in hišnika Vere in Cirila Pestotnika, katerima 

izrekam  iskrena hvala za dolgoletno skrbno »hišnikovanje« in jima člani ŠD Mlinše želimo 

prijetno bivanje v njunem novem domu. 

 

Na koncu naj še omenim, da naše športno društvo praznuje v letu 2015 svojo 40. obletnico 

delovanja. V počastitev tega jubilej, smo izdali v juniju 2015 tudi zbornik, ki popisuje celotno 

zgodovino našega društva. V društvu je skozi teh 40 let delovalo aktivno več kot 100 članov, 

velika večina še danes.  Prav vsi doprinesemo delček v skupni mozaik uspešnega delovanja 

našega društva, na katerega smo vsi člani zelo ponosni. Bi se pa vseeno želel ob tem jubileju 

poimensko zahvaliti (naj mi ostali člani ne zamerijo) le eni osebi, Francu Vidrgarju, 

ustanovitelju, očetu, motorju našega športnega društva. Franci, hvala za vse, kar ste dali in še 

vedno dajete našemu društvu. 

 

Predsednik: 

          MITJA BRODAR 

 

TURISTIČNO DRUŠTVO MLINŠE 

 

Tudi leto 2015 smo pričeli z letnim občnim 

zborom, zadeva je potekala po ustaljenem 

voznem redu. Poleg poročil za preteklo leto 

smo sprejeli plan dela za tekoče leto, ki se ga 

trudimo realizirati v čim večjem obsegu. 

  

V zimskih mesecih smo vse do meseca marca 

v prostorih osnovne šole na Mlinšah 

organizirali tedensko rekreacijo za člane 

društva.  

 

Glavni dogodek v tem koledarskem letu je 

predstavljala tradicionalna 16. Zasavska 

salamijada, ki se je v mesecu aprilu tretje leto 

zapored odvijala v organizaciji TD Mlinše, na 

tradicionalni lokaciji v gostilni Pri Vidrgarju. 

Tudi letos smo bili priča številnimi vrhunskim 

izdelkom. K sodelovanju je pristopilo: 23 

izdelovalcev salam,  skupaj pa je bilo 34 različnih vzorcev salam, ki so jih po oceni komisije 

okušali obiskovalci. Na prireditvi smo organizirali tudi predstavitev in degustacijo oljčnih olj, 

predstavil se je eden izmed najboljših slovenskih oljarjev, g. Darko Jakomin. Odlične salame, 

slasten domač kruh, vrhunska olja, izbrana kapljica, živa glasba, dobra družba … so le 

nekateri razlogi, da je bil večer res popoln. 
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Spomladi smo izvedli popravilo tabel na pešpoteh, kjer 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 septembru smo 

sodelovali pri organizaciji 

pohodov za turiste iz Belgije in 

Nizozemske, ki so bili nastanjeni v Vidrgi. V tem letu smo gostili 3 skupine, ki so  opravile  

pohode na Zasavsko goro, Vače in GEOSS, Kolovrat z okolico in Limbarsko goro. Ob koncu 

novembra smo organizirali izlet društva, ki je bil vezan na aktivnost športnega društva, saj 

smo obiskali štajersko prestolnico, Maribor. Poleg kratkega obiska mesta smo si ogledali 

futsal tekmo – četrfinalni obračun pokala Terme Olimie med domačim Remax Maribor ter 

ekipo ŠD MLINŠE. Kljub ne najbolj ugodnemu izidu smo večer zaključili v pozitivnem 

vzdušju, saj smo se udeležili glasbenega večera z Modrijani.  

 

Naj omenim, da  

pripravljamo novi 

informacijski tabli, ki 

bosta nadomestili 

stare na lokacijah v 

Vidrgi in na Mlinšah.  

 

Na njih bodo 

označene kolesarske 

in pešpoti ter 

znamenitosti na 

območju Krajevne 

skupnosti Mlinše – Kolovrat ter bližnjega okoliša. Projekt bo zaključen v tem letu, v 

prihodnjem pa načrtujemo izdelavo informacijske zgibanke, kjer bodo podrobnejši opisi 

ponudbe in znamenitosti. 

 

 

Zahvaljujemo se Vam za pomoč in podporo v letošnjem letu in Vam želimo srečen božič ter 

zdravo in uspehov polno leto 2016. 

 

Predsednik: 

                                                                                         Sebastjan Žibert  
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK MLINŠE-KOLOVRAT 

 

Delo KO RK skozi čas 

Letos sem ob povabilu predsednice sveta naše KS začela raziskovati zgodovino delovanja KO 

RK Mlinše-Kolovrat. Dobila sem nekaj podatkov in tudi dokumentov. Če ima kdo od vas, ki 

to berete, še kakšno zanimivo informacijo ali podatek, ga bomo zelo veseli. 

Ko sem spraševala krajane, ki so tukaj živeli in delovali takoj po koncu 2. svetovne vojne, 

sem ugotovila, da so bili nosilci prosvetne in humanitarne dejavnosti učitelji in njihovi ožji 

družinski člani. Organizirali so razne tečaje in predavanja, ki so hkrati izobraževala kot tudi 

družila predvsem mlade ljudi in s tem izboljševala kakovost bivanja na vasi. 

 

Kuharski tečaj leta 1951 ali 1952 je vodila gospa Šulin iz Zagorja. 

Osnovna organizacija RK Mlinše je začela delovati  kmalu po tem, ko je bil ustanovljen 

občinski odbor RKS Zagorje. 

Prvi vodje na Mlinšah so bili učitelji: tovariš Globokar, njegova hčerka Dagmar in žena 

Žanka. Vodili so tečaje prve pomoči, organizirali razna zdravstvena predavanja ter 

preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede otrok.  

Njihovo prizadevnost so opazili celo v Ljubljani in so za to dobili republiško priznanje. 

Leta 1975 so za predsednico Osnovne organizacije RK Mlinše izvolili takrat Danico Ocepek, 

zdaj poročeno Kralj, za predsednico Osnovne organizacije RK Kolovrat pa Juvan Vido. 
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Seznam prostovoljcev RK Kolovrat 

Zametek srečanj krajanov nad 70 let  se je začel leta 1975, ko so prostovoljci RK Mlinše 

organizirali obiske vseh krajanov starejših od 75 let na domu. Takoj naslednje leto pa je bilo 

srečanje za vse nad 70 let v dvorani Zadružnega doma. Ženske so napekle pecivo (kakor 

delamo še danes), ostale jedi so pripravili v šolski kuhinji (Danes hrano naročimo v gostilni 

na Mlinšah.) 

V poročilu dela KO RK Mlinše v takratnem obdobju lahko preberemo, da se je srečanja 

udeležila polovica povabljenih (danes se jih tretjina), da je del sredstev prispevala Občinska 

skupnost socialnega skrbstva, z denarjem so pomagala tudi vsa društva v KS, del sredstev pa 

so dobili tudi z zbiranjem starega papirja in prostovoljnimi prispevki ob fluorografiranju. 

(Danes sredstva prispevata Občina in KS) 

Dani Kralj je 1978 predala svoje delo Barbki Rebolj, ki je bila predsednica do 1986. 

Ekipe prve pomoči so takrat sodelovale v akcijah »Nič nas ne sme presenetiti«. Skrbeli so tudi 

za promocijo krvodajalstva. 

Pred 29 leti sem vodenje prevzela jaz. Vseskozi smo se trudili, da smo pridobili prostovoljke 

in prostovoljce iz različnih vasi in zaselkov naše KS. To nam zelo olajša delo, kajti sosedje 

najbolj poznajo socialno problematiko oz. stisko soljudi in so tudi prvi, ki priskočijo na 

pomoč, kadar je potrebno. Ob tej priliki se zahvaljujem našim zvestim sodelavcem in 

pomočnikom. Nihče nam še ni odrekel pomoči, če smo ga prosili, da nam pomaga.  

Dejavnost smo razširili še na druga področja delovanja: organizirali smo razna izobraževanja 

in tudi tečaje s področja zdravstva in varnosti, pridobili defibrilator in začeli z razdeljevanjem 

hrane tistim, ki ne morejo sami ponjo na sedež OZRK Zagorje.  

Že skoraj 10 let se v jesenskem in zimskem času  vsak četrtek dodobra razmigamo in 

sprostimo v telovadnici. Vabljeni vsak četrtek ob 18. uri. 
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Vodstvo šole nam da 

telovadnico v brezplačen 

najem. 

Organiziramo tudi 

preventivna merjenja krvnega 

sladkorja in tlaka.  

Ne smemo pa pozabiti na zdaj 

že tradicionalna druženja ob 

dnevu žena. 

Pridemo pa tudi na dom! 

Vendar le, če smo dobrodošli, oz. če so nas veseli. V prednovoletnem času obiščemo vse 

varovance Doma starejših občanov Izlake iz naše KS, prav tako vse krajane nad 85 let, pred 

leti pa smo skupaj z medgeneracijsko skupino Mlinček začeli obiskovati 90-letnike ob 

njihovem praznovanju okroglega jubileja. In ni jih malo, pa prav lepo se imamo. 

V sodelovanju s KS in ostalimi 

društvi smo prisotni pri skoraj 

vseh akcijah, posebno pa 

uživamo pri pripravi daril za 

dedka Mraza ter pripravi 

srečanja krajanov nad 70 let.  

V zadnjih letih zelo dobro 

sodelujemo z OZ RK Zagorje 

pri skupnih akcijah, predvsem 

Miklavževih piškotih, 

velikonočnih pirhih in v 

zadnjem času pri zbiranju viškov hrane iz Mercatorja in razdeljevanju sadja, ki je ostalo po 

embargu Rusiji. Vedno so se nas  dotaknile razne nesreče ljudi iz naše KS, iz naše občine, 

naše domovine in pa tudi izven nje.  Tukaj je dokaz, kako radodarno so se odzvali naši krajani 

ob potresu na Tolminskem. 

Letos smo zbirali toplo obleko za begunce. 

Ponovno vas vabim, da nas pri akcijah podprete, se jih udeležite in nam pomagate. Vedno se 

lahko name obrnete z vprašanjem, prošnjo ali predlogom na tel. št. 031 527 608. 

Predsednica:  

Alenka Pokorn 
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KUHARSKE DELAVNICE NA MLINŠKEM ODRU 

 

Že prejšnja leta smo ugotovili, da 

je naš oder primeren tudi za 

kuharske delavnice, zato smo tudi 

letos nadaljevali z njimi, ponovno 

v sodelovanju z Društvom za 

zdravilne rastline Zagorje in 

ponovno z gospo Marijo Kočevar. 

Gospo Marijo Kočevar mnogi  

poznajo prav po njenem širokem 

znanju uporabe začimb v prehrani. 

Tokrat nas je seznanila o pomenu 

posta in pripravi postnih jedi. Post 

ni mišljen kot stradanje, ampak je 

to lahka, uravnotežena hrana, ki jo našemu telesu občasno privoščimo, da se potem bolje 

počutimo. Zanimanja je bilo toliko, da smo delavnico ponovili. 

V septembru nas je 

obiskala gospa Emilija 

Pavlič, živahna 

Primorka, ki nam je ob 

pripravljanju morskih 

jedi natrosila še vse 

polno kuharskih 

skrivnosti in 

življenjskih resnic, 

predvsem pa nam je 

nalila polno čašo 

optimizma in 

življenjske radosti. 

Marija Kočevar nam je že spomladi obljubila, da nam pove kaj več o mnogokrat prezrtih 

stročnicah, o njihovi uporabi tudi malo drugače, kot smo navajeni, kot to delajo drugje po 

svetu. To delavnico načrtujemo 20. januarja novega leta. Vabljeni! 

Besedilo: Alenka Pokorn 

Foto: Alenka  Pokorn in Vesna Babič 

 

 



41 
 

PGD KANDRŠE V LETU 2015                                         

 

Leto je naokoli in prav je ,da vam predstavim delovanje našega društva v iztekajočem letu 

2015. Praviloma so prvi meseci v letu namenjeni izvedbi občnega zbora in obisk delegatov 

našega društva na občnih zborih društev, na katera smo vabljeni. K spomladanskim 

aktivnostim spada tudi tradicionalna očiščevalna akcija, katero organizira KS Mlinše 

Kolovrat. Skrb za naše okolje je zelo pomembna, saj ni vseeno, kakšen je izgled  našega kraja. 

Sam večkrat pravim, da so Kandrše okno v zagorsko občino. Zato bi si želeli tudi ureditev  

območja,  kjer  Moravška dolina  prehaja  na zagorsko stran. Upam, da se bo na tem področju  

v bližnji prihodnosti  kaj zgodilo, saj je to že desetletna želja krajanov Kandrš.  

 

Bi si pa v našem društvu želeli tudi večje udeležbe očiščevalne akcije ostalih krajanov ne 

samo članov gasilskega društva. Tu bi rad pohvalil predvsem najmlajše, ki se akcije radi 

udeležijo. V tem času se je končeval tudi projekt  Zasavski gasilski muzej Kandrše. Ko smo 

bili mnenja, da je najhuje za nami, nas je presenetila naša ljuba država. Mimo projekta so 

zahtevali pridobitev uporabnega dovoljenja. To nam je z veliko angažiranostjo posameznikov 

uspelo tudi uresničiti. Sedaj smo eno izmed redkih društev, ki  ima za  gasilski dom uporabno 

dovoljenje, muzej pa je odprt za obiskovalce. V  mesecu maju sta potekali dve  obletnici, na 

katerih smo bili aktivno udeleženi. Prva je obletnica KS Mlinše-Kolovrat in  60. obletnica GZ 

Zagorje. V sklopu praznovanja jubileja KS je bila organizirana predstavitev   brošure o davni 

zgodovini naše okolice, to izdajo je omogočil Tomaž Smrkolj.  Podpisana je bila tudi pogodba 

z novo najemnico našega lokala v zadovoljstvo  obeh stani.  V tradicionalnem terminu smo 

izvedli tudi gasilsko veselico. Prav tako nismo manjkali pri izvedbi  občinskega praznika. 

Oboje našteto je letos lepo uspelo in pozitivno prispeva k zagotovitvi potrebnih sredstev za 

nabavo novega vozila. Aktivnosti za uresničitev naše dolgoletne želje po novem vozilu 

potekajo, predvidoma bo prevzem vozila v prihajajočem letu. Že sedaj ste vsi krajani KS 

vabljeni na slavnostni prevzem novega vozila GVV1. V jesenskem času pa smo se udeležili 
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regijskega tekmovanja s tremi ekipami, četrta pa se ga iz objektivnih razlogov ni udeležila. 

Predvsem smo ponosni na naše pionirje, saj so se prvič udeležili velikega tekmovanja in krst 

lepo prestali. Prav tako so se radi udeležili prikaza gašenja in si ogledali praktični preizkus 

opreme ob mesecu požarne varnosti. Prve dni v novembru je bilo pa na vrsti strokovno 

izobraževanje,  obisk  gasilcev  Prekmurja. Tokrat nam je služilo tudi vreme, imeli smo se 

lepo.  

V prihodnjem letu pa bodo naše glavne aktivnosti:  zagotavljanje požarne varnosti in  

predvsem nabava našega vozila,  pa seveda delo z mladimi. 

Pri kraju bi se rad zahvalil vsem tistim, ki nas podpirate pri našem delovanju in sodelujete z 

nami v naših aktivnostih. Sam pa želim krajanom KS Mlinše Kolovrat zdravo in uspešno leto 

2016. 

Na pomoč!   

Predsednik PGD Kandrše: 

 Ivo Žavbi 

 

LETO 2015 V LOVSKI DRUŽINI MLINŠE 

Leto 2015 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 skoraj 500 prostovoljnih delovnih ur, poleg tega pa še več 

kot 100 administrativnih ur za tekoče in nemoteno delo društva.  

Kot vsako leto je strelska ekipa sodelovala v zasavski ligi lovskega strelstva, kjer se je 

uvrščala v sredino tekmujočih ekip. Na prijateljski meddružinski strelski tekmi petih lovskih 
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družin Moravče, Lukovica, Trojane, Tuhinj in Mlinše, ki je letos potekala v Tuhinju, pa smo 

morali priznati premoč kar nekaj lovskim kolegom, saj smo zasedli šele četrto mesto. 

Druženje lovcev sosednjih družin se je od začetka v jutranjih urah zavleklo v pozno popoldne, 

kar pa je tudi osnovni namen tovrstnih srečanj članov sosednjih društev. V septembru smo 

izvedli regionalno kinološko prireditev preizkus naravnih zasnov za lovske pse goniče, ki je 

bila primerno organizirana in uspešno izvedena.  

Konec poletja se je v našem lovišču pojavil medved, ki bolj ali manj redno še vedno pohaja 

po našem lovišču in širšem območju. Na začetku se je pojavljal na območju Borij, Vrha in 

Kandrš, kjer ga je krajan tudi slikal, v zadnjem obdobju pa je prisoten predvsem na območju 

Borij in Planjave proti Limbarski gori. Napravil je nekaj škode z razkopavanjem silažnih bal 

in talnih silosov, človeka pa se bolj ali manj izogiba. Vseeno pa občasna prisotnost medveda v 

naši okolici zahteva nekoliko več previdnosti in nekoliko bolj glasnega sprehajanja po naših 

gozdovih, ki medveda pravočasno opozori na našo prisotnost.  

Če medved povzroči škodo na 

kmetijskih površinah ali objektih, se 

obrnite na uslužbence Zavoda za 

gozdove Slovenije, ki je pristojen za 

tovrstne primere. Kot zanimivost naj 

omenimo še to, da se je v lovišču na 

območju Žvarulj pojavil »beli« srnjak, 

ki je potomec srnjaka, ki je pred leti 

živel v Brezniških gmajnah. Poleti je 

rjav z intenzivno obarvano glavo, pozno 

pozimi pa popolnoma bel.   

Medvedka z mladičema (slika je simbolična; avtor: M.Krofel) 

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, po gozdovih vodite svoje pse na 

povodcih in jih ne spuščate 

nenadzorovano v lovišče, ker je to po 

zakonodaji nedovoljeno, 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.   
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OBVESTILO LASTNIKOM KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ: 

Če se bo do konca leta 2015 ali v letu 2016 na vaših kmetijskih površinah pojavila škoda od 

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 

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 

PGD KOLOVRAT V LETU 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmalu po novoletnih praznikih smo se kolovraški gasilci zbrali na vsakoletnem občnem 

zboru. Kot je navada, se takrat spomnimo in pregledamo vse podrobnosti o delovanju društva, 

hkrati pa za tekoče leto pripravimo plan dela. Za marsikoga je bil ta, letos skoraj 

neuresničljiv, pa vendar smo preko leta gasilci iz Kolovrata v celoti realizirali zastavljen cilj. 

Kot vsako leto, smo tudi letos sodelovali na čistilni akciji, v maju pa v spomin na pokojne 

gasilce v sodelovanju s farnim župnikom sodelovali pri maši, ki so se udeležila tudi sosednja 

društva.  

 

PRAZNOVANJE 80-LETNICE DRUŠTVA 

Takoj ko je dopuščalo vreme, smo pričeli z obnovitvenimi deli na gasilskem domu, le ta je po 

nekaj mesecih bil v popolnoma novem videzu. Napravila se je nova fasada z izolacijo, 

zamenjala so se okna, vrata, police, na koncu pa smo obnovilo fresko Sv. Florjana, zavetnika 

gasilcev.  



45 
 

  

Za vsa opravljena dela gre 

zahvala vsem prizadevnim 

gasilcem, zvestim sponzorjem 

ter GZ Zagorje, ki so pomagali s 

finančnimi sredstvi, saj je 

celotna investicija presegla 

20.000 €. Ravno pravi čas smo 

zaključili z deli, da smo lahko 

22. avgusta proslavili 80. letnico 

ustanovitve PGD Kolovrat, kar 

je bilo za gasilce kot kraj 

Kolovrat velik praznik, saj je na 

gasilski paradi bilo prisotnih 19 

praporov in preko sto gasilcev, na proslavi pa so bili prisotni predsednik NO  GZ Slovenije 

Markovšek Matjaž, predsednik GZ Zagorje ob Savi Potočnik Ivo, poveljnik GZ Zagorje ob 

Savi Marko Bokalj, predsednica KS Mlinše-Kolovrat Marija Ribič, sama obnovitvena dela pa 

je blagoslovil župnik Tone Humar, prireditev pa smo zaključili z veselico, na kateri je za 

dobro voljo skrbel ansambel Akordi. 

 

Obnovljen gasilski dom KOLOVRAT 
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Kolovraški gasilci smo preko celega leta prevažali pitno vodo našim krajanom, kjer je bilo to 

potrebno, prav tako pa smo tudi sami kupili nekaj prepotrebne zaščitno reševalne opreme, 

tako smo v celoti izpolnili plan, ki smo si ga zadali na začetku leta. Želja in mislim, da tudi 

potreba,  pa je nakup defibrilatorja, ki ga bomo poskušali kupiti v naslednjem letu. 

Poudaril bi rad, da se gasilci tudi radi poveselimo, zato smo tudi v letu 2015 postavljali mlaje 

našim gasilcem jubilantom, prav tako pa smo praznovali skupaj z našim zlatoporočencem ter 

se poveselili na dveh porokah naših članov. 

GASILSKO REŠEVALNA VAJA V BRIŠAH 

 

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo sodelovali na dveh vajah ter sami pripravili 

reševalno vajo na drobilnici v kamnolomu IGM v Brišah, kjer smo preskusili opremo, s katero 

razpolagamo, hkrati pa se seznanili s situacijo, ko je treba reševati poškodovano osebo. 

 
  

Po zelo uspešnem letu pa smo  v septembru organizirali tridnevni izlet za člane v Bosno in 

Hercegovino. Obiskali smo gasilce v Sarajevu, Konjicu in Mostarju. Izlet je bil ob dobrem 

vzdušju za nekatere nepozaben, saj smo videli, kako delujejo gasilci v tej državi, hrati pa smo 

si ogledali tudi znamenitosti kot npr. Titov bunker.  

 

Tunel spasa, v Blagaju pa največji izvir pitne vode v Evropi. Po za nekatere napornem 

potovanju smo se preko Medžugorja srečni ter zadovoljni vrnili domov. 

Kot vsako leto bomo tudi leto 2015 zaključili z izdajo gasilskega koledarja za naslednje leto, 

staro leto pa bomo  proslavili in zaključili z družabnim srečanjem na kmečkem turizmu Pšenk. 
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Kolovraški gasilci na obnovljenem mostu v Mostarju 

Predsednik: Alojzij Podmiljšak 

 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB KRAJEVNE ORGANIZACIJE 

MLINŠE 

Pred nami je novo leto 2016, leto novih 

načrtov, novih spoznanj, želja, 

pričakovanj … Lani sem zapisala, da je 

Silvester začetek in slovo, zato je, 

preden se od njega poslovimo, 

potrebno narediti obračun za lansko 

leto. Ugotavljamo, da smo vse sprejete 

naloge in obveznosti na marčevskem 

občnem zboru skoraj v celoti izpolnili. 

In kaj smo počeli? Naša glavna naloga 

je, da ohranjamo spomin in hvaležnost 

do slovenskega partizanskega boja, da 

je bil ta boj tisti, ki je premagal 

okupatorja, da slovenski narod ni bil izkoreninjen, da mu je bila omogočena njegova 

prihodnost. Grozljive izkušnje moja generacija ni  občutila, niti ne more razumeti, kaj pomeni 

boj za svobodo, dati svoje življenje na piedistal zgodovine, umreti pod sovražnikovo kroglo, 

biti obešen, nečloveško mučen, izseljen, zato, da bo drugemu nekoč bolje.  Žive priče 

odhajajo, spomini pa naj ostanejo, vsem v spomin in opomin. Da se vojne grozote nikoli več 

ne zgodijo na naši zemlji, da se tudi mi ne znajdemo med begunci, tako kot begunci, ki bežijo 

preko Slovenije stran od vojne ter si iščejo nov dom. 
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 Letos so odšli iz naših vrst kar trije člani Rudi, Vinko in Fani, ki so vojno doživeli in 

preživeli kot otroci, najstniki. Leto in pol so preživeli brez očeta, saj je bil Matija izdan in 

poslan v koncentracijsko taborišče Dachaw. 

 

Kmalu po novem letu smo bili v 

Dražgošah, kjer je bila proslava ob 73. 

obletnici dražgoške bitke. Nemci 

takrat v tem boju niso uničili 

Cankarjevega bataljona, so se pa 

krvavo maščevali nad nedolžnim 

prebivalstvom. Ustrelili so 37 moških, 

starih od enajst do 67 let, med drugimi 

tudi dve leti in pol staro deklico, 

druge Dražgošane razgnali, vasico 

Dražgoše pa spremenili v pogorišče in 

v zrak pa vrgli  tudi tristo let staro dražgoško romarsko cerkev.  

 

Februarja smo prisostvovali proslavi 

v Frankolovem, kjer so na drevesa ob 

cesti med Frankolovim in Stranicami 

obesili 98 talcev, enega so ustrelili pri 

poskusu pobega z morišča, enega pa 

so nekaj dni pozneje pripeljali iz 

bolnišnice in ga ustrelili. Najstarejši 

je imel 64 let, najmlajši pa 16. Umrlo 

je sto Slovencev kot maščevanje za 

enega samega Nemca. 

 

Maja smo gostili  ruskega atašeja, 

ki se je poklonil spominu na svoja 

sodržavljana, padla Rusa, ki sta se 

bojevala skupaj z našimi 

partizani. Na Vrhu pri Mlinšah je 

pokopan ruski partizan, ki je bi 

ustreljen v nemški zasedi 6. 

januarja 1945, v Brišah za 

cerkvenim obzidjem sta pokopani 

dve žrtvi, ki sta padli že na pragu 

svobode 5. aprila 1945. Neznani 

Rus je padel kot borec Kamniško zasavskega odreda v Zahribu, slovenski partizan Rančigaj 

Milan pa je bil ustreljen kot žrtev fašističnega nasilja.  
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Konec aprila smo prisostvovali proslavam v 

počastitev Dneva OF v Delavskem domu v Zagorju 

ob Savi ter v dvorani Kulturnega doma Mlinše, kjer 

smo prisluhnili partizanski pesmi iz grl Loškega 

glasa in recitatorjev našega Kulturnega društva. 

Maja smo se podali z avtobusom na osrednjo 

proslavo v Ljubljano ob 70. obletnici zmage nad 

fašizmom. Med pohodniki  sta nas zastopala Rudi in 

Vera. Udeleženi smo bili tudi na proslavi na Jančah, 

Kopitniku, Rudnem polju, Vrheh, v Moravčah, Čemšeniški planini, v Tolminu in Dobrniču. 

Udeležili smo se 

komemoracij, naše pred 

spominsko ploščo na Mlinšah, 

v Orehovici, Lokah, na 

zagorskem pokopališču, pa 

tudi v Frankolovem, Mariboru 

in Gradcu. 

 

Tudi letos smo pred 1. 

novembrom  uredili 

spominska obeležja, na 

grobove smo položili ikebane 

in prižgali svečke. Hvala 

članom, ki so zanje poskrbeli. 

 

Decembra pa smo se podali 

na jesenski izlet po 

Dolenjski. Prva postaja je 

bila v gostilni Strnad v 

Hotemežu, kjer smo popili 

jutranjo kavo, čaj ali kaj 

bolj močnega, vožnjo 

nadaljevali v Kostanjevico 

na Krki, kjer nas je  že 

čakala vodička. Vodila nas 

je po grajskih sobanah in 

nam pripovedovala o bogati 

grajski zgodovini. Ogledali 

smo si tudi galerijo 

Božidarja Jakca. Po ogledu gradu smo nadaljevali pot v Pleterje, si  ogledali le zunanjost 

samostana, v njihovi trgovinici pa nakupili izdelke in pridelke z njihovih vrtov, vse naravno, 

pridelano v sozvočju z naravo. V bližini samostana pa je privatni muzej, ki ga vodi zgovorna 

in prijazna Gorenjka. Na majhnem samostanskem zemljišču je postavila hiši in kmečka 

poslopja. Hiši sta leseni, kriti s slamo, s »črno« kuhinjo, iz katere se je vil omamen vonj po 
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dimu, opremljeni s pohištvom in opremo iz tistih starih časov, pa kozolec, skedenj in svinjak 

ter domače živali. Iz otroštva se spomnim Krznarjeve  hiše na Zabavi. Bila je prav takšna. 

 

Po dobrem kosilu v restavraciji Deteljica smo se odpravili še v dolino kozolcev,  Šentrupert. 

Tudi tu smo imeli voden ogled, a žal smo si zadnji kozolec ogledali že v temi. 

 

Ob koncu leta pa nam je ostala še ena naloga, tista najlepša. Obisk na domu naših članov, ki 

so dopolnili 85 in več let. S Fani in Stanetom smo pred kratkim obiskali štiri člane na Zabavi. 

Najprej smo se oglasili pri 93-letni Ivanki Prašnikar, drobni in prijazni ženici  »Nckovi 

Ivanki«. Nato smo se oglasili pri  Jožefi Ocepek, po domače »Kenikovi Pepci«, ki bo kmalu 

po novem letu praznovala 90 let, pot nadaljevali do 88-letnega Ivana Razpotnika, po domače 

»Hostarjevega Ivana«, ki je tako rad zaigral na svojo harmoniko in zraven zapel, bolezen pa 

mu je vse to onemogočila. Zadnji obiskovanec je bil Ivan Hribar, po domače «Matičkov 

Ivan««, ki je letos praznoval 85 let. Z vsemi štirimi je bil klepet zelo prijeten in zanimiv, 

vrnili smo se v dobre stare čase, kako je bilo nekoč na Zabavi, tej prijetni vasici med drevjem, 

ki ima zame še poseben 

pomen, tu sem se rodila in 

preživela prva štiri leta… 

Čas je prehitro minil in 

posloviti smo se morali od 

naših dobrih in prijaznih 

ljudi. V večernih urah pa 

sva obiskala še Poldo in 

Janeza Ocepka na Mlinšah, 

prijazna soseda, ki sta 

obiskov nadvse vesela.  

Polda je novembra 

praznovala 90 let, Janez pa 

gre v 93. leto.  Zaželeli 

smo jim dobrega zdravja in 

trdnega zdravja in da se, če ne prej, naslednjo leto ob tem času zopet srečamo. 

 

Drugi člani upravnega odbora pa bodo v teh dneh do novega leta obiskali in s skromnim 

darilom obdarili  še Vero Drolc v Mediji, Štefko in Jožeta Urankarja v Žvaruljah, Lojzko 

Rome in Ivanko Cirar v Brišah ter Marijo Hribar, ki jesen življenja preživlja v Domu na 

Izlakah. 

 

Poti do ciljev so lepše, če jih prehodimo v družbi. Prehodimo jih skupaj tudi v  letu, ki je pred 

nami. 

 Srečno 2016! 

                                                                                                                                     

 Zora Kovač 
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ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKAFARI 

Leto 2015 je bilo za Športno društvo Škafari predvsem delovno in tudi uspešno. Organizirali  

smo več dogodkov, tako smo za prvi maj ob igrišču tokrat že drugič postavili kres, ki je v 

mrzli majski noči ogrel kar veliko krajanov našega okoliša. Že tradicionalno smo v zadnjih 

dneh junija organizirali veselico z bogatim srečelovom in glasbeno spremljavo ansambla 

Jureta Zajca, ki pa smo jo zaradi slabega vremena prestavili za en mesec.  

Že lansko leto nam je uspelo postaviti sanitarije poleg brunarice, ki pa smo jih letos še bolje 

opremili in skoraj že dokončali. 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 3 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.  

Tudi letošnje leto je po zaslugi 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. Že dve leti 

zaporedoma pa je tudi naše igrišče del zasavske Trim lige, saj na njem potekajo uradne tekme 

te lige. Pohvaliti pa gre tudi našo žensko nogometno ekipo, ki pridno trenira in ki ne zaostaja 

več veliko za našo moško ekipo. Letos prvič smo organizirali tudi malo šolo nogometa za 

okoliške otroke, da jih začnemo vzgajati v pravem nogometnem duhu. 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.  

Kot že rečeno, letošnje leto je bilo naše društvo ponovno produktivno, 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. 

 

V imenu ŠD Škafari  

podpredsednica Joži Sešlar 
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MEDGENERACIJSKA SKUPINA MLINČEK 

Deset let je za 

nami. Mislim, da 

smo jo dostojno 

proslavili skupaj z 

vami vsemi, ki ste 

se  udeležili 

praznovanja 50 – 

letnice KS in 

desetletnice 

Mlinčka na 

Mlinšah. Tako smo 

že dobro zakorakali 

v novo desetletje. 

Imamo novo 

vodstvo: voditeljica 

sem Anica 

Klančnik,  

sovoditeljica v skupini pa je Stana Vidmar. Še vedno pa imamo stare cilje: pomoč potrebnim 

in sodelovanje treh generacij. Tudi to leto smo se mnogo družili, si pomagali; ustvarjali v 

skupini in tudi izven nje. Redno se družimo vsakih štirinajst dni v podružnični šoli na 

Mlinšah. Mnogo poučnih tem smo obdelali, se veliko naučili; sodelovali z drugimi, se veselili, 

včasih bili žalostni, telovadili, brali in se smejali, saj je smeh pol zdravja. Naj omenim samo 

eno temo: 

PRIŽIGANJE LUČKE 

Ko človek zagleda drugega, mora najti na njem najprej nekaj lepega, dobrega, prijetnega. To 

je lahko kakšna podrobnost na njem, kakšna njegova prijetna beseda, gesta, dejanje. Lahko je 

kakšna prijetna izkušnja z njim. Ko tako, ob stiku, zaznamo nekaj lepega na njem, rečemo, da 

smo na njem prižgali lučko, ki nas osveti. 

POUČNE TEME ZA LEPŠE ŽIVLJENJE: 

- Kar nas navdušuje, nas pomlajuje. 

- Zlata zrna v moji skrinji življenja. 

- Dobre stvari poenostavljajo življenje. 

- Vztrajnost in medsebojna opora, da bolezen ne bo nikoli mora. 

- Notranja nesoglasja. 

- Kaj lahko naredi posameznik, da zaradi nepomembnih problemov ne zabrede v krizo? 

- Kakšen naj bo kulturni prepir? 

- Moja pot v šolo (vsak pove svoje spomine). 

- Stres v vsakdanjem življenju. 

- Potovanje po Islandiji. 

- Preveč sedimo?  Kaj spremeniti… 
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- Depresija! Kako pomagati depresivnemu človeku? 

- Moj spomin na Miklavža. 

SREČANJA, EKSKURZIJE, IZLETI, SODELOVANJA. 

- Vrh nad Mlinšami: ponovoletna srečanja Mlinčkarjev. 

- Praznovanje rojstnih dni članov Mlinčka. 

- Udeležba članov na občnem zboru MD  SREČNO. 

- Udeležba in sodelovanje vsak mesec na Intervizijski skupini MD  SREČNO. 

- Ob krajevnemu prazniku naše KS Mlinše Kolovrat smo 23. maja 2015 predstavili našo 

dejavnost v brošuri » 10 – letnica Medgeneracijske skupine za kakovostno starost 

Mlinček«. V zapiskih člana in članic smo popotovali skozi preteklo desetletje in 

povedali marsikaj o nas:  o nastanku skupine, delu, sodelovanju z društvi, z drugimi 

organizacijami v KS, druženju z ostarelimi, ustvarjanju v okviru kulturnega delovanja, 

zbiranju zgodb in podatkov o mlinarstvu, delu na njivah, pridelavi žit in uporabi 

njihovih potrebnih živil za vsakdanjo rabo. Delali smo prostovoljno in izpolnjevali 

bistvo našega gesla: » Za človeka gre! Držimo skupaj in si pomagamo!«  

Druženje je pomembno, stisk prijateljeve roke je prva in najlepša beseda. 

Ob izdanih obeh knjigah »Zgodbe iz doline mlinov« in »Iz doline nekdanjih mlinov« 

je pisateljica Berta Golob, ki je prispevala za obe knjigi tudi spremno besedili, 

napisala: »MLINČKARJI ! Šli ste skozi mlinska polja. Mleli in premleli ste zrelo 

zrnje, katerega obilje šeg in navad ter davnega izročila. Za dve knjigi! Kar je zapisano, 

ne bo več zbrisano. Ostajate ZLATO  ZRNO prekipevajočega življenja«! 

- Pomoč onemoglim osebam na Mlinšah in na Izlakah. 

- Obiski v domu starejših na Izlakah. 

- Udeležba in sodelovanje v dejavnostih »SREČEN ZA ŽIVET« v avli Delavskega 

doma. 

- Obisk razstave likovnih del (sodeluje Bojan Rozina). 

- Udeležba in sodelovanje v izboru NAJPESEM v EVJ Kisovec (sodelujejo Bojan 

Rozina, Stana Vidmar in Anica Klančnik). 

- Udeležba na predstavitvi brošure Marjana Klančnika »Zgodovinski utrinki Žvarulj z 

okolico« v Kandršah. 

- Strokovna ekskurzija v Prekmurje MD SREČNO – program pripravila in vodila Mojca 

Grden. 

- Sodelovanje na literarnem večeru ZASAVSKI  LITERATI v Domu starejših na 

Izlakah (sodelujejo Bojan Rozina, Stana Vidmar, Anica Klančnik). 

- Udeležba na predstavitvi brošure Marjana Klančnika »Utrinki zgodovine Borje, Strma 

Njiva, Kolovrat« na Borjah. 

-  

-  

-  

-  
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- Skupno 

kosilo 

Mlinčkarjev v 

gostilni Kimovec 

in obiranje sliv pri 

Boži in Janezu 

Prestor v 

Šentlambertu.  

 

 

 

 

- Jesenska ekskurzija v deželo kozolcev v Šentrupert in na Veselo Goro. 

- Tridnevni osvežitveni tečaj za prostovoljce 2015 v Dobrni. 

- Prednovoletno srečanje MD  SREČNO – priprava programa v Kulturnemu domu na 

Mlinšah.  

Voditeljica skupine Mlinček: 

Anica Klančnik 

 

KAMEN 

 

Prostor krasi bel kamen na omari velikosti kot ženska pest. Včasih se babica usede 

na klop nasproti omare in se zazre v belo kamnito gmoto. Njene misli odplavajo na prelep 

istrski otok Kamenjak spomladi, kjer se petnajstletna deklica s svojima sorodnicama sprehaja 

med kamni, šopi zelenečih trav in spomladanskega cvetja. Narava ponuja prekrasne prizore. 

Deklice razigrano preskakujejo kamne in se radujejo v svoji prešerni mladosti. Nenadoma 

petnajstletnica odkrije neravno velik bel kamen. Pritegne njeno pozornost. Podrži ga v roki in 

vzklikne,«Tega ponesem domov babici in dedku. Kar vidim babico, kako jo bo kamen 

osrečil«.  

V bungalovu je deklica kamen varno spravila med svojo prtljago. Vedno, ko se ga je 

med rečmi dotikala, jo je kamen delal srečno.  

Počitnice na morju so se iztekle. Začeli so zlagati prtljago v torbe in jo nameščati v 

avtomobile. Zapuščali so prijeten obmorski kraj. Zaradi gostote prometa se je pot do doma 

nekoliko zavlekla. Deklica je komaj čakala, da jo bo že enkrat konec. Že med vožnjo je po 

mobitelu sporočila babici in dedku, da se vračajo domov. Kamna jima ni omenila. 

Prispeli so domov. Kot že tolikokrat prej je deklica pritekla po zelenici in skočila na 

teraso starih staršev. V dlani je stiskala bel kamen za dedka in babico. Objeli so se in že ga je 

vnukinja izročala babici. »Kako je lep!« je osupnila in hkrati dejala babica. Obračala je kamen 
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in ga nato postavila na omaro. Vsi trije so gledali kamen. Nenadoma babica reče, da je kamen 

podoba belega medvedka. Miniaturni okameneli polžek na kamnu pa da nadomešča očesce 

belega medvedka. Dedek in vnukinja sta se strinjala z babičino ugotovitvijo, da je kamen res 

podoben malemu belemu medvedku. Še so občudovali kamen na omari in bili veseli, da so 

spet skupaj. Deklica je predlagala, da bi spomladi šli skupaj na tisti otok in v živo občudovali 

prvinsko lepoto kamnov in zelenja tega otoka. 

 Neka posebna sreča je plavala med njimi in jih povezovala v medsebojno ljubezen. 

Osrečil jih je čisto navaden bel kamen.  

Babica je te lepe misli kot že tolikokrat prej zopet shranila v najlepši kotiček srca. 

Vstala je in se vedra napotila po vsakdanjih opravkih.  

 

Marinka Brodar 

 

IGRANJE V RUPI KAVC 

 

 

Pred časom me je pot peljala skozi lepo hribovsko vasico Vrh nad Mlinšami. Na 

ovinku pred vasjo se mi je nenadoma odprl pogled na vas kakor nova stran v knjigi s prelepo 

sliko. Postala sem malo naprej na odcepu poti za Hmeljno. Presojala sem, kje točno je pred 

desetletji bilo tam majhno jezerce - rupa Kavc, ob katerem je večina kmetov z Vrha pred 

desetletji napajala svojo živino. 

 Tudi za vrhovske otroke je bila rupa Kavc in njena neposredna bližina prostor, kjer so 

se igrali. Vsi takratni vrhovski otroci Pečarjevi, Hribarjevi, Rantufovi, Hrustovi, Brodarjev 

Edi iz sosednje vasi in Čampelnov France iz zaselka pri Čampel so ob rupi Kavc doživeli 

veliko veselja, tudi malo grenkobe in strahu se je kdaj pa kdaj pomešalo med radost in 

brezskrbnost.  

V poletnem času, ko ni bilo pouka, posebno ob nedeljah, saj je kmečko delo bolj 

počivalo in otrokom ni bilo treba toliko pomagati pri domačih kmečkih opravilih, je bil ob 

rupi Kavc pravi živ žav. »Od vsega je bilo najlepše od stare vrbe skočiti v globoko vodo, da je 

voda potem prišla naokoli,« je dejal Smrkoljev Lojze z Mlinš. Vzklike veselja so slišali starši 

v bližini hiš. Kaj hitro so zaznali veselo vpitje otrok od joka in kričanja od strahu in se temu 

primerno odzivali. »Nič nas ni bilo sram, da smo bili napol goli ali celo eni brez spodnjih 

hlač,« je dejal moj sogovornik Smrkoljev Lojze. Lojzetov brat Janez Smrkolj je enkrat med 

skakanjem na glavo v rupo Kavc zelo nerodno skočil. Nikakor se ni mogel obrniti in 

skobacati iz nje. Nogi sta mu štrleli iz vode. Za trenutek je bilo celo malo smešno, a naslednji 

hip so se otroci le malo ustrašili, da se je Janezu pripetila nesreča. Brat Lojze je planil v vodo, 

prijel Janeza za nogi in ga porinil, da se je obrnil in začutil dno rupe pod nogami in se nato 

skobacal iz nje. Vsi navzoči so bili pomirjeni, da se ni zgodilo nič hudega.  

V zelo mrzlih zimah je voda v rupi Kavc zamrznila. Za otroke je postala drsališče. 

Lojze je rekel, da so na rupi Kavc igrali tudi hokej. »Hokejske palice smo naredili iz 

leskovine, tudi pak je bil lesen.« Spomni se, da so eno leto v mesečni božični noči fantje, ko 

so se vračali od polnočnice iz Kolovrata, ostali na ledu in do jutra igrali hokej. Ne da bi šel 



56 
 

domov, se je Lojze napotil kar v dolino, počakal avtobus ob cesti pri Pilpah in se odpeljal na 

delo v Zagorje. 

Nekega dne poleti so se otroci domislili, da bi bilo krasno se voziti s čolnom po rupi. 

Že so v svojem navdušenju stekli k nekomu domov in prinesli k rupi Kavc »barnco« - leseno 

korito za mavžanje zaklanega prašiča. Voziti se s koritom po rupi, je bil pravi užitek. A otroci 

so začeli sanjati o vožnji s pravim čolnom po rupi Kavc. Že se domisli Čampelnov France, da 

bi sami izdelali čoln. Pri njemu doma bi se dalo dobiti deske in orodje, s katerim bi ga 

naredili. Čampelnov gospodar Martin, Francetov oče, je bil namreč priučeni mizar in je za 

potrebe svoje kmetije in druge kmete v okolici izdeloval škafe, čebre, sode in druge potrebne 

lesene posode tistega časa. V Francetu so videli ostali dečki rešitelja. Res je France začel v 

očetovi delavnici izbirati pravšnje deske za novi čoln. Kadar ni bilo očeta doma, je odnesel po 

nekaj desk stran izpred očetovih oči v staro prazno hišo na Potrati in tudi orodje, kjer so 

France in nekaj drugih dečkov začeli zbijati čoln.  

Borštnarjev France se je spomnil na ta čoln in mi v smehu rekel: »Čoln je bil po nekaj 

dneh kar za silo narejen. Širok je bil ravno toliko, da bi ga lahko porinili skozi vhodna vrata 

hiše. Nastalo je res nekaj takega kot čoln. Narejena reč je bila bolj podobna plugu za oranje 

snega kot čolnu. Nam otrokom se je zdel čoln imeniten«. 

Čampelnov stric Martin pa je sčasoma le opazil, da mu v delavnici manjka nekaj 

prepotrebnih desk. Začel jih je iskati. Občasno je slišal tudi zvoke zabijanja žebljev v deske in 

govorjenje otrok na Potrati. Posumil je, da so jih vzeli otroci. Ujezil se je. Trdo je stopal proti 

Potrati. Po prihodu v staro hišo na Potrati, je Martin zagledal otroško stvaritev, narejeno iz 

njegovih desk. Okregal jih je in otroke nagnal domov. Otroci so se razbežali. Dva dečka Lado 

Hribarjev in Milan Hrustov, nista niti utegnila pobrati svojih šolskih nahrbtnikov. Vmes je 

posegla Francetova mama Franca. Znala je z očetom v takih primerih, da je očeta minila jeza. 

Oče je nahrbtnika na koncu izročil sinu Francetu, da jih je vrnil sošolcema. Ni šlo drugače, 

kot da je oče začel razdirati čoln in še uporabne deske porabil za prvotni namen. 

Otroci so gledali naprej. Gnala jih je neka posebna čista svetloba mladosti. Sčasoma so 

pozabili na čoln in našli druge načine igranja, ob katerih so doživljali otroško in pozneje 

mladostno veselje ob rupi Kavc in tudi drugod. 

 

Spomine na igranje ob rupi Kavc sta mi pomagala osvetliti predvsem Lojze Smrkolj z 

Mlinš in France Borštnar z Dolgega Brda in tudi Lojze Ocepek z Vrha. Vsem trem se iskreno 

zahvaljujem. 

 

Marinka Brodar 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MLINŠE V LETU 2015 

Na kratko bi rad predstavil delo našega društva v iztekajočem letu. 

V prostovoljnem gasilskem društvu Mlinše smo si na občnem zboru v mesecu februarju 2015 

zadali naslednje naloge, ki smo jih bili dolžni izpolniti v tekočem letu: 

 

- sodelovanje na očiščevalni akciji 

- organizacija sektorske vaje skupaj z PGD Kandrše, PGD Kolovrat, PGD Izlake in 

PIGD Eti Izlake 

- priprave na tekmovanja 

- udeležba na prireditvah v organizaciji GZ Zagorje oziroma občine Zagorje 

- sodelovanje s športnim društvom Mlinše 

- društvena ekskurzija itd. 

 

Pomladne dni smo v PGD Mlinše pričeli z očiščevalno akcijo. Prav tako smo po očiščevalni 

akciji poskrbeli za okrepčilo in druženje z ostalimi udeleženci akcije. 

 

Maja se pričnejo občinska in društvena tekmovanja, ki trajajo vse do septembra, udeleževali 

so se jih tako mladinci, pionirji kot članice in člani našega društva ter pa seveda veterani. Bilo 

je doseženih kar nekaj dobrih rezultatov.  

Bili smo navzoči pri sveti maši v Kolovratu, katere zavetnik je naš patron sveti Florjan. 

 

Prav tako so naši najmlajši 

člani društva v mesecu maju 

pod mentorstvom Marije 

Ribič sodelovali na proslavi 

ob 60-letnici Gasilske zveze 

Zagorje ob Savi, člani in 

članice društva pa na gasilski 

paradi, ki je potekala v 

Zagorju ob Savi. 

 

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. 
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Letos je 21. oktobra 2015 v podružnični šoli Mlinše potekala evakuacija, ki je bila izvedena 

ob pomoči naših članov. Po varnem izhodu vseh prisotnih v šoli, so jim naši člani pokazali 

gasilski avto ter ostale gasilske veščine ... tudi čisto pravo MAVRICO.  

 

 
 

Po zaselkih smo tudi letos pregledali vso opremo in hidrante.  

 

Prav tako smo bili letos zadolženi za organizacijo in izvedbo sektorske vaje, na kateri 

sodelujemo skupaj z PGD Kolovrat, PGD Kandrše, PGD Izlake in PIGD Eti Izlake. Za mesto 

vaje smo si izbrali Javorščico in sicer zaradi težko dostopnega terena in velike oddaljenosti od 

potoka. Z združenimi močmi sosednjih društev nam je s pomočjo treh črpalk uspelo 

prečrpavati vodo iz potoka Medija do Javorščice. 

 

 
V mesecu novembru smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Belo krajino, obiskali smo 

gasilce v Črnomlju ter pogledali okoliške vinske kleti. 

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. 
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Gasilke in gasilci PGD Mlinše in naš pozdrav » NA POMOČ «! 

 

Predsednik Damjan Judež 

O DELU KULTURNEGA DRUŠTVA MLINŠE   V LETU 2015      

Program dela KD Mlinše za leto 2015 je bil sprejet na občnem zboru društva, 21. 2. 2015. 

Poročilo o delu KD Mlinše zajema dejavnosti, ki so se  v organizaciji društva odvijale v 

dvorani, nastope članov igralske skupine in nastope Me PZ Izpod Svete gore.                                                     

ČAS AKTIVNOST ORGANIZATOR 

14. februar Nastop dramske skupine KID 

Limbar.Moravče z veseloigro 

POSLEDNJI MOŽ 

KD Mlinše 

17. februar  

17. februar 

23. februar 

27. februar. 

 

Otroška maškarada  

Predavanje za kmetovalce 

Predavanje za kmetovalce 

Predavanje za kmetovalce 

KD Mlinše 

KSS-Zavod Ljubljana 

KSS-Zavod Ljubljana 

KSS-Zavod Ljubljana 

 

5. marec 

 

 

8. marec 

 

9. marec 

14. marec 

22. marec 

Območno srečanje folklornih skupin, 

pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 

viž Zasavja 2015  

Koncert ob dnevu žena – Vokalna skupina 

PLAVICA 

Predavanje za kmetovalce 

Predavanje za kmetovalce 

Nastop gled. skupine Izlake s komedijo 

FLORENTINSKI SLAMNIK 

JSKD Zagorje ob Savi 

 

 

KD Mlinše 

 

KSS_Zavod Ljubljana 

Živinorejsko društvo Zagorje 

 

KD Mlinše  

24. in 25. 

marec  

6. gledališko srečanje šol s prilagojenim 

programom 

OŠ dr. Slavka Gruma 

13. april 

 

17. april 

 

19. april 

Predavanje – SAMOOSKRBNI 

ZELENJAVNI VRT 

Delavnica – PRIKAZ  PRIDOBIVANJA 

HLADNO STISKANEGA OLJA  

Nastop gled. skupine KŠD Peče s 

komedijo TRANSVESTITSKA SVATBA 

TD Mlinše in Klub Gaja 

 

Društvo za zdrav. rastline 

Zasavje 

KD Mlinše 

26. april  Prireditev ob Dnevu upora proti 

okupatorju in 1. maju – nastop Mo PZ 

Loški glas, člani KD Mlinše 

KD Mlinše, KO ZB NOV 

Mlinše 

6. maj  Sodelovanje recitatorja ob obisku ruskega 

atašeja v naši KS 

 ZB NOV Zagorje O/S in KO 

ZB NOV Mlinše 

9. maj  Prireditev ob krajevnem prazniku; 

Kandrše, predstavitev knjige o Vačah in 

Žvaruljah in pevski nastop MePZ Izpod 

Sveta gore 

 KS Mlinše-Kolovrat, KD 

Mlinše, PGD Kandrše 

23. maj 

 

Nastop Me PZ Izpod Svete gore in gled. 

skupine KD Mlinše, ob prazniku naše KS  

KS Mlinše – Kolovrat 



60 
 

.  

19. maj  7. gledališko srečanje učencev PŠ 

Slovenije 

Društvo učit. PŠ Slovenije 

19. junij Koncert ČEŠKEGA ORKESTRA Občina Zagorje ob Savi in KD 

Mlinše 

Junij  Sodelovanje Me PZ Izpod Svete gore na 

Območnem srečanju pevskih zborov v 

Kisovcu 

Območna izpostava JSKD 

Zagorje ob Savi 

4. julij Organizacija ogleda predstave Josipa 

Jurčiča – DOMEN,  na prostem – na 

Muljavi  

KD Mlinše 

2. avgust  Sodelovanje na proslavi ob obletnici 

ustanovitve revirske partizanske čete, na 

Čemšeniški planini 

ZB  za vrednote NOB Zagorje 

ob Savi 

4. oktober 

 

 

 

17. oktober  

 

 

            

Nastop z igrico DEDEK IN BABICA  na 

srečanju krajanov starih nad 70 let v 

Kotredežu 

 

Koncert Me PZ Izpod svete gore v 

sodelovanju s folklorno skupino Trbovlje, 

Mo PZ Loški glas, z naslovom - PESEM 

DRUŽI NAS 

 

KO RK Kotredež 

 

 

Me PZ Izpod Svete gore 

 

 

 

23. oktober 

 

27. oktober 

Sodelovanje na komemoraciji pred 

spominsko ploščo na Mlinšah 

Predavanje za kmetovalce 

KS Mlinše – Kolovrat 

 

KSS-Zavod Ljubljana 

 

14. november 

 

 

Od 21. do 27. 

novembra 

Srečanje krajanov starih nad 70 let  v 

dvorani– nastop ME PZ Izpod Svete gore 

 

Razstava likovnih del udeležencev 

Univerze za tretje življenjsko obdobje iz 

Ljubljane in Vesne Črnivec, samostojne  

ustvarjalke. Naslov dogodka -  

LJUBLJANA OBIŠČE MLINŠE 

KO RK Mlinše 

 

KD Mlinše 

4. december 

 

9. december 

Koncert skupine MIDNIGHT BAND na 

Mlinšah 

Predavanje za kmetovalce 

KD Mlinše 

 

KSS-Zavod Ljubljana 

13. december Veselo popoldne v dvorani KD Mlinše v sodelovanju s 

KS in ostalimi društvi  v KS 

19. december  Koncert Me PZ Izpod Svete gore v 

BOŽIČNEM MESTU v Zagorju o/S 

Občina Zagorje ob Savi 

20. december 

 

Nastop otroške gled. skupine KŠD Peče z 

igrico KDO JE NAPRAVIL VIDKU 

SRAJČICO? 

KD Mlinše 

29. december Srečanje najmlajših krajanov naše KS z 

dedkom Mrazom – nastop lutkovne 

skupine 

KS Mlinše – Kolovrat in 

mlad. gled. skupina  KD 

Mlinše 
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Koncert Pesem druži nas 

 Predsednik KD Mlinše:  

       Drago Arh 

V PODRUŽNIČNI ŠOLI MLINŠE 

 

V letu 2014 smo uspešno zaključili šolsko leto 2014/2015 in pričeli z novim šolskim letom 

2015/2016. V novem  šolskem letu od 1. – 4. razreda obiskuje 36 učencev, hkrati pa gostimo 

dva oddelka vrtca Zagorje ob Savi.  Kljub majhnosti je naših aktivnosti in projektov veliko, 

kamor je vključenih večina učencev. Da je malo veliko, zagotovo potrjujejo nekatere spodnje 

aktivnosti, ki bodo na kratko predstavile dogajanje v naši šoli. Več utrinkov zagotovo najdete 

na naši spletnih straneh: http://www.osik.si/ , https://mlinse.osik.si/ . 

 
 

http://www.osik.si/
https://mlinse.osik.si/
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Učenci pogosto sodelujejo na različnih tekmovanjih: 

 

 bralna značka (Bevkova in angleška), 

 matematično tekmovanje Znam več, 

 matematično tekmovanje Računanje je 

igra, 

 matematično tekmovanje Kenguru, 

 Cankarjevo tekmovanje (slovenščina), 

 Cici Vesela šola,  

 športni znački Zlati sonček in Krpan, 

 sodelovanje na likovnih in literarnih 

natečajih, 

 sodelovanje na športnem tekmovanju Žogarija, 

 sodelovanje na tekmovanju iz košarke, 

 tekmovanje Zdravi zobje (2. – 4. razred),  

 literarno tekmovanje z Domišljijo na potep, 

 gasilsko tekmovanje v Trbovljah (5. in 11. mesto) ... 

 

V šoli organiziramo interesne dejavnosti 

 

V šolskem letu so se  izvajale naslednje interesne dejavnosti: 

 angleščina: 1. in 3. razred, 

 dramski krožek: 1. – 4. razred, 

 gasilci: 1. – 4. razred, 

 čebelarji: 1. – 4. razred,  

 šahovski krožek: 1. – 4. razred, 

 košarka (zunanji izvajalec). 

 

Projekti 

 

 zdrava šola (vse 

aktivnosti so 

beležene v skupnem 

poročilu zdrave 

šole), 

 medgeneracijsko 

sodelovanje, 

 projekt Otroci 

tečejo, 

 postavitev 

»VISOKE 

GREDE«, 

 organizacija 7. 

gledališkega 

srečanja 

podružničnih šol 

Slovenije, 

 kulturna šola, 

 zbiranje starega papirja, kartuš, 
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 sodelovanje na 2. Medgeneracijskem srečanju Srečen za živet v Zagorju ob Savi: 

predstavitev Podružnične šole Mlinše: Marija Ribič, Irena R. Hriberšek, 

 božično-novoletni sejem in delavnice s starši, z dedki in babicami ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dramska skupina PŠ Mlinše in mentorici 

 

Humanitarne akcije, v katere je bila šola vključena: 

 

 Karitas: Pokloni zvezek ..., 

 Karitas: Tek podnebne solidarnosti, 

 Rdeči križ Zagorje: zbiranje knjig in igrač, 

 zbiranje zamaškov ... 

 

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:  

 

 komemoracija 

 prireditev za starejše krajane  

 prireditev za medgeneracijske skupine Srečno 

 nastop za starejše krajane v Kotredežu 

 prireditev ob energetski sanaciji PŠ Mlinše 

 7. gledališki festival podružničnih šol na Mlinšah 

 nastop ob obisku ruskega atašeja 

 prireditev ob krajevnem prazniku KS Mlinše-Kolovrat  
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 Festival Rdeči revirji, Trbovlje, 5. junij 2015 (Gledališka predstava Klara in mavrična 

dežela) 

 Festival Rdeči 

revirji, Zagorje ob 

Savi, 5. junij 2015 

(Gledališka 

predstava Klara in 

mavrična dežel) 

 Sodelovanje na 

festivalu Srečen za 

živet 

 

  prireditev  ob zaključku šolskega leta za starše 

 prireditev ob državnem prazniku in zaključku šolskega leta na Izlakah 

 nastop pevskega zbora in gledališke skupine na Izlakah- novoletni sejem 

 nastop pevskega zbora in gledališke skupine v Božičnem mestu v Zagorju … 

Sodelovanje z ostalimi društvi, organizacijami, s šolami 

 

 Mladinski center Zagorje – organizirane delavnice za učence PŠ Mlinše, postavitev 

»VISOKE GREDE«, 

 Zeliščarji Zagorje – sodelovanje na literarnem natečaju, 

 Rudarsko društvo – sodelovanje na likovnem in literarnem natečaju. 

 PGD Mlinše pri izvajanju gasilskega krožka, aktivnosti ob mesecu požarne varnosti, 

 Košarkaški klub Zagorje pri tedenskem izvajanje košarke, 

 Društvo za zeliščne rastline pri izvedbi naravoslovnega dne »Zelišča«, 

 Kulturno društvo Mlinše – prireditve v kraju, 

 Policija Zagorje in Trbovlje – varno na poti v šolo ter predstavitev dela policistov, 

 Medgeneracijsko društvo Mlinček- prireditve, novoletne delavnice, tradicionalni 

slovenski zajtrk, 

 Čebelarsko društvo Zagorje – tradicionalni slovenski zajtrk, 

 KS Mlinše-Kolovrat – sodelovanje na očiščevalni akciji, 

 Rdeči križ Mlinše-Kolovrat- prireditve, srečanje starejših krajanov, 

 Občina Zagorje ob Savi – nastop v Božičnem mestu in sodelovanje pri krasitvi parka, 

organizacija obiska ruskega atašeja, 

 OŠ Toneta Okrogarja, PŠ Šentlambert – soorganizacija 7. gledališkega srečanja, 

 Društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije – soorganizacija 7. gledališkega srečanja 

ter sodelovanje na 15. strokovnem posvetu ter gledališki igri učiteljev, 

 PGD Kandrše – ogled muzeja, 

 Vrtec Zagorje, enota Mlinše – skupne aktivnosti: pohodi in delavnice ..., 

 Združenje borcev za vrednote NOB Mlinše-Kolovrat – komemoracija, 
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 Radio 1 – intervju z učenci 1. in 2. 

razreda, 

 ETI Izlake – ogled razstave ter 

tovarne. 

 

Zelo dobro je tudi sodelovanje z matično 

šolo, saj je načrtovanje aktivnosti in 

izvajanje dnevno dejavnosti skupno. 

 

Prejete nagrade na likovnih in literarnih 

natečajih 

 

 Evropa v šoli: Rebeka Smrkolj, 

mentorici Marija Ribič in Jasna 

Dvornik, 

 Rudarstvo: nagrajeni likovni deli: 

Aiša Hribar: mentorica Jasna 

Dvornik; Rocco Tatarovac, 

mentorica Irena R. Hriberšek, 

 Likovni svet otrok: Tea Eftimov-

Škornik, mentorica: Nina Gaber… 

 

 

 

 

 

 

Na naravoslovnem dnevu začimb in zelišč izdelali učenci vrečko z mešanico začimb in zelišč, 

domači čaj, vanilijev in cimetov sladkor. 
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Tradicionalni slovenski  zajtrk 
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Nastop za društvo Srečno 

 

 

 
 

Eksperimentiranje 

 

 Obisk ETIJA 
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Glede na to, da je bilo vseh učencev v šoli 36, je iz poročila razvidno, da so bili izredno 

aktivni na vseh področjih. To je tudi odraz dobre angažiranosti vseh zaposlenih na šoli, 

dobrega sodelovanja z okoljem in s starši ter podpori vodstva šole, ki omogoča ter dovoljuje, 

da izpeljemo začrtane aktivnosti. Dober uspeh, pridobljene nagrade ter naziv kulturna šola je 

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. 

 

 

 

Pedagoški vodja PŠ Mlinše: 

Marija Ribič 

 

POROČILO O DELOVANJU ŽUPNIJE KOLOVRAT  V LETU 2015 

 

V iztekajočem se letu se je zvrstilo kar nekaj dogodkov. Naj omenim le nekatere. Na 3. 

velikonočno nedeljo so prejeli posebne diplome ob nastopu svoje nove službe novi člani 

Župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo opravljali svojo službo od leta 2015 – 2020.  

 

Slovesnosti prvega svetega obhajila smo imeli na binkoštno nedeljo, 24. maja. Bilo je pet 

prvoobhajancev (3 deklice in 2 dečka). Bilo je lepo sodelovanje in prijetno vzdušje. Proslavo 

materinskega dneva smo obhajali v dvorani Gasilskega doma v Kolovratu. Gabrijela Grošelj 

je pripravila v sodelovanju z otroci v Kolovratu zares lep in zanimiv program, ki je bil 

namenjen predvsem materam in očetom. 

 

V ponedeljek, 27. aprila, je bil organiziran enodnevni izlet dekanijskih ministrantov na Roglo, 

kjer smo imeli najprej skupno mašo, nato pa so se ekipe pomerile v nogometu ipd. Ob koncu 

smo si ogledali še razvaline in ostanke nekdanjega samostana Kartuzije v Žičah. Ob koncu 

šolskega leta smo imeli dekanijsko srečanje mašnih strežnikov v Radečah. Ti so preverili 

svoje znanje v kvizu, ekipe med župnijami pa so se pomerile v nogometu. Zadnji vikend v 

mesecu avgustu je pri nas potekal tridnevni oratorij – veselega druženja z otroki. Letošnjega 

ga je vodila Mateja Hočevar s sodelavci – animatorji. 

 

V soboto, 6. junija, letos sta obhajala v župnijski cerkvi v Kolovratu zlati jubilej zakonskega 

življenja Ana in Valentin (Zdravko) Ocepek (Rotarjeva) iz Suhega Potoka. V soboto, 22. 

avgusta, smo organizirali v župniji sveto mašo za bolne in starejše ljudi v župniji. Maševal in 

pridigal je g. Jože Mrvar st., nekdanji župnik v Moravčah, sedaj pa je v Zapogah. Po sveti 

maši je bila še pogostitev in druženje v župnišču. 

 

V župniji je bilo tudi letos organizirano »miklavževanje«. Miklavž je s spremstvom obiskal 

mlajše otroke v soboto, 5. decembra, ob 16. uri  v dvorani Gasilskega doma  v Kolovratu.  

Najprej je bila kratka igra z naslovom Miklavž prihaja. Nato je potekala obdaritev otrok. 
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GOSPODARSTVO 

V župnijski cerkvi je bil pred koncem maja, ravno do slovesnosti prvega sveta obhajila, 

obnovljen celoten baročni leseni oltar. Restavrator, Miha Legan iz Žužemberka, je tako 

dokončal vsa obnovitvena dela na tem oltarju. Za farno žegnanje, v nedeljo, 9. avgusta, ob 16. 

uri je novi ljubljanski nadškof, msgr. Stanislav Zore blagoslovil obnovljen baročni oltar. Po 

končani slovesnosti v župnijski cerkvi, je blagoslovil popolnoma nov čebelnjak, ki sta ga 

izdelala Nande Sirk in Ciril Urbanija. Prejšnji čebelnjak je bil izdelan leta 1928 in je bil že 

čisto dotrajan. Novi pa bo služil za razna srečanja, za manjše skupine, skratka za druženje. 

Povabljeni so bili tudi čebelarji iz Občine Zagorje, ki so postregli z medico tudi gostom. Bilo 

je zares prisrčno doživetje. 

 

 
 

V podružnični cerkvi v Borjah je bila izdelana betonska preklada v zvoniku. Na spodnji strani 

zvonika in cerkve je bila obnovljena fasada in opravljena pleskarska dela.  

 

V podružnični cerkvi v Žvaruljah bosta popolnoma obnovljena oba lesena stranska oltarja in 

kamnite oltarne menze (Miha Legan).  

 

V cerkvi Sv. Radegunde na Strmi njivi je klepar Andrej Šušteršič iz Logatca opravil še 

zahtevnejša kleparska dela. Izdelal in montiral je nov odkapnik nad sivim coklom okrog 

cerkve. 

 

Tone Humar, župnik 
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DEDEK MRAZ OBISKAL OTROKO V MESECU DECEMBRU 2014 

Dedek Mraz je meseca decembra 2014 obdaril preko 150 otrok KS Mlinše-Kolovrat. Člani 

KD Mlinše so ob tej priložnosti 

za najmlajše pripravili lutkovni 

igrici.  

 

Vsem, ki ste omogočili prihod 

dedka Mraza tudi v letošnjem 

letu se iskreno zahvaljujemo.  

DEDEK MRAZ BO VSE 

OTROKE NAŠE 

KRAJEVNE SKUPNOSTI, V 

STAROSTI OD DVEH LET 

PA DO VKLJUČNO TISTIH, KI OBISKUJEJO ČETRTI RAZREDA OŠ, OBISKAL 

TUDI LETOŠNJE LETO V TOREK, 29. 12. 2015, V DVORANI NA MLINŠAH. Vabila 

še sledijo. 

Otroci prejmejo vabila. Včasih se zgodi, da se kakšno vabilo kje izgubi in ga kdo ne prejme, 

pa bi ga moral. Prosimo vse starše, da nam morebitno napako sporočijo do 25. 12. 2015. 

Dedek Mraz ima dovolj daril, napako pa bomo odpravili in se dogovorili za čas srečanja. 

Pokličite na tel. št. 041 312 627 (Marija Ribič). 

 

TRADICIONALNI POHOD MLINŠANOV 

 

Mlinšani in prijatelji se vsako leto odpravijo na tradicionalni pohod na Zasavsko Sveto goro. 

Tudi v letu 2015 je bilo tako. Tovrstno srečanje je potekalo januarja   z namenom, da si 

voščimo, ob hoji poskrbimo za svoje zdravje, se družimo ... Prav posebej pa se veselimo 

druženja z našimi novimi krajani, zato vas že danes vabimo, da se nam na pohodu pridružite v 

januarju 2016. Prav je, da se spoznamo ter pričnemo tkati nove vezi, saj želimo, da se med 

nami počutite sprejeti in naši ... Vabila še sledijo. Torej, se vidimo?   

Organizatorji srečanja 
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Spoštovane krajanke, krajane, dragi prijatelji! 

V enem letu smo skupaj marsikaj doživeli, kar dokazujejo opisane dejavnosti, 

ki ste jih prispevali v krajevni časopis. Koliko bi jih šele bilo, če bi jih strnili 

za vseh 50 let delovanja naše krajevne skupnosti, ki ima bogato zgodovino.  

Želimo Vam, da se Vam le vse najlepše uresniči v letu 2016, ki prihaja. S 

skupnimi močmi, povezani, solidarni ter razumevajoči,  nam bo v letu, ki 

prihaja, mnogo lažje. 

Naj vam bodo zdravje, sreča, notranji mir ter vse, kar si sami najbolj želite, 

vaši zvesti spremljevalci. 

Svet KS Mlinše-Kolovrat: 

Marija Ribič, Peter Razpotnik, Hedvika Krhlikar, Urška Ševerkar, Gregor 

Pilpah, Andrej Ocepek, Klemen Dežman, Boštjan Rome, Nataša Joger in 

Roman Smrkolj (tajnik) 
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OB PRIHODU NOVEGA LETA 

 

Novo leto se nam bliža, 

staro jemlje že slovo: 

srce s srcem se naj zbliža, 

da bo vsakomur lepo. 

 

Zdaj težave pozabimo, 

v kot naj grejo vse skrbi; 

novih dni se veselimo, 

le LJUBEZEN naj žari. 

 

»Že odpirajo se vrata, 

že se nekaj lesketa; 

tam zlat košek na nas čaka, 

poln izpolnjenih želja.« 

 

Objemimo to prihodnost, 

ki prihaja zdaj med nas! 

Na zdravje vseh! ji dajmo možnost, 

da dober vsak bo izmed nas. 

 

Topla misel in stisk roke, 

polno dobrega srce. 

Zaželimo si dobrote 

vsi, ki DOBRI SMO LJUDJE! 

 

Mojca Grden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


