
Turistično društvo Mislinja

VABILO

Turistično društvo Mislinja bo  21 in 22. 6. 2017 v okviru 
praznovanja občinskega praznika občine Mislinja, organiziralo 
ZOISOVE dneve 2017. Letos je 270. letnica rojstva Žige 
Zoisa,pomembnega mecena slovenske kulture in industrialca, ki je 
imel v lasti tudi železarske obrate v sedanji občini Mislinja. Tako 
bomo za te dneve uredili pohodno pot imenovano Zoisova pot, kjer 
bo možno videti nekaj objektov, ki še spominjajo na tiste čase. 
Pot se bo začela v Zoisovem parku (tam že stoji lesena umetnika 
skulptura gozdarja, oglarja in kovača), nadaljevala k Zoisovim 
vrtovom, k Blaževemu studencu, h kovačnici, nato do Tisnikarjeve 
rojstne hiše, ki je zgrajena na temeljih stare fužine, Robnikove 
kovačnice do Zilčevega rova, kjer so iskali in kopali železovo rudo. 
Za omenjeno Zoisovo pot bomo z društvom Narava Pohorje izdali 
opis poti v obliki zloženke. Otvoritev poti bo 22.6.2017 v 
dopoldanskem času z vodenim ogledom, popoldan pa bodo 
strokovna predavanja o Zoisovi dediščini v občini Mislinja in v 
občini Bohinj, ki ga bo pripravilo Muzejsko društvo ŽIGA ZOIS 
Bohinj iz Bohinjske Bistrice s katerim smo se že povezali prav z 
namenom obujanja dediščine Zoisov. Na predvečer tega dogodka 
pa bomo v preddverju dvorane Lopan odprli še razstavo mineralov 
in kamenin ter železarkih izdelkov prav iz mislinjskih obratov.
Predviden potek prireditve« Zisovi dnevi 2017« :

 Sreda 21.6.2017, otvoritev zastave mineralov in kovaških 
izdelkov; preddverje dvorane Lopan,



 Četrtek 22.6.2017, otvoritev Zoisive poti in voden ogled po 
kulturni in industrijski dediščini s strokovno razlago ob 10 
uri,

 Otvoritev razstave GRABEN ART 2017 v Tisnikarjevi rojstni 
hiši,

 Od 15 ure dalje simpozij- strokovna predavanja in oris 
Zoisove dediščine v občini Mislinja in občini Bohinj-dvorana 
Lopan,

 Spremljajoče dejavnosti; kulturni program, predstavitev 
turističnih društev iz regijske zveze SAŠKA, kuhanje jedi iz 
Zoisovih časov recepti iz knjige Kuharske bukle Valentina 
Vodnika, druženje ob stojnicah in dogodkih.

Turistično društvo vabi vse občanke in občane občine Mislinja in 
prebivalce Koroške in Slovenije, da se tega dogodka udeležite v 
čim večjem številu.

 


