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IZLA[KE NOVICE izdaja Svet krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredni{ki odbor pri svetu KS v sestavi: Alojzija Drnov{ek, Bla` Miklav~i~,
in Ro`a M. Urbanija, ki je hkrati odgovorna urednica, ima sede` na tajni{tvu KS Izlake, Izlake 3. Tel.: 03/56 79 580, fax: 03/56 79 581. Teksti so delo
~lanov uredni{kega odbora in zunanjih sodelavcev. Fotografije: arhiv KS. Produkcija: Grafex Izlake. Po sklepu sveta KS bodo IZLA[KE NOVICE, kot
informativno glasilo krajanov Izlak, izhajale 1 krat letno. Prejela jih bodo vsa gospodinjstva brezpla~no. Splet: www.izlake.si, E-mail: info@izlake.si.

UVODNIK
Spo{tovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Izlake!
Od izdaje zadnjih Izla{kih novic je minilo leto dni. V tem obdobju so se v kraju zvrstili {tevilni dogodki
in bile sprejete pomembne odlo~itve. Med njimi tudi tak{ne, ki bodo dolgoro~no zaznamovale podobo,
razvoj, utrip in `ivljenje v kraju. @e sama naslovnica zgovorno ponazarja novo podobo kraja. Pri tem pa
je pomembno, da s to podobo prihajajo tudi bolj{i pogoji dela za na{e najmlaj{e in hkrati za njihove
vzgojitelje in u~itelje. Z dozidavo in prenovo {ole, vrtca in {portnega prostora bodo nedvomno ustvarjeni
tudi sodobni pogoji dela za izobra`evanje in varstvo otrok ter {portno rekreativna dejavnost vseh generacij
v kraju. 
Na jesenskih lokalnih volitvah smo krajani, poleg novega ob~inskega sveta in `upana ob~ine Zagorje ob
Savi, volili in izvolili nov Svet krajevne skupnosti Izlake. Novoizvoljeni Svet KS me je na prvi seji izvolil
za predsednika v naslednjem mandatnem obdobju 2006 do 2010. Vsem, ki ste me volili in mi zaupali
sprejeto odgovornost, se zahvaljujem in hkrati obljubljam, da se bom zavzemal in zagovarjal ve~inske
interese krajanov. Krajani, va{a pravica in dol`nost pa je, da me o `eljah, potrebah in interesih seznanjate.
Ve~ o delu in dogodkih v kraju boste na{li na tretji strani, v rubriki Iz dela krajevne skupnosti.

Cenjene krajanke, cenjeni krajani Izlak! 
Ta mesec tudi praznujemo. Ob krajevnem prazniku iskrene ~estitke! 
^estitke in zahvala vsem skupaj in {e posebej tistim, ki ste kaj dobrega naredili v kraju in za kraj. Lepo
pre`ivite prazni~ne dni in ostanite {e vnaprej dobri sosedje in sokrajani. Va{ pozitiven odnos do kraja,
sokrajanov in ustvarjalni duh s ~utom za lep, urejen in prijazen videz kraja naj ostaja va{a izkaznica
krajana Izlak. 
Prisr~no vabljeni na prireditve ob krajevnem prazniku!

pprreeddsseeddnniikk  KKSS,,  FFrraanncc  RRaavvnniikkaarr

Izlake (F. Ravnikar)

IZ DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI

STALI[^A IN SKLEP

INFORMACIJA INICIATIVNEGA ODBORA ZA
USTANOVITEV OB^INE IZLAKE

POJASNILO K ~LANKU INICIATIVNEGA
ODBORA ZA USTANOVITEV OB~INE IZLAKE

NA O[ IVANA KAV^I^A @E GRADIJO

INTERVJU Z @UPANOM, 
MATJA@EM [VAGANOM

UTRINKI IZ EBERLOVEGA DOMA NA IZLAKAH

GOSPODARSKE AKTIVNOSTI V @UPNIJI SV.
JURIJA NA IZLAKAH

IZLA[KA BUTAR´CA

KNJI@NICA IZLAKE VABI

INTERVJU Z GRUMOVO NAGRAJENKO
DESANKO KRE^A - BEBO

PODJETJE EVJ ELEKTROPROM PRAZNUJE 40 
LET USPE[NEGA DELA

O DEJAVNOSTIH TURISTI^NEGA DRU[TVA
IZLAKE

O^I[^EVALNA AKCIJA

POSTAJA RK NA IZLAKAH

OORK ZAGORJE

GASILCI  112

RAZPIS ZA HI[NIKA PGD IZLAKE

[D - ZDRAVO DRU[TVO

USPE[NO LETO 2006 ZA PON DO KWAN
IZLAKE

PREUREDITEV [PORTNEGA IGRI[^A NA
IZLAKAH V [PORTNI PARK IZLAKE

[PORTNO DRU[TVO IZLAKE - REKREACIJSKA
SEKCIJA

RAD [PORTNIK BI POSTAL

IZLA[KI GLEDALI[^NIKI OHRANJAMO
TRADICIJO

PEVSKI UTRINKI

BILE SMO PRIZADEVNE IN USPE[NE …

55 LET Z VAMI IN ZA VAS

PROGRAM DELA ZA LETO 2007

MEDNARODNO SRE^ANJE FIAT KLUBA SLO

VW HRO[^ KLUB SLOVENIJA

MEDGENERACIJSKO DRU[TVO SRE^NO

IZLA[KA MLADE@ - DELAVNICE

KRUHA IN IGER …

ENERGETSKA DIETA
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PPrreeddsseeddnniikk  ssvveettaa  kkrraajjeevvnnee  sskkuuppnnoossttii::

FFRRAANNCC  RRAAVVNNIIKKAARR  
NAROF 32, 1411 IZLAKE 

PPooddpprreeddsseeddnniikk::

AALLEE[[  IIVVAANN  DDRRAA[[LLAARR
IZLAKE 2, 1411 IZLAKE

OOssttaallii  ssvveettnniikkii::

EELLIIZZAABBEETTAA  @@UUPPAANNEECC
IZLAKE 23, 1411 IZLAKE
ZZVVOONNIIMMIIRR  UULLEE
IZLAKE 15, 1411 IZLAKE
SSAA[[OO  [[MMIIDD  
ZGORNJE IZLAKE 1, 1411 IZLAKE
JJOO@@EEFF  LLEEBBAARR
ZGORNJE IZLAKE 12, 1411 IZLAKE
JJ00@@EEFF  AARRHH
PODLIPOVICA 30, 1411 IZLAKE
MMIILLAANN  BBEEDDRRAA^̂
PODLIPOVICA 44, 1411 IZLAKE
IIRREENNAA  DDRRAA[[LLAARR
OREHOVICA 8, 1411 IZLAKE
AANNTTOONN  ZZOORREECC
SMU^IDOL 4, 1411 IZLAKE
VVAALLEENNTTIINN  VVRRTTAA^̂NNIIKK
[EMNIK 28, 1411 IZLAKE

V preteklem letu se je v  na{em kraju
marsikaj  dogajalo, najbolj odmevna pa
sta vsekakor dogodka ob polo`itvi
temeljnih kamnov za prenovo O[ Ivana
Kav~i~a in vrtca na Izlakah. Izlake so
tako postale veliko gradbi{~e, kjer vsi
mimoido~i spremljamo napredek in se
spra{ujemo, kdaj bo  gotovo. Skozi celo
lansko leto so dru{tva organizirala razne
prireditve, tekmovanja, predavanja … 

- V pomladanskih mesecih smo se
krajani udele`ili o~i{~evalne akcije,
ki je potekala organizirano v okviru
in sodelovanju krajevne skupnosti,
turisti~nega dru{tva in ostalih
dru{tev. Spremenjen na~in zbiranja
kosovnih odpadkov je vzbudil kar
nekaj nezadovoljstva pri krajanih.

- V mesecu maju smo po~astili krajevni
praznik. Pri organizaciji in izvedbi
prireditev so bila dejavna skoraj vsa
dru{tva v kraju, v Orehovici smo se s
kratko komemoracijo spomnili na
`rtve vojne, s tekmovanji in ostalimi
prireditvami pa smo popestrili ~as.

- Sicer pa so v krajevni skupnosti
potekale ustaljene aktivnosti in
dejavnosti tako na podro~ju
zagotavljanja  zdrave pitne vode,
rednega vzdr`evanja cest, urejanja
zelenic ter vzdr`evanja reda in
~isto~e na javnih povr{inah v kraju. 

S sodelovanjem dru{tev in krajanov smo
lahko dosegli nekatere cilje, pri ve~jih
investicijah pa nam je pomagala Ob~ina
Zagorje ob Savi. Obnovili smo
posamezne odseke cest, uredili zelenice,
spomenik v Orehovici, priklju~ili
naselje Glade` na novo vodovodno
omre`je, raz{irili parkiri{~e ob novem
pokopali{~u, obnovili in ogradili smo
vodno ~rpali{~e, sanirali plaz …

TT..BB..

IZ DELA KRAJEVNE SKUPNOSTI

PROGRAM PRIREDITEV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 2007

Organizator si pridr`uje pravico do terminske spremembe programa ali odpovedi posamezne prireditve, tekmovanja.

www.izlake.si
info@izlake.si
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Trditev ali namigovanje  iniciativnega odbora za ustanovitev ob~ine
Izlake, da  “…, nekaterim odgovarjajo nere{ene meje KS Izlake”,
Ob~ina Zagorje ob Savi odlo~no odklanja kot neresni~no in
zavajajo~o. Resni~ni razlog za to, da ob~inski svet Ob~ine Zagorje ob
Savi {e ni sprejel dveh odlokov, s katerim bi na novo uredili meje
naselja [emnik in  Brezje, je izklju~no v mnenju Slu`be Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko ter v vztrajanju
Iniciativnega odbora za ustanovitev ob~ine Izlake, ki ni ̀ elel umakniti
svoje iniciative za ustanovitev ob~ine Izlake. Omenjena slu`ba je
namre~ Ob~ino Zagorje ob Savi obvestila, da v ~asu, ko je vlo`en
predlog za ustanovitev ob~ine Izlake, ob~inski svet  NE SME
sprejemati odlokov, s katerimi bi menjal oz. na novo urejal meje med
naselji oz. krajevnimi skupnostmi. ^e bo torej Iniciativni odbor za
ustanovitev ob~ine Izlake, v skladu s proceduro v dr`avnem zboru,
umaknil svoj predlog za ustanovitev ob~ine Izlake iz parlamentarnega
postopka, bo ob~inski svet na svoji prvi seji oba odloka sprejel.
ODLOKA STA NAMRE^ @E NAPISANA IN USKLAJENA Z
GEODETSKO UPRAVO. Naj omenimo tudi, da je ob~inski svet v
`elji, da ~imprej re{i problem meja med naselji in krajevnimi
skupnostmi, na svoji seji dne 29.03.2007, pozval Iniciativni odbor, da
umakne svoj predlog za ustanovitev ob~ine Izlake, a `al odgovora {e
ni prejel. 

Komu torej odgovarjajo nere{ene meje Krajevne skupnosti Izlake?

direktor ob~. uprave
BBrraannkkoo  OOMMAAHHNNEE, univ.prof.,

Iniciativni odbor za ustanovitev ob~ine Izlake se je na zadnji seji, v
mesecu marcu, odlo~il , da  na trenutno dru`beno-politi~no situacijo
na dr`avni in  lokalni ravni  postopek za ustanovitev ob~ine Izlake
ustavi. Po pogovoru z odgovornimi ljudmi za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v Dr`avnem zboru RS, nekaterimi poslanci in
slu`bo pri Vladi RS je bil sprejet dogovor, da nadaljujemo s
postopkom za ustanovitev ob~ine Izlake v naslednjem ciklusu
ustanavljanja novih ob~in ~ez 4 leta. Seveda na{a aktivnost za novi
ciklus `e poteka v zbiranju potrebnih podatkov s terena, ki nam bodo
zelo potrebni in koristni pri pripravi dokumentacije za Dr`avni zbor
RS. Na{o pobudo `elimo pripeljati do referenduma, na katerem bi
dobili Izla~ani in tudi ostali, ki `elijo v novo ob~ino Izlake, mo`nost
demokrati~nega odlo~anja za ali proti.
Na{a `elja pa je, da novo vodstvo KS Izlake z vodstvom Ob~ine
Zagorje v Ob~inskem svetu ob~ine Zagorje izvede postopek o
spremembi meja nekaj na{ih zaselkov. Tako ljudje iz zaselka
Strahovlje v kraju [emnik `elijo v KS Kisovec. Iz KS ^em{enik
`elijo krajani zaselka Spodnje Brezje v KS Izlake. Tudi zaselek
Zabreznik nima re{enih meja. En del je v KS Izlake, drugi del pa v
KS ^em{enik. Izgleda, da nekaterim odgovarjajo nere{ene meje KS
Izlake. Upam, da bo `upan ob~ine Zagorje dr`al obljubo, ki jo je dal
na na{ih zborih krajanov v predreferendumskem obdobju lani, da
bodo nere{ene meje popravili v korist prizadetih krajanov in celotne
KS Izlake.
NNOOVVOO  OOBB^̂IINNOO  IIZZLLAAKKEE  @@EELLIIMMOO  ZZAATTOO,,  DDAA  BBOOMMOO  NNAA
SSVVOOJJEEMM  OO  SSVVOOJJEEMM  OODDLLOO^̂AALLII  SSAAMMII..

Predsednik Iniciativnega odbora za ustanovitev ob~ine Izlake
JJoo`̀ee  LLEEBBAARR,  prof.

Svet  krajevne skupnosti Izlake je na svoji 3. redni seji dne 08. 03.
2007 med drugim sprejel tudi stali{~e in sklep, s katerim je ̀ e seznanil
tudi Ob~inski svet ob~ine Zagorje ob Savi:
SSTTAALLII[[^̂AA  IINN  SSKKLLEEPP
II..  Pri obravnavi pobude ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Zagorje ob
Savi, g. Janeza Vovka, o umiku soglasja Sveta KS Izlake k ustanovitvi
nove ob~ine Izlake je Svet KS Izlake v novem sestavu in mandatu
podrobno prou~il vso razpolo`ljivo dokumentacijo v zvezi s
predlogom za ustanovitev samostojne ob~ine. Kot iz razpolo`ljive
dokumentacije izhaja, je vse dosedanje aktivnosti za ustanovitev
ob~ine Izlake vodil Iniciativni odbor za ustanovitev ob~ine Izlake, ki
je, preko poslanca Dr`avnega zbora RS, mag. Franca Capudra,
predlog za ustanovitev nove ob~ine Izlake tudi vlo`il. Iniciativni
odbor za ustanovitev ob~ine Izlake ni bil s strani Sveta KS Izlake
nikoli formalno imenovan kot njegovo delovno telo v smislu 27. ~lena
Statuta KS Izlake. 
Velja tudi poudariti, da po razpolo`ljivi dokumentaciji Svet KS Izlake
niti v prej{njem sestavu in mandatu, niti v sedanjem ni podal soglasja
v formalni obliki k ustanovitvi nove ob~ine Izlake. Res pa je, da je
Iniciativni odbor na vseh dosedanjih dokumentih uporabljal logotip
Krajevne skupnosti Izlake, kar je po mnenju Sveta KS Izlake, glede
na status odbora, nesprejemljivo.
IIII.. Svet KS Izlake se zaveda, da je pravica do lokalne samouprave
ustavna kategorija in da nih~e ne more prebivalcem dolo~enih

obmo~ij odrekati pravice do ustanovitve lastne ob~ine. Zato tudi `elji
in predlogu Iniciativnega odbora za ustanovitev ob~ine Izlake ne
more kategori~no oporekati, lahko pa seveda izrazi svoje stali{~e.
Svet KS Izlake v novem sestavu in mandatu ocenjuje, da dosedaj
predstavljeni razlogi za ustanovitev samostojne ob~ine Izlake niso
dovolj utemeljeni in tehtni, upo{tevaje med drugim tudi obse`ne
investicije Ob~ine Zagorje ob Savi, ki na Izlakah potekajo.
Svet KS Izlake je zato sprejel SKLEP, da do pobude oziroma predloga
Iniciativnega odbora za ustanovitev nove ob~ine Izlake izra`a in
sprejema odklonilno stali{~e ter obenem umika tudi vsa morebitna
dosedanja soglasja k temu predlogu, dana v prej{njih mandatih.
S tem v zvezi Svet KS Izlake tudi apelira na Iniciativni odbor za
ustanovitev ob~ine Izlake, da o svojem predlogu ponovno razmisli, do
pobude ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Zagorje ob Savi zavzame
stali{~e ter skladno s tem tudi prevzame polno odgovornost.
IIIIII..  Svet KS Izlake tudi z zadovoljstvom ugotavlja, da obse`ne
investicije v kraju Izlake v obnovo O[ Ivana Kav~i~a in vrtca Kekec
ter {portnega parka Izlake potekajo po na~rtih. V prizadevanjih za
realizacijo teh investicij, kot tudi sicer, daje ̀ upanu ob~ine Zagorje ob
Savi, g. Matja`u [vaganu, ter vsem organom ob~ine polno podporo.
Seveda pa si Svet KS Izlake `eli, da tudi po dokon~anju teh velikih
projektov, investicijski ciklus na Izlakah v prihodnje ne bi zamrl,
upo{tevaje seveda finan~ne zmo`nosti ob~inskega prora~una kot tudi
enakomerni razvoj ob~ine Zagorje ob Savi kot celote.

4 maj 2007

Izla{keIzla{ke

STALI[^A IN SKLEP

INFORMACIJA INICIATIVNEGA ODBORA
ZA USTANOVITEV OB^INE IZLAKE

POJASNILO K ~LANKU INICIATIVNEGA
ODBORA ZA USTANOVITEV OB~INE

IZLAKE

izlaske maj 2007  9/5/07  8:32  Page 4



maj 2007 5

Izla{keIzla{ke

Priprave na {ol. l. 2006/07 so bila za nas
posebne, saj smo se pripravljali na
izjemno zahtevno leto. Vendar je bilo
delo prijetno, ker nas je vodilo na
za~etek poti z zelo lepim in te`ko
pri~akovanim ciljem za u~ence, delavce
{ole in star{e.

Za~eli smo namre~ s te`ko pri~akovano
izgradnjo prizidka in adaptacijo {ole.

Prav zaradi organizacije pouka in
vzporedne izgradnje ter zagotavljanja
~im ve~ dni za notranjo adaptacijo smo
`e pred za~etkom pouka pridobili
soglasje star{ev in M[[, da s poukom
pri~nemo `e zadnji teden v avgustu in v
koledar vnesemo delovne sobote za
nadome{~anje 15 delovnih dni pouka,
tako, da bomo s poukom kon~ali `e 1.
junija 2007.

Kljub organizacijskim spremembam in
prilagoditvam ter {e manj{im obsegom
prostorov izvajamo obvezni in
raz{irjeni program vzgojnoizobra`e-
valnega dela.

Tako smo uspeli uresni~iti naslednje
zadane naloge:

• 4. 9. 2006, postavitev temeljnega
kamna

• prijava v projekt EKO {ola kot na~in
`ivljenja, Evropa v {oli

• roditeljski sestanki
• prireditev za starej{e krajane v

sodelovanju z RK (oktober,
november)

• likovni, literarni, eko…nate~aji
• teden otroka: astronomija (RS; PS),

sprejem prvo{olcev v {olsko
skupnost, kulturne prireditve v KC
DD Zagorje in dvorani Izlake

• december: predavanje policistov o
prepovedih uporabe pirotehni~nih
izdelkov, DPM - novoletne prireditve

• roditeljski sestanki, predavanja
• zaklju~ek 1. ocenjevalnega obd.
• prireditev u~encev v domu starej{ih

krajanov
• 7. r., 5. r./8, 2. r, bivanje v C[OD
• aktivnosti {olskega parlamenta
• tekmovanje iz znanja BIO, KEM,

ZGO, NEM, MAT, TJA, SLO, Vesela
{ola Pil, Pil Plus

• ogled smu~arskih skokov v Planici
pod pokroviteljstvom Zavarovalnice
Triglav

• prireditev Z glavo na zabavo za
u~ence PS

V {ol. l. 2006/07 smo sodelovali s
~ebelarji, lovci, gozdarji, policisti,
gasilci v okviru organiziranih dni in
raz{irjenega programa dela.
Sodelujemo tudi z DPM Zagorje, ki
nam v ~asu pouka in ~asu po~itnic
organizira dejavnosti za u~ence.

^aka nas {e nekaj dejavnosti in 1. junija
zaklju~ek pouka …

Da smo v teh te`kih pogojih dela uspeli
izpolniti toliko ciljev, so nam pomagali
tudi v o`ji lokalni skupnosti. Zato se
zahvaljujemo KS Izlake in predsedniku
sveta KS, g. Francu Ravnikarju. Enako
se zahvaljujemo vsem dru{tvom v KS
Izlake in Mlin{e - Kolovrat. Ta so
pripravljena v ~asu, ko na{i u~enci
zaradi gradnje pred~asno zaklju~ijo s
poukom, organizirati razne po~itni{ke
dejavnosti.

Ob tej prilo`nosti menim, da je
potrebno ponovno poudariti, kako
veliko je k uresni~evanju na{ih ciljev
pripomogla Ob~ina Zagorje ob Savi z
`upanom Matja`em [vaganom. Za vse
najlep{a hvala.

V O[ Ivana Kav~i~a se bomo potrudili,
da bomo s ~im manj motnjami pre`iveli
{e ta zahtevni ~as in realizirali
dejavnosti do konca {olskega leta.

ravnateljica
TTaattjjaannaa  KKrraauuttbbeerrggeerr

NA O[ IVANA KAV^I^A @E GRADIJO

Sve~ani gostje na prireditvi ob polo`itvi temeljnega kamna

Temeljni kamen za prizidek in adapta-
cijo O[ Ivana Kav~i~a
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KKddaajj  llaahhkkoo  kkrraajjaannii  pprrii~~aakkuujjeemmoo  oozznnaa~~eennee  pprreehhooddee  zzaa  ppee{{ccee  pprrii
EETTII--jjuu,,  pprrii  MMeeddiijjsskkiihh  ttoopplliiccaahh  tteerr  vv  PPooddlliippoovviiccii,,  pprrii  aavvttoobbuussnnii
ppoossttaajjii??

Kar se teh prehodov ti~e, je ob~ina dala `e ve~ let nazaj zahteve
za te prehode na regionalni cesti, ker je to v pristojnosti
Republike Slovenije. Imamo tudi banalen primer na Mlin{ah,
kjer sploh ni prehoda, pa ~eprav tam {olarji hodijo ~ez cesto na
igri{~e. Po petnajstih letih smo kon~no dobili soglasje, da
naredimo {tudijo in tudi te probleme, ki ste jih izpostavili,
re{imo. 

KKddaajj  llaahhkkoo  pprrii~~aakkuujjeemmoo  aassffaallttiirraannoo  cceessttoo  iizz  PPaarrkklljjaa  vv
^̂eemm{{eenniikk??

Ra~unamo, da bi bila v roku dveh let ta cesta asfaltirana, kajti
gre za povezavo med ^em{enikom in Izlakami, to je tudi t.i.
mle~na pot, vemo pa tudi, da veliko krajanov in krajank
^em{enika po tej poti hodi v {olo, v vrtec, po tej cesti pa se jih
tudi veliko vozi na delovna mesta. 

PPrroommeett  sskkoozzii  IIzzllaakkee  jjee -- sspplloohh  vv  kkoonniiccaahh -- pprroobblleemmaattii~~eenn,,
pprreeddvvsseemm  zzaarraaddii  hhiittrree  vvoo`̀nnjjee  ttoovvoorrnnjjaakkoovv..  AAllii  zzaa  ttoo  oobbssttaajjaa
kkaakk{{nnaa  rree{{iitteevv,,  rreecciimmoo  llee`̀ee~~ii  ppoolliiccaajjii??

Razmi{ljamo o tem, da bi v najkraj{em ~asu postavili radar in
kamero, ki opozarja, kak{na je hitrost, s tem pa se voznikom
tudi omejuje hitrost. Le`e~i policaji pa niso mogo~i, ker gre za
regionalno cesto. 

KKddaajj  bboo  ddookkoonn~~aannaa  oozziirroommaa  pprreeppuu{{~~eennaa  vv  uuppoorraabboo  aattlleettsskkaa
sstteezzaa  ss  pprreennoovvlljjeenniimm  {{ppoorrttnniimm  iiggrrii{{~~eemm??  LLaahhkkoo  nnaa  ttoo  rraa~~uunnaammoo
oobb  oobb~~iinnsskkeemm  pprraazznniikkuu??

Vsekakor. Obljube, ki smo jih dali v preteklosti, v sedanjosti
uresni~ujemo. Dobili bomo najmodernej{i {portno-rekreativni

stadion v Sloveniji z atletsko stezo in to bo gotovo prej kot za
ob~inski praznik, prav gotovo bo pa tudi sve~ana prireditev v
okviru praznovanja praznika Ob~ine Zagorje ob Savi. 

KKaakkoo  nnaapprreedduujjee  ggrraaddnnjjaa  {{oollee  iinn  vvrrttccaa??  KKddaajj  bbooddoo  ddeellaa
zzaakklljjuu~~eennaa  tteerr  zzaa  kkaakk{{nnoo  pprriiddoobbiitteevv  kkoonnkkrreettnnoo  ggrree??  SSee  bboo  ss
ppoouukkoomm  llaahhkkoo  zzaa~~eelloo  pprrvveeggaa  sseepptteemmbbrraa??

Dela potekajo v skladu z na~rtom. Kot veste, so u~enci in
u~enke bili v {oli ve~ sobot ravno zaradi tega, ker gre za velik
poseg v notranjost {ole; celotna prenovitev sanitarij, u~ilnic,
zamenjava oken, fasade. V skladu s tem smo se te dni tudi
pogovarjali, da bi u~enke in u~enci s prvim septembrom pri{li v
nov objekt {ole Ivana Kav~i~a in pa tudi v nove prostore vrtca
Kekec. Ponovno poudarjam, da bo {lo za enega najlep{ih in
najmodernej{ih objektov. Investicija igri{~a, {ole in vrtca bo pa
skupaj zna{ala okrog {tiri milijone evrov. 

KKaakk{{nnii  ssoo  ddeellee`̀ii  vv  tteejj  iinnvveessttiicciijjii??  KKoolliikkoo  jjee  vv  ttoo  iinnvveessttiirraallaa
oobb~~iinnaa  iinn  kkoolliikkoo  ddrr`̀aavvaa??

Kar se ob~inskega dele`a ti~e, je okrog sedemdesetodstoten -
govorim z DDV-jem, ostalo pa je dala dr`ava. 

KKaakkoo  vviiddiittee  iiddeejjoo  oo  iizzggrraaddnnjjii  vvee~~nnaammeennsskkee  ddvvoorraannee  nnaa  IIzzllaakkaahh??  

Idejne zasnove so pripravljene in tudi usklajene s Kulturnim
dru{tvom, ki je zelo dobra gledali{ka skupina. Ena mo`nost je
na Bleiweisovem travniku, pobuda pa je bila dana tudi
direktorici Kmetijske zadruge, da bi preu~ili mo`nosti obnove
Zadru`nega doma - to pomeni, da bi obnovili streho -
konkretno, dobili nove prostore za kino dvorano oziroma
gledali{ko igro in pa tudi kompletno preuredili sanitarije.
Skratka, obe opciji sta {e vedno odprti.

IInn  ~~aassoovvnnoo  gglleeddaannoo,,  kkddaajj  llaahhkkoo  pprrii~~aakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboo  pprrii{{lloo  ddoo
ooddlloo~~iittvvee  zzaa  eennoo  oodd  tteehh  ooppcciijj??

Dokon~na odlo~itev naj bi bila sprejeta v leto{njem letu.
Moramo vedeti, da ve~ji del prora~unskih sredstev gre v letu
2007 in 2008 v KS Izlake, da v ob~ini obstaja {e enajst drugih
krajevnih skupnosti, tako da Izla~anke in Izla~ani ne morejo
pri~akovati v obdobju enega oziroma dveh let tako velike
investicije, kot so bile izvedene v zadnjih letih, je pa nujno
potrebno pripraviti dokumentacijo in sprejeti odlo~itev. ^e pa bi
sedaj dajal kak{ne obljube, bi bilo politi~no nekorektno do
krajank in krajanov.

KKaajj  bbii  nnaajjpprreejj  ssttoorriillii,,  ~~ee  bbii  bbiillee  IIzzllaakkee  vvaa{{ee  ppooddjjeettjjee??

^e bi bile Izlake moje podjetje, bi lahko rekel, da imam enega
izmed najuspe{nej{ih podjetij v Sloveniji, kot so Izlake ena
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izmed najlep{ih krajevnih skupnosti v slovenskem prostoru.
Bilo je `e vrsto priznanj, tako da bi se ob tem tudi zahvalil
celotnemu Krajevnemu svetu, kajti gre res za konstruktivno
sodelovanje v tem izla{kem podjetju in brez njih ne bi tako
uspe{no izvedli teh tako pomembnih projektov. 

MMoorrddaa  vv  kkoommuunniikkaacciijjii  oozziirroommaa  ssooddeelloovvaannjjuu  mmeedd  oobb~~iinnoo  iinn  KKSS
kklljjuubb  tteemmuu  kkaajj  ppooggrree{{aattee??  AAllii  oossttaajjaa  kkaakk{{nnoo  ppooddrroo~~jjee,,  kkjjeerr  bbii  ssee
ssooddeelloovvaannjjee  llaahhkkoo  {{ee  iizzbboolljj{{aalloo??

Glede na to, da sem tudi sam krajan Izlak, bi me posamezna
dru{tva lahko bistveno bolj izkoristila, kot me izkoristijo s tem,
da sem tudi poslanec v Dr`avnem zboru. Se je pa ta
komunikacija z novim vodstvom bistveno izbolj{ala oziroma
pri{la na pravi tir. Imamo prijateljski odnos in to je tisto, kar
sem pri~akoval ve~ kot deset let in potem dobil. 

LLaahhkkoo  bbii  ttrrddiillii,,  ddaa  iimmaajjoo  IIzzllaakkee  rreellaattiivvnnoo  vveelliikk  ttuurriissttii~~nnii
ppootteenncciiaall..  PPaa  vveennddaarr,,  kkaajj  ssee  ttrreennuuttnnoo  ddooggaajjaa  zz  MMeeddiijjsskkiimmii
ttoopplliiccaammii??  PPrreedd  kkrraattkkiimm  jjee  pprrii{{eell  vv  vveelljjaavvoo  ZZaakkoonn  oo  jjaavvnnoo  --
zzaasseebbnneemm  ppaarrttnneerrssttvvuu..  ZZaakkoonn  oobb~~iinnaamm,,  bbooddoo~~iimm  ppookkrraajjiinnaamm  tteerr
zzaasseebbnniimm  iinnvveessttiicciijjsskkiimm  aakktteerrjjeemm  ppoonnuujjaa  mmnnooggoo  mmoo`̀nnoossttii
ssooddeelloovvaannjjaa..  AAllii  vv  tteemm  kkoonntteekkssttuu  ss  sseeddaannjjiimmii  llaassttnniikkii  ppootteekkaajjoo
kkaakk{{nnii  ppooggoovvoorrii  oo  sspprreemmeemmbbii  llaassttnnii{{ttvvaa??  ZZaa  pprriimmeerr  vvzzeemmiimmoo
TTeerrmmee  SSnnoovviikk,,  kkii  ssoo  ggeeooggrraaffsskkoo  gglleeddaannoo  vv  pprreecceejj  mmaannjj
uuggooddnneemm  ppoolloo`̀aajjuu  kkoott  MMeeddiijjsskkee  ttoopplliiccee,,  ppaa  uussppee{{nnoo  ppoosslluujjeejjoo..
PPootteemm  ssoo  ttuu  TTeerrmmee  OOlliimmjjee,,  kkii  ssee  zzaaddnnjjiihh  ppeettnnaajjsstt  lleett  zzeelloo
uussppee{{nnoo  rraazzvviijjaajjoo,,  ppaa  ssoo  ttuuddii  pprreecceejj  ssttrraann  oodd  vvsseehh  ggllaavvnniihh
iinnffrraassttrruukkttuurrnniihh  ttookkoovv..  KKaakkoo  jjee  ss  tteemm??

Najprej je treba biti pri tem vpra{anju oziroma odgovoru dokaj
jasen, da je to stoodstotno privatna lastnina, da ob~ina nima
vpliva pri oblikovanju strategije razvoja Medijskih toplic. To so
res ene izmed toplic v Sloveniji, ki poslujejo negativno. Meni je
`al, da se je takrat, ko je bil `e sklenjen dogovor med ob~ino in
Termami ^ate`, da prevzamejo Medijske toplice, na `alost to
podjetje pet pred dvanajsto umaknilo in potem je to na na{e
presene~enje kupil Afining iz Velenja. V zadnjem obdobju pa
ima lastnik interes, da se pove`e z ob~ino Zagorje, lahko re~em,
da `e potekajo intenzivni pogovori, kako in na kak{en na~in bi
Medijske toplice pripeljali v dru`bo uspe{nih toplic. Sicer
obstaja problem tople vode, potem mo`nost nadaljnje izgradnje,
kajti toplice so prostorsko omejene. Posku{ali bomo ta problem
re{iti.

VV  tteemm  kkoonntteekkssttuu  jjee  ttuuddii  nnaasslleeddnnjjee  vvpprraa{{aannjjee..  KKaakkoo  jjee  zz  ggrraaddnnjjoo
bbaazzeennaa  nnaa  SSeelluu  pprrii  ZZaaggoorrjjuu??  DDookkuummeennttaacciijjaa  jjee  `̀ee  kkaarr  nneekkaajj  ~~aassaa
pprriipprraavvlljjeennaa,,  aammppaakk  vveerrjjeettnnoo  ssee  ggrraaddnnjjaa  nnee  pprrii~~eennjjaa  rraavvnnoo  zzaarraaddii
ppooggoovvoorroovv  zz  llaassttnniikkii  MMTT??

Ne, to nima nobene povezave. Ta bazen v Zagorju - v kolikor bo
do njega pri{lo - bo komunalni bazen, to se pravi namenjen
predvsem za pred{olsko in {olsko vzgojo in pa za populacijo, ki

`ivi v Ob~ini Zagorje ob Savi. Idejne zasnove so pripravljene,
kakr{na koli povezava z MT pa je nemogo~a. Mi bi seveda
veliko raje vlagali oziroma zgradili bazen na Izlakah, vendar pa
pogoji, ki so ustvarjeni, tak{ne gradnje ne omogo~ajo.

SSlloovveenniijjaa  bboo  kkmmaalluu  vvppeelljjaallaa  ddrruuggii  nniivvoo  llookkaallnnee  ssaammoouupprraavvee,,  tt..jj..
ppookkrraajjiinnee..  VV  tteemm  ttrreennuuttkkuu  vv  sslloovveennsskkii  ppoolliittiikkii  {{ee  nnii  ppooppoollnnoommaa
jjaassnnoo,,  kkoolliikkoo  nnaajj  bbii  ppookkrraajjiinn  bbiilloo,,  kkaakkoo  nnaajj  bbii  bbiillee  rraazzmmeejjeennee,,
nniittii  nniissoo  jjaassnnee  pprriissttoojjnnoossttii..  KKaakkoo  jjee  pprrii  tteemm  zz  OObb~~iinnoo  ZZaaggoorrjjee??
PPrreedd  kkrraattkkiimm  jjee  pprrii{{lloo  ddoo  kkoonnsseennzzuuaallnnee  ooddlloo~~iittvvee  vvsseehh  ssttrraannkk  vv
ZZaaggoorrjjuu,,  ddaa  OObb~~iinnaa  ZZaaggoorrjjee  nnee  `̀eellii  bbiittii  ddeell  ZZaassaavvsskkee  ppookkrraajjiinnee,,
vv  kkaatteerrii  bbii  bbiillee  ssaammoo  ttrrii  oobb~~iinnee,,  ppoolleegg  ZZaaggoorrjjaa  {{ee  TTrrbboovvlljjee  iinn
HHrraassttnniikk..  KKaakk{{nnii  ssoo  rraazzllooggii  zzaa  ttoo  tteerr  kkaakk{{nnee  ssoo  aalltteerrnnaattiivvee??
MMoorrddaa  RRaaddee~~ee  vv  ZZaassaavvsskkii  ppookkrraajjiinnii??  VVeelliikkoo  jjee  bbiilloo  ttuuddii  ggoovvoorraa
oo  nneekkaakk{{nnii  ““ssrreeddii{{~~nnii’’’’  ppookkrraajjiinnii,,  vv  kkaatteerrii  bbii  bbiillii  zz  LLiittiijjoo,,
MMoorraavv~~aammii,,  LLuukkoovviiccoo,,  iiddeejjaa  jjee  pprrii{{llaa  cceelloo  ddoo  KKaammnniikkaa..  ZZaakkaajj??

Okrog pokrajine je bil predlog vseh strank usklajen, kar pomeni
da smo za Zasavsko pokrajino, ~e bo sede` v Zagorju, v
nasprotnem primeru nas v tej pokrajini ne bo oziroma naj bi se
ob~anke in ob~ani na referendumu odlo~ili, ali `elijo biti v
Zasavski pokrajini ali ne, kar omogo~a zakon. To pomeni, da ne
odlo~ajo stranke oziroma jaz kot `upan oziroma Ob~inski svet.
Druga pobuda pa je ta, da se izoblikuje {ir{a Osrednjeslovenska
pokrajina, se pravi, da ne ostaja Zasavska najmanj{a v Sloveniji
in celo v evropskem merilu. To pomeni, da nima{ vpliva, nima{
mo~i. Da oblikujemo to Osrednjeslovensko, ki naj bi
vklju~evala bistveno ve~ ob~in, in jaz mislim, da se bo na koncu
oblikovala ena pokrajina od Rade~, Dom`al, Kamnika, skratka,
kjer bi bilo okrog 120 do 130 tiso~ ljudi. Tudi po letu 2013
bomo lahko dobili bistveno ve~ evropskih sredstev, kot ~e
ostanemo samo Zasavska pokrajina in jaz kot `upan si moram
prizadevati oziroma gledati na prihodnje generacije, da se ta
pokrajina razvija z evropskimi sredstvi, ne pa da ostajamo zgolj
tri ob~ine. Vemo pa oziroma je znano, da se Hrastnik in Trbovlje
vedno obrneta proti Zagorju. Ta nevo{~ljivost, ki je seveda
~love{ka, ni politi~no smotrna, kajti vemo, da smo ena izmed
najuspe{nej{ih ob~in in tudi vizuelno smo se od teh ob~in
najbolj spremenili. 

^̂ee  pprraavv  rraazzuummeemm,,  jjee  zzaaggoorrsskkaa  ppoolliittiikkaa  zzeelloo  nneennaakklloonnjjeennaa  tteemmuu,,
ddaa  bbii  bbiill  sseeddee`̀  ppookkrraajjiinnee  vv  TTrrbboovvlljjaahh..  KKaajj  ppaa  vv  ddrruuggeemm  pprriimmeerruu??
^̂ee  pprriiddee  ddoo  ttee  OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkee  ppookkrraajjiinnee,,  kkjjee  bboo  sseeddee`̀??  BBoo  vv
LLiittiijjii??  JJee  zzaaggoorrsskkaa  ppoolliittiikkaa  ddoo  tteehh  ssoosseeddoovv  bboolljj  nnaakklloonnjjeennaa??

Ne, ~e bo {ir{a, bolj odprta pokrajina, nas ne zanima, kje bo
sede` pokrajine. Vsekakor bo dose`en dogovor pred
oblikovanjem pokrajine z ostalimi `upani, ki podpirajo to
Osrednjeslovensko pokrajino. Podpisali bomo pismo o
medsebojnem sodelovanju, kar pomeni, da se tudi dogovorimo,
kaj v posameznih ob~inah bo, kak{ne bodo funkcije, skratka,
odpiranje Zagorja proti osrednjemu delu Slovenije je bolj
pozitivno kot zapiranje znotraj treh zasavskih oziroma {tirih
zasavskih ob~in. Zakaj pa sede` pokrajine v Zagorju v primeru
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teh treh ob~in? Zato, ker je bil sede` okraja petdeset let v
Trbovljah in vemo, kak{ne so bile posledice za Zagorje -
Zagorje na dnu, Trbovlje na vrhu. Ko pa smo postali samostojni,
pa vidimo, da smo postali najbolj{i. 

MMaalloo  pprreejj  ssttee  ggoovvoorriillii  oo  eevvrrooppsskkiihh  oozziirroommaa  kkoohheezziijjsskkiihh
ssrreeddssttvviihh  tteerr  oo  tteemm,,  ddaa  bbii  ppoo  lleettuu  22001133  ppoo  tteemm  mmooddeelluu  vveelliikkee
OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkee  ppookkrraajjiinnee  ZZaaggoorrjjee  iimmeelloo  vvee~~  mmoo`̀nnoossttii
~~rrppaannjjaa  kkoohheezziijjsskkiihh  ssrreeddsstteevv..  PPoo  ddrruuggii  ssttrraannii  ppaa  jjee  cceelloottnnaa
SSlloovveenniijjaa  sseeddaajj  nnaadd  7755%%  ppoovvpprree~~nnee  rraazzvviittoossttii  UUnniijjee  iinn  ssmmoo  lleettaa
22000077..  HHkkrraattii  ssee  bboo  SSlloovveenniijjaa  nnaa  ddrruuggeemm  nniivvoojjuu  eevvrrooppsskkee
kkllaassiiffiikkaacciijjee  rraazzvvoojjnniihh  rreeggiijj  rraazzddeelliillaa  nnaa  ddvvee  rraazzvvoojjnnii  ppookkrraajjiinnii  --
ttoorreejj  nnaa  ZZaahhooddnnoo  iinn  VVzzhhooddnnoo..  PPoo  zzaaddnnjjeemm  pprreeddlloogguu  iizz  llaannsskkeeggaa
lleettaa  llaahhkkoo  pprrii~~aakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboo  rraazzmmeejjiitteevv  ppootteekkaallaa  rraavvnnoo  mmeedd
OObb~~iinnoo  ZZaaggoorrjjee  iinn  LLiittiijjoo..  AAllii  oobb  uussttaannoovviittvvii  ttee  vveelliikkee  ppookkrraajjiinnee,,
oo  kkaatteerrii  ggoovvoorriivvaa,,  oobbssttaajjaa  mmoo`̀nnoosstt,,  ddaa  ZZaaggoorrjjee  iizzppaaddee  iizz
ppooddrroo~~jjaa  VVzzhhooddnnee  kkoohheezziijjsskkee  ppookkrraajjiinnee,,  kkii  bboo  ppoodd  7755%%
ppoovvpprree~~nnoo  rraazzvviittoossttjjoo..  VV  iinntteerreessuu  nnaammrree~~  jjee,,  ddaa  ssmmoo  nnaa  tteejj  ddrruuggii
rraavvnnii  vv  VVzzhhooddnnii  ppookkrraajjiinnii,,  kkii  bboo  vveelljjaallaa  zzaa  mmaannjj  rraazzvviittoo..  TTee
ppookkrraajjiinnee  ppaa  ssoo  uupprraavvii~~eennee  ddoo  kkoohheezziijjsskkeeggaa  CCiilljjaa  11,,  sskkoozzii
kkaatteerreeggaa  ssee  rraazzddeellii  ookkrroogg  8800%%  rraazzvvoojjnniihh  ssrreeddsstteevv..  KKaakkoo  jjee  ss
tteemm??  KKoolliikkoo  ssee  vv  ppooggaajjaannjjiihh  oo  uussttaannoovviittvvii  ppookkrraajjiinnee  uuppoo{{tteevvaa  ttaa
ffaakkttoorr??

V teh pogajanjih se upo{teva tudi ta faktor in to bo tudi razprava
v parlamentu, ko naj bi se sprejel paket petih zakonov okrog
oblikovanja pokrajin. Vemo, da je ta peti zakon najbolj
razburkal slovensko javnost, ko je posamezne ob~ine porazdelil
po statisti~nih regijah oziroma celo “politi~no’’. Vsekakor je
moj interes, da je Zagorje dolgoro~no v pokrajini, ki pridobiva
bistveno ve~ sredstev. Ti izra~uni bodo zagorski javnosti {e
predstavljeni. 

TToo  jjee  kkaarr  nneekkaajj  ddeennaarrjjaa,,  kkaajjnnee??  ^̂ee  ppoogglleeddaammoo,,  ppoo  ffiinnaann~~nnii
ppeerrssppeekkttiivvii  oodd  22000077  ddoo  22001133  iimmaa  SSlloovveenniijjaa  mmoo`̀nnoosstt  nnaa~~rrppaattii
vvee~~  kkoott  ttrrii  mmiilliijjaarrddee  eevvrroovv..  VV  VVzzhhooddnnii  kkoohheezziijjsskkii  ppookkrraajjiinnii  ttoo  zzaa
ZZaaggoorrjjee  ddoo  22001133  ppootteenncciiaallnnoo  ppoommeennii  vvee~~  ddeesseett  mmiilliijjoonnoovv  eevvrroovv..

Do leta 2013 Ob~ina Zagorje bistveno ve~ dobi v Zasavski
pokrajini kot v tej Osrednjeslovenski, vendar pa jaz kot `upan -
seveda bi `elel, da ravno v mojem mandatu dobimo ~imve~
sredstev in bi jih tudi dobili, v kolikor bi {li v Zasavsko
pokrajino - ampak vsak `upan mora gledati dolgoro~no, kako in
na kak{en na~in se bodo razvijale posamezne pokrajine, ne
kratkoro~no, in pri tej odlo~itvi ni ravno denar tisti, ki bi mene
kratkoro~no zavezoval, da podpiram Zasavsko pokrajino,
ampak da dolgoro~no podprem Osrednjeslovensko pokrajino, to
pomeni, da Zagorje postane bolj odprto, hkrati smo bili kot
edina zasavska ob~ina povabljeni k razvojnemu programu
Osrednjeslovenske pokrajine, s tem, da imata mo`nost tudi
Trbovlje in Hrastnik, da pristopita. 

^̂ee  ttaa  vvaa{{aa  nnaammeerraa  nnee  bboo  uussppeellaa,,  ppootteemm  bboo  ttaa  OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkaa
ppookkrraajjiinnaa  vveerrjjeettnnoo  ddeell  ssuubbrreeggiioonnaallnneeggaa  rraazzvvoojjaa??

Tako. Tako kot je `e danes. Gre za to subregionalno
sodelovanje. Kot poudarjam, na koncu bodo ob~anke in ob~ani
odlo~ali na referendumu. Je pa iz preteklosti znano, da zapiranje
znotraj treh ob~in zagotovo ni dobro za razvoj ob~ine.

KKaakkrr{{nnaa  kkoollii  ppookkrraajjiinniizzaacciijjaa  `̀ee,,  ppookkaazzaall  bboo  ~~aass..  KKaakkoo  ppaa  bboo  ttoo
vvpplliivvaalloo  nnaa  kkrraajjeevvnnee  sskkuuppnnoossttii  iinn  oobb~~iinnee  kkoott  ttaakkee??  KKaakkoo  bboo  ss
pprriissttoojjnnoossttmmii??  KKaajj  ssee  bboo  sspprreemmeenniilloo??  KKaatteerree  pprriissttoojjnnoossttii  bbooddoo
oobb~~iinnee  iizzgguubbiillee  tteerr  kkaakkoo  nnaa  ttee  pprreeddllooggee  vvii  oosseebbnnoo  gglleeddaattee  iinn
kkaakkoo  bboo  ttoo  vvpplliivvaalloo  nnaa  kkrraajjeevvnnee  sskkuuppnnoossttii??  KKaajj  kkoonnkkrreettnnoo  llaahhkkoo
IIzzllaa~~aannii  pprrii~~aakkuujjeemmoo  oodd  uussttaannoovviittvvee  ppookkrraajjiinn??

Izla~anke in Izla~ani lahko pri~akujemo samo pozitivno. Ne
glede kako se bodo pokrajine oblikovale, bodo krajevne
skupnosti ostale. Vemo, da je Ob~ina Zagorje ena redkih, ki je
krajevnim skupnostim pustila status pravnih oseb po letu
devetdeset in tudi na{a strategija je, da se ve~ denarja in
pristojnosti prenese na krajevne skupnosti. Ravno primer
izla{ke KS je vzorni primer v Sloveniji, kako in na kak{en na~in
mora krajevna skupnost delovati. Mislim, da nas ~aka kar svetla
prihodnost.

KKaakkoo  ddaanneess  ss  ~~aassoovvnnee  ddiissttaannccee  gglleeddaattee  nnaa  llaannsskkoolleettnnii  ppoosskkuuss
uussttaannoovviittvvee  oobb~~iinnee  IIzzllaakkee??  

Jaz sem vesel, da do te odlo~itve ni pri{lo. Predvsem v eni od
zadnjih {tevilk Izla{kih novic so nekateri namigovali, da ne bo
{ole, da ne bo vrtca, da ne bo igri{~a. No, nam pa je na `alost
nekaterih, ki so na to namigovali, na sre~o uspelo, in Izla~anke
in Izla~ani lahko danes to dobro vidijo, da smo obljube dr`ali.
^e bi pri{lo do oblikovanja ob~ine Izlake, bi se na te projekte
~akalo ve~ let ali celo desetletij. Se pa jaz s temi negativci
osebno ne `elim ve~ ukvarjati. 

SSttee  ppoossllaanneecc  LLDDSS--aa,,  pprreeddsseeddnniikk  llookkaallnneeggaa  ooddbboorraa  ssttrraannkkee,,
`̀uuppaann,,  vv~~llaanniillii  ppaa  ssttee  ssee  ttuuddii  vv  ZZddrruu`̀eennjjee  ZZAARREESS..  KKaajj  ttoo
ppoommeennii??  @@eelliittee  pprreessttooppiittii,,  kkoo  bboo  iizz  ZZddrruu`̀eennjjaa  nnaassttaallaa  ssttrraannkkaa,,
~~eepprraavv  vv  mmeeddiijjiihh  pprraavviittee,,  ddaa  bbii  nnaajjrraajjee  vviiddeellii,,  ddaa  bbii  bbiillaa  LLDDSS  iinn
ZZAARREESS  eennaa  ssttrraannkkaa..  KKaakkoo  vviiddiittee  vvssee  sskkuuppaajj??  ^̂ee  bboossttee
pprreessttooppiillii,,  bboo  zz  vvaammii  pprreessttooppiillaa  ttuuddii  ssvveettnnii{{kkaa  sskkuuppiinnaa  LLDDSS--aa??

Res je, da je bilo kar veliko ugibanj, kaj bom storil kot
predsednik ob~inskega odpora LDS Zagorje ob Savi. Osebno
sem se odlo~il, da ne menjam stranke, da ne prestopam v drugo
stranko, ~eprav mi nekateri s tem namigujejo, da je to konec
moje politi~ne kariere. Odlo~il sem se, da tudi ~e zaklju~im
politi~no kariero, bom vztrajal v LDS-u do konca. Bil sem prvi
podpisani, ko se je LDS ustanavljal in da bi zaradi svoje kariere
sedaj prestopal nekam drugam, tega namena nimam. ^e me
bodo ob~anke in ob~ani v naslednjem letu volili pod LDS, v
kolikor bo {e obstajala, bom seveda ostal, v kolikor pa ne, bom
pa s pokon~no glavo lahko {el kamor koli in rekel, ~e sem bil
takrat zraven, ko smo bili na vrhu, bom zraven tudi sedaj, ko
smo na dnu. In danes je LDS na dnu. Tisti, ki so bili neu~akani
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in nezadovoljni, so od{li. Tisto, kar lahko danes opazimo,
ostajamo isti ljudje, prav je, da damo zamere na stran in z letom
2008 tudi zmagamo na volitvah.

TToorreejj  llaahhkkoo  pprrii~~aakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboossttee  vv  lleettuu  22000088  kkaannddiiddiirraallii  vv
DDrr`̀aavvnnii  zzbboorr  kkoott  kkaannddiiddaatt  LLDDSS--aa??

Glede na dana{njo situacijo bom gotovo kandidiral na listi LDS-
a za poslanca v Dr`avni zbor, poudaril bi pa to, da pa je najve~
seveda odvisno od tega, kdo bo na kongresu v leto{njem letu
izvoljen za predsednika LDS-a, ali se bo ta pozitivna energija
vnesla v stranko, potem bom v stranki ostal.

@@ee  vvee~~  mmaannddaattoovv  ssttee  ttaakkoo  `̀uuppaann  kkoott  ppoossllaanneecc..  KKaakkoo  vvaamm  uussppeevvaa
oopprraavvlljjaattii  oobbee  ffuunnkkcciijjii  oozziirroommaa  kkaatteerrii  ssee  bboolljj  ppoossvvee~~aattee??  SSee  vvaamm
zzddii  ssmmiisseellnnoo,,  ddaa  ssttaa  ttii  ddvvee  ffuunnkkcciijjii  {{ee  vveeddnnoo  zzddrruu`̀lljjiivvii  iinn  aallii
llaahhkkoo  pprrii~~aakkuujjeemmoo,,  ddaa  bboossttaa  ss  ppookkrraajjiinniizzaacciijjoo  ppoossttaallii
nneezzddrruu`̀lljjiivvii??  

Nezdru`ljivi bosta funkcija ~lana pokrajinskega sveta in
funkcija `upana. Kar se ti~e pa `upanske in poslanske funkcije,
je pa seveda zame velik privilegij, da sem tudi poslanec. Tako
imam vsakodnevno dostop do ministrov. To se dokazuje tudi s
temi investicijami, ki sem jih v vseh teh letih pripeljal v Ob~ino
Zagorje. ^e ne bi bil poslanec, verjemite mi, da petdeset
odstotkov tega, kar se je v Zagorju dogajalo, se ne bi.
Vpra{anje, ~e bi Skvar~eva {ola danes bila nova, ~e bi bil vrtec,

ali bi se rudnik tako kvalitetno zapiral, kot se je. Skratka, to je
res velik privilegij zame in za ob~ino.

KKaajj  bboo  ppoo~~eell  MMaattjjaa`̀  [[vvaaggaann  ~~eezz  nneekkaajj  lleett??  BBoo  {{ee  vveeddnnoo  ppoolliittiikk??
DDoo  kkaamm  sseeggaajjoo  vvaa{{ee  ppoolliittii~~nnee  aammbbiicciijjee??  KKaajj  ssaannjjaattee??

Kot politik vedno sanjam narediti Ob~ino Zagorje
najuspe{nej{o v slovenskem prostoru, prepoznavno, danes
lahko re~em, da mi je to uspelo. Na prvo mesto postavljam
razvoj ob~ine. Po rojstvu otroka ~isto na prvo mesto postavljam
dru`ino, potem pa funkcijo. Kaj bom po~el ~ez nekaj let, pa
seveda zavisi od politi~nega dogajanja v Sloveniji. Vsekakor pa
ponavljam, na prvem mestu mi je Ob~ina Zagorje. Bilo je veliko
pobud, tako v preteklosti kot v sedanjosti, za kak{no vi{je delo
Ljubljani, vendar sem vedno odklonil.

KKoonnkkrreettnnoo??

Predlog je bil tudi za Generalnega sekretarja LDS-a v
preteklosti, bil sem tudi kandidat za predsednika LDS-a, vse to
sem odklonil, nenazadnje tudi vem, do kje in do kam mi je
osebni interes voditi politi~no kariero.

Intervju pripavil 
GGaa{{ppeerr  KKoopprriivv{{eekk
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Kar krepko smo `e zakorakali v novo
leto, ki bo domu prineslo marsikaj
novega. @e takoj v za~etku leta smo se
spoznali z novo direktorico, gospo
Matejo ^erni, univ. dipl. ekon., in pod
njenim vodstvom zakorakali novim
izzivom naproti.

Vendar pa stanovalcem te~ejo dnevi kot
ponavadi in z veseljem poskrbimo, da se
v domu po~utijo ~im bolj doma~e. Za
razne aktivnosti poskrbimo v kro`kih,
kot so kro`ek ro~nih del, likovni kro`ek,
pletenje ko{aric, klepetalne skupine,
pevski zbor, molitvena skupina in
podobno. Zelo smo veseli, da nekatere
teh kro`kov vodijo prostovoljci, ki radi
prisko~ijo na pomo~ na{im stanovalcem.
@elimo pa si, da bi jih bilo {e ve~, zato
vabljeni v na{e vrste. Za dobro po~utje
in aktivno pre`ivljanje ~asa, pa
poskrbimo tudi z raznimi prireditvami,
na katere pa vabimo tudi vas, dragi
bralci Izla{kih novic, ki gotovo `ivite v
bli`ini na{ega doma.

Nekatere prireditve so `e tradicionalne
in tak{no je tudi pustovanje, ki ga
prirejamo na pustni torek. Takrat nas
obi{~ejo tudi otroci iz Vrtca Kekec, ki
vedno radi pridejo med nas in se na{im
vabilom za skupno sodelovanje vedno
radi odzovejo.

Na{e leto{nje pustovanje pa je na{a
stanovalka gospa Marija Pra{nikar, letos
maskirana v lovca, takole hudomu{no
opisala:

MMOOJJ  DDAANN!!

Eno leto sem ~akal 
da pride moj dan -
da zberem si eno, 
se z njo poigram.

Bilo jih je veliko 
- ena lep{a od druge.

Plesal sem z njimi, 
se lepo obna{al,

a `al nisem nobene ni~ vpra{al, 
~e sem ji v{e~,
vedel pa sem, 

kako gre ta re~.

Bil sem sre~en in lepo oble~en 
in ~e to kaj velja,
bi bila sre~na oba.

Pa {e eno leto bom ~akal, 
da morda bo pri{la,
takrat jo zagrabim 

in moja bo vsa.

[e to povem, 
da mi kuharica bila je v{e~,

mislil sem si, 
vsaj la~en ne bom ve~.

Tudi ciganke so mi bile v{e~, 
a kadijo, 

to pa je drago
in {e po cigaretah smrdijo.

A ni~ hudega ni, 
se pa veselimo `e za naprej

- za en dan veselja, 
ko se med sabo ne poznamo, 

se pa radi imamo.

@alosten pa sem bil, 
ko nisem nobene dobil.

Ah, ubogi lovec. No, mogo~e pa bo imel
ve~ sre~e drugo leto kot kraljevi~.

Takole pestro nam te~ejo dnevi v
Eberlovem domu na Izlakah. 

Vabljeni med nas, Izla~ani, kot upo-
rabniki na{ih storitev, kot prostovoljci
ali pa le kot obiskovalci. V vsakem
primeru nam boste dobrodo{li.

tekst in foto: 
UUrr{{kkaa  KKoollaarr

Univ.dipl. soc. del. 

UTRINKI IZ EBERLOVEGA DOMA NA IZLAKAH
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Za potrebe `upnije Izlake `e nekaj let gradimo ve~namenski
objekt, za katerega smo izbrali ime Dom sv. Jurija.
V letu 2006 je bilo na objektu Doma sv. Jurija na Izlakah
opravljenih kar precej del. Bile so izdelane vodovodne in
sanitarne instalacije, instalacije za centralno kurjavo ter do konca
izvedene tudi elektro instalacije. Pozidane so bile predelne stene
v srednji eta`i. Izvedeni vsi ometi v spodnji in srednji eta`i.
Izvedena je bila hidroizolacija in tlaki v spodnji in srednji eta`i.
Obru{eni in pripravljeni za pleskarska dela so bili tudi betonski
nosilci in strop v dvorani. Urejeno je bilo tudi dvori{~e pred
`upni{~em in parkirni prostor ob cesti.
Poleg dela v Domu sv. Jurija je bilo urejeno tudi elektri~no
zvonjenje v podru`ni~ni cerkvi v Podlipovici in pri farni cerkvi na
Izlakah.
Za leto{nje leto pa je v domu predvidena monta`a vrat in oken,
kar pa bo kar velik finan~ni zalogaj.

V podru`ni~ni cerkvi v [emniku `e izvajamo obnovo
elektri~nega zvonjenja. Predvidena je tudi dokon~na sanacija
notranjosti cerkve, in sicer izvedba tlakov in pleskanje.
Restavriran bo glavni oltar in name{~en na svoje mesto, prav tako
tudi kipi svetnikov.
Vse ljudi dobre volje, ki imajo smisel in interes za skupno dobro,
pa pozivamo, da po svojih mo~eh prispevajo svoj prostovoljni
prispevek za nadaljnje aktivnosti pri gradnji Doma sv. Jurija in
obnovi obstoje~ih objektov.
Vsem, ki pa so za vse izvedene dejavnosti `e prispevali, pa se
najlep{e zahvaljujemo.
Ob minulem prazniku sv. Jurija, ki je praznik na{e `upnije in
prihajajo~em prazniku krajevne skupnosti pa Izla~anom `elimo
vse dobro.

^̂llaannii  @@GGSS

GOSPODARSKE AKTIVNOSTI V @UPNIJI SV. JURIJA NA IZLAKAH

Ob prazniku Svetega Jurija (Bla` Miklav~i~) Cerkev Sv. Ane v [emniku (Arhiv KS)

OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI IZLAKE ^ESTITAMO

VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM IZLAK.

PRISR^NO VABLJENI V NA[O IN VA[O PICERIJO,

SLASTNO PICO PA PO NARO^ILU 

PRIPELJEMO TUDI DOMOV.

^EBELICA

VRA^EVI^ MATEJ

Valvazorjeva 2, 

1411 IZLAKE

Telefon: 03 567 41 37
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Nekaj tednov pred cvetno nedeljo sva se s Sre~kom mimogrede
spomnila, da bi naredila butarico, ki bi razbila monotonost majhnih
butaric in popestrila dan. ^ez teden dni smo se z Ga{perjem, Aljo in
Karmen odpravili v gozd, da najdemo primerno oporo za na{o
butarico. Ko smo jo na{li, smo jo posekali in odnesli k Sre~ku, kjer
je ~akala en teden na nadaljnjo obdelavo.

^ez en teden smo skupaj z Ga{perjem in Sre~kom nabrali zelenje in
izdelali butaro. Osnovo smo skraj{ali za pribli`no 3 metre (tako je
na koncu merila 7,5m), ker smo imeli ob~utek da bo butarica tako
prete`ka. Za pritrditev zelenja smo porabili 6 ur, kar je bilo kar
hitro, glede na to, da nih~e izmed nas ni imel nobenih izku{enj z
izdelovanjem butaric (kaj {ele tako velikih).

Na koncu je na vrsto pri{lo {e okra{evanje, pri ~emer pa nismo
hoteli pretiravati. Ob koncu dneva smo bili veseli, da nam je uspelo
narediti tako veliko butarico.

Naslednje jutro smo jo skupaj z Denisom odnesli k ma{i na “`egn”.
Butarico smo po ma{i pritrdili na enega izmed stebrov na vrhu
stopni{~a pri cerkvi, kjer bo butarica ostala {e en teden.

DDeenniiss,,  SSrree~~kkoo,,  GGaa{{ppeerr,,  AAlljjaa,,  KKaarrmmeenn,, VVeessnnaa  iinn  UUrroo{{

IZLA[KA BUTAR´CA

Izla{ka butarica

GGLLAASSBBEENNAA    ^̂EESSTTIITTKKAA    ZZAA    PPRRAAZZNNIIKK

Na obmo~ju krajevne skupnosti Izlake je `e vrsto let doma studio zalo`be Zlati zvoki iz Zagorja. Tu se je dobro zna{el
in tu se dobro po~uti. Skupaj z vsemi ljudmi, ki v njem delajo in ki vanj zahajajo zaradi izpolnjevanja raznovrstnih
glasbenih na~rtov. Gre za najsodobneje urejen snemalni studio, ki ga redno obiskujejo mnogi najbolj znani in priljubljeni
izvajalci doma~e glasbe iz vse Slovenije. Od tod odhajajo med ljubitelje te glasbe {tevilne skladbe, ki jih spoznavajo doma
in na tujem. Glasba kot najiskrenej{i in najbolj univerzalen jezik za sporazumevanje pa pomaga, da Slovenija in
posamezni deli sveta na ta na~in spoznavajo Izlake in okoli{ke kraje, njihove lepote, zanimivosti in prijazno odprtost
tukaj{njih prebivalcev. To je pomembno in koristno so`itje, za katerega si lahko le `elimo, da bi {e dolgo trajalo in se {e
nadgrajevalo.
Hkrati pa krajevni skupnosti Izlake ob prazniku iz srca ~estitamo za pomembne razvojne dose`ke minulega obdobja in
ji seveda `elimo, da bi tudi v prihodnje uresni~evala vse pogumno za~rtane cilje. Na{e delovno podro~je je glasba, glasba
pa je najpriro~nej{a spremljevalka vseh praznovanj. Zatorej Izlakam za praznik izrekamo {e `eljo, da bi bilo leto{nje
praznovanje obarvano tudi z glasbo in da bi v njeni dru`bi pre`iveli ~im ve~ trenutkov do prihodnjega praznovanja. Vsem
prebivalcem krajevne skupnosti Izlake za praznik {e enkrat vo{~imo vse dobro in - sre~no!

SSttuuddiioo  ZZllaattii  zzvvookkii  IIzzllaakkee,,
IIggoorr  PPooddppee~~aann
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Leto je naokoli in spet se vam ogla{amo iz Knji`nice Izlake. Radi bi
vas obvestili, kaj se je v tem ~asu dogajalo v na{i knji`nici in kak{ni
so na{i na~rti, hkrati pa {e spomnili na na{o ponudbo.

V letu 2006 je knji`nico redno obiskovalo okrog 200 ~lanov, ki so si
izposodili skoraj 7.500 enot gradiva. Knji`ni~na zaloga se je v tem
~asu pove~ala za 399 enot gradiva in sedaj zna{a 5.846 enot. Poleg
izposoje gradiva omogo~amo {e uporabo ra~unalnika in ~italnice,
otroci imajo na razpolago tudi nekaj igra~.

Knji`nica je v dobrih enajstih letih, odkar se je preselila v nove
prostore, pridobila veliko novega knji`ni~nega gradiva. @al je bilo
zaradi stiske s prostorom in premajhnega {tevila polic gradivo
neustrezno postavljeno, zato smo ta problem sku{ali omiliti z
nakupom novih polic. Stanje se je nekoliko izbolj{alo in upamo, da
se obiskovalci sedaj la`je znajdejo in poi{~ejo gradivo, ki ga i{~ejo.
Na `alost pa smo zaradi nabave novih polic sedaj bolj omejeni s
prostorom, ki nam ga primanjkuje, predvsem za izvedbo ustvarjalnih
delavnic. Zato si moramo v ta namen sposojati sejno sobo KS Izlake,
za kar se jim lepo zahvaljujemo.

Kljub prostorski stiski so ustvarjalne delavnice za na{e najmlaj{e
obiskovalce lepo za`ivele. Otroci radi in v velikem {tevilu prihajajo
na te delavnice, kjer pod vodstvom knji`ni~ark iz razli~nih
materialov ustvarjajo izdelke, ki jih nato lahko odnesejo domov.
Pohvaliti moramo tudi dobro sodelovanje z izla{kim vrtcem in
Osnovno {olo Ivana Kav~i~a. Njihovi otroci so nam tudi tokrat
pomagali pri ustvarjanju prazni~nega novoletnega vzdu{ja. Okrasili
so nam knji`nico in na ta ra~un smo sli{ali marsikatero pohvalo na{ih
obiskovalcev.

Poleg ustvarjalnih delavnic v knji`nici redno prirejamo ure pravljic,
ki so namenjene otrokom od 4. do 9. leta. Vedno znova ugotavljamo,
da so pravljice tisto, kar obogati otro{tvo, zato lepo vabimo otroke,
da se jih udele`ijo in u`ivajo v pravlji~nem svetu.

Vse bolj se tudi zavedamo, da je internet postal del vsakdanjega
`ivljenja ter pomemben vir informacij, tako pri izobra`evanju kot
zabavi. Zato smo se odlo~ili, da v leto{njem letu posodobimo
internetne povezave za hitrej{i dostop. Upamo, da bomo s tem

marsikomu olaj{ali dostop do izobra`evalnih ali zabavnih vsebin.
Naj vas na koncu vljudno povabimo v na{o knji`nico. Pridite,
izberite si kak{no knjigo ali revijo, oglejte si na{o ponudbo ali pa
pridite le na klepet in dru`enje. Veseli vas bomo!

tekst in foto:
KKNNJJII@@NNII^̂AARRJJII

KNJI@NICA IZLAKE VABI
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11))  MMnnooggii  IIzzllaa~~aannii  vvaass  ddoobbrroo  ppoozznnaajjoo,,  nneekkaatteerrii  ppaa  ttuuddii  nnee..  PPoovveejjttee
nneekkaajj  bbeesseedd  oo  sseebbii  zzaa  nnaa{{ee  kkrraajjaannee//bbrraallccee..

Oh, kak{no vpra{anje … Kaj naj sploh povem o sebi? Sem
preprost ~lovek, zelo prilagodljiv, `elim pomagati, ~e le lahko.
Nisem ~astihlepna in ne {kodo`eljna. V meni ni zavisti. ^e nekdo
ima, naj ima. Da bi le imela zdravje in da bi lahko ostala {e naprej
tak{na. Sicer pa me pri tej starosti nih~e ne more spremeniti.
Sem mati in skrbna `ena. Rada ri{em. To je moj konji~ek, moje
veselje. Pomirja me. To sem jaz.
Krajani me poznajo. Seveda si o meni vsak ustvari svojo sliko,
vendar tisti, ki me poznajo osebno, vedo da sem to, kar sem.

22))  LLeettooss  ssttee  pprreejjeellii  pprriizznnaannjjee  ddrr..  SSllaavvkkaa  GGrruummaa..  KKaajj  vvaamm  llee--ttoo
ppoommeennii??

Lepo vpra{anje. Kaj mi pomeni? Ogromno mi pomeni. Priznanje
sem dobila ob kulturnem prazniku. Ta ~ast doleti nekatere ravno
ob tem dnevu, sama si nikoli nisem mislila, da bom pri{la v ta
krog. Posebej pa sem vesela zaradi tega, ker na kulturnem
podro~ju delujem `e zelo dolgo. Za~elo se je takoj po {oli,
aktivneje pa od leta 1982. Udele`ila sem se mnogih kolonij in
ekstempor {irom po Sloveniji. Poznajo me marsikje, ampak v
doma~em kraju dobiti to nagrado mi ogromno pomeni, v ponos
mi je in sem zelo vesela. Do`ivetje je bilo neverjetno. Polna
dvorana v delavskem domu. ^estitke s strani `upana in mnogih
udele`encev. Za mojo starost je to res veliko, zahvaljujem se, da
so me izbrali. Saj me poznajo v ve~ krajih, ampak da te
prepoznajo in najdejo ter sprejmejo v doma~i ob~ini, je veliko, saj
do sedaj doma nisem bila tako prepoznavna in to priznanje mi je
v veliko zado{~enje.

33))  VVaa{{aa  uussttvvaarrjjaallsskkaa  ppoott  jjee  ddoollggaa..  KKddaajj  ssttee  ssee  pprrvvii~~  ssrree~~aallii  zz
uummeettnnoossttjjoo  iinn  kkaajj  vvaass  jjee  ggnnaalloo  nnaapprreejj  vv  uussttvvaarrjjaannjjee??

@e dosti zgodaj so me usmerjali in `eleli, da grem v to smer. Tako
sem kon~ala 5-letno srednjo [olo uporabne umetnosti v Novem

Sadu - smer keramika. Tu ne dobi{ samo znanja iz keramike, ker
to ni poklicna {ola. Tu sem dobila znanje o zgodovini umetnosti,
risanja, oblikovanja, modeliranja, skratka vse tehnike si moral
znati, da si sploh to {olo kon~al. Po kon~ani {oli sem vseskozi
iskala vzroke, da sem delala na tem podro~ju. Pot me je po {oli
zanesla v drugo smer. Dela sem na Keramiki Izlake, nato pa v
Rudniku Zagorje v laboratoriju. Vseskozi pa sem ustvarjala.
Svoje znanje sem s pridom uporabljala. Leta 1982 sem se v~lanila
v Dru{tvo revirskih likovnikov Relik Trbovlje, tam delujem
vseskozi. Od takrat razstavljam {e bolj intenzivno kot prej, po celi
Sloveniji. Prejela sem `e veliko priznanj, certifikatov in nagrad.
Med drugimi je tudi certifikat iz leta 2005 za cerkev sv. Jurija na
Izlakah.

44))  BBii  ssee  ppoonnoovvnnoo  ooddlloo~~iillii  zzaa  iissttoo  ppoott,,  ppoott  uummeettnnii{{kkeeggaa  uussttvvaarrjjaannjjaa,,
~~ee  bbii  ppoonnoovvnnoo  iizzbbiirraallii,,  bbii  mmoorrddaa  kkaajj  sspprreemmeenniillii??

^e bi me to vpra{al prej, bi mogo~e rekla, da bi ne izbrala te poti.
Danes pa pravim ja. Ker mi to le`i, rada to po~nem. Hudo je le to,
ker imam preve~ drugih skrbi, da bi lahko spro{~eno delala.
Skrbim namre~ za mo`a, tudi h~erka je precej odsotna, ker
{tudira. ^e bi bila vsaj 10 let mlaj{a … Grem namre~ proti 70-im,
sem precej utrujena. Ri{em rada, mi je v zadovoljstvo. Moja soba
za ustvarjanje ima pogled na Glade`, ta gozd me pomirja. Ri{em
vse. Ljuba mi je kulturna dedi{~ina. Veliko sem narisala cerkva,
imela sem tematsko razstavo Znamenja na slovenskem, ki je
imela kar dober odmev, ~eprav {e v ~asu, ko to ni bila ravno
priljubljena tema.

INTERVJU Z GRUMOVO NAGRAJENKO DESANKO KRE^A - BEBO

Glava mo{kega, 2002 (Arhiv PK)
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55))  KKaatteerrii  ddooggooddkkii,,
pprriippeettlljjaajjii,,  mmoorrddaa
rraazzppoolloo`̀eennjjee  ssoo  ttiissttii,,
oobb  kkaatteerriihh  zzaa~~uuttiittee
nnaavvddiihh  iinn  zzaa~~nneettee
uussttvvaarrjjaattii??
Dejansko je najve~
odvisno od razpo-
lo`enja in spro{~e-
nosti, da nad teboj ne
bdi kak{na nego-
tovost. V~asih mi je
mo` rekel: “Beba,
pojdi risat ”. Ampak
za bo`jo voljo, to ne
gre. Ne morem risati,
ko mi nekdo to re~e.
^e imam navdih in
sem umirjena, nastane
ogromno. Nasprotno
ne nastane ni~.

66))  SSoo  kkrraajj  IIzzllaakkee  aallii  ppaa  nnjjeeggoovvii  pprreebbiivvaallccii  llaahhkkoo  ((aallii  ssoo  bbiillii))
mmoottiivvaacciijjaa  vvaa{{eemmuu  uussttvvaarrjjaannjjuu??

Na{ kraj sem velikokrat upodobila. Vse cerkve, skoraj vse
starej{e hi{e. @elim si naslikati dedi{~ino na{ega kraja - sprehod
skozi na{ kraj.

77))  KKaajj  vvaamm  uummeettnnoosstt  ppoommeennii,,  nnaa  kkaatteerriihh  ppooddrroo~~jjiihh  uummeettnnoossttii  ssee
uuddeejjssttvvuujjeettee??

Meni osebno umetnost moje zvrsti pomeni mnogo. Ustvariti
nekaj, kar si zamisli{ ali kar vidi{, ni dano vsakomur, zato tisto,
kar znam, s pridom uporabim. Vpra{ali ste me, na katerih
podro~jih se udejstvujem? Ve~inoma na slikarskem ali
kiparskem. Najraje delam lavirano risbo ali grafiko, oglje, pastel,
akvarel, gva{, tempere. Sem pa tudi `e delala akvarel in olje. Sem
pa~ ~lovek razli~nih tehnik.

88))  ZZaa  kkoonneecc  {{ee  bbeesseeddaa  vvzzppooddbbuuddee  zzaa  mmllaaddee  iizzllaa{{kkee  uussttvvaarrjjaallccee..  JJee
mmoorrddaa  pprreemmaalloo  uussttvvaarrjjaallnnoossttii  vv  mmllaaddiihh  aallii  jjee  mmoorrddaa  nnee  zznnaammoo
iizzvvaabbiittii  nnaa  ddaann??

Na Izlakah je zelo perspektivno delo na umetni{kem podro~ju,
ker je `e v osnovni {oli tak{na likovna pedagoginja, da u~encem
da dovolj znanja. Ko so tematski nate~aji, se iz osnovne {ole
otroci prijavijo in skoraj vedno dobijo nagrado. Lansko leto je bil
bo`i~ tudi druga~en, ko smo kar naenkrat naredili sredi Izlak
betlehemsko mesto. Temu so pripomogli mladi. To je nekaj
novega, je delo, ki je pohvale vredno.

Mladi, ~e le ho~ejo, lahko veliko naredijo na umetni{kem
podro~ju. Za~nejo naj mladi, ker s tem njihov umetni{ki duh
raste. Mo`nosti je ogromno, ~e le ho~e{ in zna{ opazovati. @elim,
da bi mladi veliko ustvarjali in dali poudarek kulturni dedi{~ini
samega kraja. Razpoznavnost kraja v veliki meri sloni na mladih.
Pomembno je, da bodo znali predstaviti kraj ne le z besedo,
temve~ tudi z roko. Kajti umetni{ko delo ima du{o.

BBllaa`̀  MMiikkllaavv~~ii~~

Cerkev Svetega Jurija Izlake

Podjetje EVJ Elektroprom d. o. o.
15. maja praznuje 40-letnico
ustanovitve. Zametki dana{njega
podjetja EVJ Elektroprom d. o .o.
segajo v leto 1967, ko Janezu
Vidmarju podjetni{ka `ilica ni
dala miru, da bi bil zadovoljen
zgolj z varno zaposlitvijo v
velikem podjetju Elektro
Trbovlje. Natanko 15. maja 1967
je stopil na pot samostojnega
obrtnika. In to je datum, katerega
bele`imo kot ustanovitev

podjetja, ki se je kasneje preimenovalo v  EVJ Elektroprom,
trgovina, proizvodnja, in{talacije d. o .o. .

Z obrtjo je pri~el sam, a se je obrt zaradi velikega povpra{evanja
po elektro storitvah, kmalu pri~ela {iriti in Janez Vidmar je za~el
zaposlovati. V plodnih {tirih desetletjih je podjetje preraslo v
pravi storitveni center, ki trenutno zajema kar enajst dejavnosti in
zaposluje 150 ljudi. V stanovanjski hi{i svojih star{ev, nasproti
osnovne {ole na Izlakah, je Janez Vidmar uredil delavnico - kjer
je bil prvi sede` obrti. Od takrat pa do danes se je veliko

spremenilo, celotno podjetje EVJ Elektroprom se je postopoma  z
vsemi svojimi dejavnostmi preselilo v Obrtno cono v Kisovcu,
kjer smo v letu 2000 uspe{no zaklju~ili adaptacijo starih
rudni{kih prostorov in jih preuredili v sodoben trgovinsko-
poslovni center. 

V letu 2005 je Janez Vidmar predal funkcijo direktorja sinu
Bo{tjanu, tradicija pa se nadaljuje. Na{ moto {e vedno ostaja isti:
Ponuditi strankam celostno ponudbo, storitev s kakovostno
izvedbo. Tudi idej in delovne vneme ne manjka. V leto{njem letu
je na prostoru ob gradbeni trgovini EVJ Center zrasla {e velika
skladi{~na hala, ki nam bo prinesla dodatnih 3.000 kvadratnih
metrov povr{ine ter prostorsko omogo~ala razvijanje na{ih idej.    

Kljub velikim na~rtom si bomo v mesecu  maju vzeli nekaj
trenutkov za praznovanje in pregled opravljenega … Ker se
zavedamo, da je praznovanje popolno {ele, ko ga praznuje{ v
dru`bi, smo ob obletnici podjetja tudi na{im strankam v trgovinah
EVJ Center pripravili 10% prazni~ni popust. Praznujmo skupaj!

RR..RR..

PODJETJE EVJ ELEKTROPROM PRAZNUJE 40 LET USPE[NEGA DELA
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V preteklem letu je Turisti~no dru{tvo Izlake pripravilo in
organiziralo ve~ prireditev. Pa pojdimo po vrsti. 
Spomladi je bilo izvedeno pprreeddaavvaannjjee  oo  bbaallkkoonnsskkeemm  ccvveettjjuu..
Gospod Klinc iz Litije je v hotelu Medijske toplice povedal
marsikaj zanimivega in uporabnega. 

Aprila je bila v kraju organizirana oo~~ii{{~~eevvaallnnaa  aakkcciijjaa..  
Maja je sseekkcciijjaa    ssppoommiinnkkaarrjjeevv pri na{em dru{tvu pripravila
zanimivo rraazzssttaavvoo v turisti~ni pisarni. Poleg informacij in
fotografij o Izlakah neko~, ki jih je zbral in uredil Toni Urbanija,
je bil na ogled tudi cekin Valvazorin. Tega katerega so izdelali
u~enci na{e osnovne {ole. Na razstavi je sodeloval tudi Varstveno
delovni center iz Zagorja, s svojimi izdelki pa so se predstavile
Izla{ke klekljarice.
Na otvoritvi sta sodelovala pevska skupina Klasek in dramska
skupina O[ Ivana Kav~i~a s svojo predstavo.

Maja smo ob krajevnem pazniku sodelovali na kkrraajjeevvnnii  pprriirreeddiittvvii
NA[ KRAJ, ki je bila na {portnem igri{~u. Pripravili smo
delavnice, kjer so ustvarjali najmlaj{i.

Septembra smo v sodelovanju z Dru{tvom kmetic , `ena in deklet
na pode`elju Izlake - Mlin{e- Kolovrat ter Vrtnarijo ACM in
Krajevno skupnostjo Izlake izvedli IIGGRROO  BBUU^̂..
Sodelovali ste lahko:
• v ustvarjalnih delavnicah za najmlaj{e ( izdelovanje stra{ila,

risanje na bu~e in oblikovanje bu~ iz papirja),
• v tekmovanju

O DEJAVNOSTIH TURISTI^NEGA DRU[TVA IZLAKE
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- za najte`jo bu~o, ki jo vzgojil g. Odlazek in je tehtala 54 kg
ter 
- najbolj nenavadno bu~o, ki je zrasla pri Maselj Agati,

• izbrali smo tudi najbolj zanimiv aran`ma suhih bu~, ki je last
Desanke Kre~a.

Ni {e prepozno, da si priskrbite semena in se pripravite za
naslednje tekmovanje.

S hotelom MT smo septembra sodelovali na MMeeddiijjaa  ffeessttuu..

KKoossttaannjjeevv  ppiikknniikk  ss  ppoohhooddoomm na Klan~i{e ter postankom pri
spomeniku na Zg. Izlakah, kjer je program in pogostitev pripravil
g. Odlazek, smo izvedli oktobra.

Proti koncu meseca oktobra pa smo se odpravili proti Primorski.
Izlet je bil prijeten. Ogledali smo si muzej Pomorski Sergeja
Mu{ere, soline in ohranjeno staro primorsko hi{o. Vodila nas je
Alojzija Drnov{ek, za dobro razpolo`enje pa je poskrbel Denis s
svojo harmoniko.

O`ivili smo zziimmsskkaa  ssrree~~aannjjaa.. Sre~ali smo se sredi novembra v
Medijskih toplicah.

Pomenljiv naslov
MEHKO TIHO-
@ITJE Z BESEDA-
MI nam pove, da so
besede v rimah sple-
tali pesniki. Ob soju
sve~ in petrolejk so
nam nekaj svojih
del predstavili ga.
[mid, ga. Berk, g.

Marin~i~, g. Gro{elj, g. Lakovi~, g. Garantini , torej umetniki iz
doma~ih logov. Le-ti pa so ustvarjalni tudi na drugih podro~jih.
Na ogled so bila likovna stvarjenja, za bolj spro{~eno po~utje pa
je poskrbel njihov trio: violina, ustna harmonika in tolkalo.
Sre~anje je vodila ga. Slavka Flis. 
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V sodelovanju s krajevno skupnostjo Izlake, domom starej{ih
ob~anov Polde Eberl-Jamski in vrtnarstvom ACM Maselj smo
pripravili prireditev z naslovom VV  PPRRAAZZNNII^̂NNII  ^̂AASS..

Na predbo`i~ni razstavi je bilo mo~ videti izdelke, ki jih
ustvarjajo oskrbovanci doma starej{ih. Dokazali so, da so njihove
roke {e vedno spretne in da so pri tem tudi zelo ustvarjalni. Ro~no
izdelane jaslice iz gline je predstavil Jo`ko Smrkolj. Za ideje
kako sami z malo domi{ljije okrasimo na{ dom, pa je poskrbela
Agata Maselj, ki je pripravila ve~ aran`majev. Novoletni pogrin-
jek je pripravila Anita Rogli~.

Ta dan so prisotni lahko sodelovali v ustvarjalnih delavnicah.
Najmlaj{i so izdelovali okraske za novoletno jelko in oblikovali
aran`maje. Sami so izdelali ven~ke in z njimi prazni~no okrasili
Dom dru{tvenih dejavnosti Izlake.

Zelo so se izkazali mladi iz kraja, ki so oblikovali in izdelali
mesto Betlehem. Dokazali so, da jim `age, pile in podobno orodje
pri oblikovanju siporeksa ne dela ta`av. S svojim domiselnim
izdelkom so dopolnili razstavo.

Konec meseca decembra smo se sre~ali na Kme~kem turizmu pri
Zorcu na ttrraaddiicciioonnaallnneemm  PPRREEDDNNOOVVOOLLEETTNNEEMM  SSRREE^̂AANNJJUU..
Ob dobri ve~erji, `lahtni kapljici in prijetni glasbi smo zaplesali v
veselo pri~akovanje praznikov.

Bo`i~no-novoletni ~as je prav gotovo eden izmed najlep{ih v letu.
Je ~as, ki si ga vzamemo za prijatelje, za na{e najbli`je in
nenazadnje za nas same. Ti trenutki so edinstveni. Tako smo 24.
12. 2006 oorrggaanniizziirraallii  `̀ee  ttrraaddiicciioonnaallnnii  66..  BBOO@@II^̂NNII  PPOOHHOODD  ZZ
BBAAKKLLAAMMII  KK  PPOOLLNNOO^̂NNIICCII  NNAA  ZZAASSAAVVSSKKOO  SSVVEETTOO  GGOORROO..
V spremstvu vodnikov, se je skupina s pri`ganimi baklami iz
centra podala na pot po zasavskih poteh. Pot  je vodila mimo Kra~
in se je nadaljevala do Raven, kjer so se pridru`ili {e pohodniki z
Mlin{. Pogled v dolino je bil nepopisen. Vsepovsod polno lu~i .
Drobne lu~ke v daljavi so dale slutiti, da se nekje spodaj nahajajo
vasice, ki jih je na{e Zasavje polno.Pohod se je kon~al s prijetnim
dru`enjem in za marsikoga tudi obiskom polno~nice na Zasavski
Sveti gori. 

Udele`enci letne skup{~ine smo sklenili, da bo letna ~lanarina za
teko~e leto v vi{ini 4_. V dogovoru s tajnico KS lahko ~lanarino
poravnate na sede`u KS Izlake.

Turisti~no dru{tvo naj zdru`uje krajane in ljubitelje Izlak, ki
`elijo kraj obuditi in ohraniti bogato `ivljenje v njem.

Pridru`ite se nam.

tekst in foto:
MMaaggddaa  KKoovvaa~~
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Spo{tovani krajani!

V leto{nji spomladanski ponudbi smo za vas vzgojili in
pripravili ve~ vrst okrasnega cvetja za okna, balkone,
obe{anke in cvetli~ne gredice. Obi{~ite nas v vrtnariji pri
Maselj na Vidrgi.

Po dogovoru vam nudimo urejanje in vzdr`evanje
zelenic, cvetli~nih gredic ter strokovno pomo~ pri
zasaditvi okolice hi{.

Vsem krajanom, {e posebej pa na{im strankam,
~estitamo za krajevni praznik.

Vrtnarstvo ACM - Agata Maselj
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V soboto, 21. 4. 2007, sta Turisti~no
dru{tvo Izlake in krajevna skupnost
Izlake organizirala o~i{~evalno akcijo v
kraju.

Z delom smo pri~eli ob 8.uri. 
^istili smo bre`ino potoka Orehovica,
Lesji potok, Medija in strugo potoka v
[emniku. Prav tako se je uredila okolica

novega pokopali{~a,
pe{pot Medijske toplice
in otro{ko igri{~e.

Ob 11. uri smo se
udele`enci zbrali na
terasi pred krajevno
skupnostjo. Tam smo bili
pogo{~eni z malico in
pija~o, za kar so
poskrbeli ETI Izlake,
Dom starej{ih ob~anov
Izlake, bar Valvazor,
Kmetijska zadruga
Izlake.

Da najmlaj{im ni bilo
dolg~as, so poskrbeli mladinci. V
ustvarjelnih delavnicah so izdelovali
evro denarnice iz tetrapaka.

Veseli smo ugotovili, da je smeti in
druge navlake vsako leto manj. Prav
gotovo je to spodbujajo~ podatek.
Ozave{~enost krajanov  o ~istem in
zdravem okolju je torej ~edalje bolj{a.

Akcije se je udele`ilo okrog 100 prosto-
voljcev. Spodbujajo~e je tudi dejstvo, da
se je v akcijo vklju~ilo kar precej{nje
{tevilo osnovno{olcev in mladih. Ne
smemo namre~ pozabiti, da iz 
majhnega raste veliko.

Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala v
imenu na{ega kraja.

MMaaggddaa  KKoovvaa~~

O^I[^EVALNA AKCIJA

Bla` Miklav~i~

Uro{ Miklav~i~
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OOBBMMOO^̂NNOO  ZZDDRRUU@@EENNJJEE  RRDDEE^̂EEGGAA
KKRRII@@AA  ZZAAGGOORRJJEE

CESTA B. KIDRI^A 11A
1410 ZAGORJE OB SAVI

TEL.  03 56 67 760
e-mail:zagorje.ozrk@rks.si

SSppoo{{ttoovvaannii  kkrraajjaannii  IIzzllaakk!!
Na{e obmo~no zdru`enje ima 12
krajevnih odborov RK in tudi Izlake ima
svoj odbor RK, ki deluje `e blizu 60 let.
Kot ste najbr` `e sli{ali, je v lanskem letu
na{a organizacija praznovala 140 let
obstoja na Slovenskem in je najstarej{a
humanitarna organizacija na svetu.
V lanskem letu je bil sprejet dodatni znak
RK, in sicer rde~i kristal, ki deluje v
okoljih, kjer drugih dveh znakov ne
priznavajo.
Naj vam na{tejemo nekaj dejavnosti, ki
smo jih `e  izvedli v leto{njem letu. 
- Dobrodelni koncert 5.01.2007 v

zagorski cerkvi, ki so ga organizirali
{tudentje VOX  HUMANA in zbrana
sredstva namenili na{i organizaciji in
Karitasu. Prejeli smo 1400 EUR in smo
sredstva namenili za nakup hrane za 90
ljudi.

- Sre~anje prostovoljcev, mentorjev in
glavnega odbora, ki smo ga imeli na
Mlin{ah 12.01.07, kjer smo podelili
tudi priznanja ob 140-letnici RK na
Slovenskem prostovoljkam,  ki ve~ kot

30 let delajo v na{i organizaciji in
posebno priznanje predsedniku na{ega
obmo~nega zdru`enja.

- Organizirali smo sre~anje krvodajalcev,
ki so v lanskem letu darovali kri `e
petindvajseti~, in ve~krat. Vabila smo
poslali 72 krvodajalcem, sre~anja pa se
je udele`ilo nekaj ve~ kot 30
krvodajalcev. Tudi na tem sre~anju smo
podelili priznanje ge. Barbki Rebolj in
dr.Toniju Leskovarju za dolgoletno
sodelovanje pri krvodajalskih akcijah.

- Obiskali smo  varovance doma starej{ih
na Izlakah, katerim smo pripravili
skupaj z u~enci O[ Ivana Kav~i~a -
podru`ni~ne {ole Mlin{e kratek
kulturni program in vsakega obdarili z
ro`ico in sadjem.

- V za~etku marca smo  obiskali na{e
ob~ane - oskrbovance Doma upokojen-
cev v Trbovljah,  ki jih je 12, in jim tudi
izro~ili simboli~na darila in ro`ice.

- V februarju smo imeli sestanek
glavnega odbora, na katerem smo
obravnavali  in potrdili zaklju~ni ra~un
za leto 2006. Poslovanje  v lanskem
letu je bilo  pozitivno.

- Izvedli smo dvodnevno krvodajalsko
akcijo 1. in 2. marca,  katere se je
udele`ilo 326 krvodajalcev. Najve~
krvodajalcev prihaja prav z Izlak iz
tovarne Eti, ki ima {e veliko
razumevanja za to humano poslanstvo,

saj nikoli ne vemo, kdaj bomo sami
rabili kri.

- V mesecu maju bomo pri~eli s postajo
RK tudi na Izlakah, kjer bomo merili
krvni tlak, sladkor in holesterol
krajanom Izlak, ki si `elijo preveriti
svoje zdravstveno stanje, da jim ne bo
treba ~akati zaradi tega pri zdravniku.

- Tudi letos smo se javili na razpis za
zdravstveno letovanje otrok in tako bo
lahko 95 otrok iz na{e ob~ine  letovalo
na Debelem Rti~u.

Vsem krajanom Izlak, ki so v lanskem letu
pla~ali ~lanarino RK, se iskreno zahvalju-
jemo in se priporo~amo tudi za v bodo~e.
Prispevke smo namenili za nakup hrane
soc. {ibkim dru`inam in posameznikom,
za sre~anja starej{ih krajanov in ostale
dejavnosti.
Naj ob tej priliki povemo, da smo v
lanskem letu prvi~ izvedli sre~anje
starej{ih v domu Poldeta Eberla-Jamskega
in da so se zaposleni zelo potrudili in
pripravili resni~no lepo popoldne in ve~er
krajanom nad 70 let, za kar se jim {e
enkrat iskreno zahvaljujemo.
Naj poudarimo, da tudi u~enci {ole Ivana
Kav~i~a Izlake in podru`ni~ne {ole Mlin{e
vedno sodelujejo na na{ih prireditvah  s
prijetnim  kulturnim programom, za kar se
jim  {e enkrat lepo zahvaljujemo.

MMaarrii  DDrroobbnnee

POSTAJA RK NA IZLAKAH

OORK ZAGORJE

Obmo~no zdru`enje RK  Zagorje obve{~a krajane Izlak, da bomo v mesecu maju odprli postajo RK na Izlakah, kjer bomo bbrreezzppllaa~~nnoo
mmeerriillii  kkrrvvnnii  ttllaakk,,  ssllaaddkkoorr  iinn  hhoolleesstteerrooll..  Meritve bodo vsak pprrvvii  ttoorreekk  vv  mmeesseeccuu  oodd  88..  ddoo  1100..  uurree v prostorih krajevne skupnosti Izlake.
Ker je prvi torek v maju praznik, bomo meritve izvajali 8. 5. 2007. Prisr~no vabljeni vsi krajani, ki si `elite preveriti pritisk, sladkor
in 2 x letno holesterol.   

OObbmmoo~~nnoo  zzddrruu`̀eennjjee  RRKK  ZZaaggoorrjjee  oobb  SSaavvii
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Za nami je leto 2006 in po izdelanih statistikah na operativnem
podro~ju je prav zaskrbljujo~e. [tevilo po`arov na na{em
obmo~ju se je pove~alo za ve~ kot 100%. Naj omenim vrste
po`arov, ki so bili na sre~o po ve~ini obvladani in ni pri{lo do
nesre~ velikih materialnih razse`nosti, te`jih po{kodb ter
`rtev.

Gasili smo tri gozdne po`are, dva po`ara na gospodarskem
poslopju (verjetno samov`ig), dva po`ara v kurilnici, ki ga je
povzro~ila napaka na elektro napravi in v`ig olja. 

@elimo poudariti, da je povsod okrog nas vedno ve~ lahko
gorljivih snovi, vedno ve~ razli~ne navlake, ki je najve~krat
sama po sebi potencialno leglo za nastanek po`ara in ~e le-ta
nastane v bli`ini, potem obi~ajno ta navlaka povzro~a hitro
{irjenje po`ara ali pa onemogo~a dostop gasilcem. Vedno ve~
je tudi neo~i{~enih gozdnih in obgozdnih povr{in.
Nekontrolirano spomladansko za`iganje na travnikih ali ob
gozdnih povr{inah pa se lahko zelo hitro raz{iri v po`ar. Zato
apeliramo na vse krajane, naj se redno poslu`ujejo mo`nosti
odvoza  kosovnih odpadkov, da se ne nabirajo po kleteh in
podstre{jih, ter redno odstranjujejo gorljive snovi iz bli`ine
izvora ognja (dimnikov in pe~i).

Naj poudarimo {e dejstvo, da se po`ar najla`je in najhitreje
obvlada na za~etku ob samem nastanku. Z veliko mero
prisebnosti in ustreznim gasilnim sredstvom je to dosti bolj
u~inkovito. Zato ponovno opozarjamo krajane, da naj bi imelo
vsako gospodinjstvo in vsako vozilo gasilni aparat.
Informacije o nabavi ustreznega ro~nega gasilnega  aparata
lahko dobite tudi v na{em dru{tvu. 

[e ena stvar je zelo pomembna: vedno naj se ob po`aru kli~e
{tevilka 112 in ne {tevilka gasilskega doma ali nekoga od
gasilcev, ki ga poznamo. Podatki, ki jih dajemo operaterju o

lokaciji in vrsti po`ara,  pa naj bodo ~im bolj to~ni.

S temi prakti~nimi nasveti `elimo dose~i, da bi krajani vsak
zase ~im ve~ storili na podro~ju preventive varstva pred
po`arom in za zmanj{anje posledic ob `e nastalem po`aru.

Ve~krat na leto imamo razli~ne prakti~ne vaje pikaza ga{enja
razli~nih snovi in na~inov ga{enja. Koristno bi bilo, da bi se
krajani v ve~jem {tevilu udele`evali ogleda teh prikaznih vaj.

Vse ostale informacije, ki bi jih {e `eleli izvedeti v zvezi z
gasilstvom na Izlakah, pa lahko dobite na na{i spletni strani ali
pa nam pi{ite na na{ elektronski naslov: pgd.izlake@siol.net

Za PGD Izlake: FF..ZZaajjcc

Kandidat za hi{nika naj bi izpolnjeval naslednje pogoje:

- dr`avljan republike Slovenije
- najmanj IV. stopnjo poklicne izobrazbe 
- vozni{ki izpit B in C kategorije ali pripravljenost za

pridobitev le- tega v dolo~enem ~asu
- sposobnosti: tehni~no spreten in ve{~ dela z delovnimi orodji

in gasilsko opremo
- od kandidata pri~akujemo {e: vestnost, po{tenost,

prilagodljivost, dobre delovne navade, fizi~no kondicijo in
pripravljenost delati v dru{tvu, ki deluje izklju~no na
prostovoljni bazi.

Kandidatu nudimo stanovanje v gasilskem domu!
^e menite, da bi bilo to delo primerno za vas in nimate re{enega

stanovanjskega vpra{anja, po{ljite pismene prijave z
`ivljenjepisom in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev
do 31.05.2007  na naslov: 

PPGGDD  IIZZLLAAKKEE
IIzzllaakkee  4444
11441111  IIZZLLAAKKEE
((rraazzppiiss  zzaa  hhii{{nniikkaa))

Ve~ informacij lahko dobite na: 
www.pgd-izlake.si ali 
na telefon: 040 710 179  (F. Zajc) .

GASILCI  112

RAZPIS ZA HI[NIKA PGD IZLAKE
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[portno dru{tvo Izlake ima tudi letos
pester program, ki sloni predvsem na
rekreaciji in vklju~evanju mladih v
{portne aktivnosti. Za to so poskrbeli
predsedniki sedmih sekcij: teni{ke -
Matja` Cirar, rekreacijske - Tina Bantan,
teka{ke - Rudi Bantan, nogometne -
Lado Kova~, kolesarske - Marjan
Pograjc, {ahovske - Martin Ocepek in
gorni{ke - Peter Zupan~i~ ter predsednik
Milan Bedra~ in podpredsednik dru{tva
Jernej Kova~i~.Tako smo imeli tudi letos
v zimskem ~asu rekreacijo za vse
starostne skupine in najmlaj{i so bili
tisti, ki so prihajali na rekreacijo v
najve~jem {tevilu. Vse ~lane [portnega
dru{tva vabimo k aktivnemu sodelovanju
v projektu NNaajj  {{ppoorrttnniikk--ccaa, ki poteka `e
peto leto. Letos je novost, da lahko
presti`ni naslov dobi samo ~lan dru{tva.
Skozi celo leto se lahko preizkusite v
razli~nih panogah, ki se to~kujejo, na
koncu pa ste lahko Naj {portnik ali Naj
{portnica dru{tva, se{tevek vseh
tekmovanj. Tekmovanja `e potekajo,
vendar nikoli ni prepozno, saj ste lahko
najbolj{i v svoji kategoriji. Trenutno
vodita GGrreeggoorr  KKoovvaa~~ii~~ in TTiinnaa  BBaannttaann..

V lanskem letu smo za~eli sodelovati
tudi z OOlliimmppiijjsskkiimm  kkoommiitteejjeemm  SSlloovveenniijjaa,
to pa pomeni, da lahko preko na{ega
dru{tva pridete do OOLLIIMMPPIIJJSSKKEE
KKAARRTTIICCEE s popustom.

V slovenskem merilu je zelo odmeven
TTeekk  ppoo  zzaaggoorrsskkii  ddoolliinnii in GGoorrsskkii  tteekk  nnaa
KKaallaannoovv  hhrriibb. Priprave na Tek po
zagorski dolini `e potekajo, prav tako pa
potekajo priprave tudi za na{ novi
projekt Veter v laseh. Dosedanji turnir v
uli~ni ko{arki smo zdru`ili s projektom
VVeetteerr  vv  llaasseehh, ki je pod okriljem [[ppoorrttnnee
uunniijjee  SSlloovveenniijjee.. Generalni pokrovitelj
na{e akcije je oobb~~iinnaa  ZZaaggoorrjjee  oobb  SSaavvii in

`̀uuppaann  MMaattjjaa`̀  [[vvaaggaann. V [portnem
dru{tvu v ob~ini Zagorje ob Savi in
[portni uniji se zavedamo tesne
povezanosti med {portom in zdravjem,
predvsem za mlade, saj je med njimi vse
ve~ tak{nih, ki i{~ejo re{itev v drogah.
Bolje je izbrati {port.

“Veter v laseh, {port je `ivljenje, s
{portom proti drogi.” To je moto
dobrodelne akcije, s katero mlade
opozarjamo, vzpodbujamo in ponujamo
druga~en pogled na `ivljenje - aktiven,
prijazen, vesel, spro{~en, dinami~en,
skratka - prevetren. Letos se bomo
preizkusili samo v ko{arki in sicer bo
najprej atraktivna tekma dveh skupin
(naj ostane {e skrivnost), potem se bodo
pomerili mladi med seboj in sicer v treh
kategorijah: od 10.-12. leta, od 13.-15.
leta in nad 15 let starosti. Dodali smo {e
dru`insko kategorijo, vmes pa bodo
prosti meti - tekmovanje za Naj
{portnika-ce. Pravila tekmovanja lahko
preberete na spletnih straneh [portne
unije, opozorila bi vas samo na to, da
morajo biti v me{ani skupini 3 igralci +
1 rezerva, kar pomeni, da mora v ekipi
nastopati najmanj en mo{ki in najmanj
ena `enska predstavnica iste ekipe.
^asovna omejitev tekme je 20 minut.
Prijavnine za tekmovanje ne bo, vsak
udele`enec pa prejme spominsko majico,
najbolj{i pa tudi medalje. Po e-mailu
sprejemamo predprijave ekip in njihovih
~lanov.

[portno dru{tvo Izlake si je v leto{njem
letu pridobilo naziv ZZddrraavvoo  ddrruu{{ttvvoo. K
temu nazivu je pripomogel ~isto vsak, ki
aktivno pomaga pri vodenju in
organizaciji v dru{tvu, kot tudi vsak
posameznik, ki je sodeloval na
tekmovanju, te~aju, prireditvi, rekreaciji.
V pilotski projekt Zdravo dru{tvo smo se

vklju~ili decembra 2005, saj smo
ugotovili, da je programska ponudba
dru{tva pestra in zdrava. Dobili smo tudi
zastavo Zdravega dru{tva. V okviru tega
projekta se povezujemo s posameznimi
zdravniki in v svoj program vklju~ujemo
projekt Slovenija v gibanju, Z gibanjem
do zdravja. Ne pozabite, pol ure
zmernega gibanja dnevno izbolj{a va{e
zdravje in vas ohranja aktivne.

Koordinatorica  Zdravega dru{tva 
MMaarriijjaa  KKoovvaa~~ii~~

Koprska 94a, 1000 LJUBLJANA, 
Tel.: 01 423 21 42
faks: 01 423 21 43

e-po{ta: info@sportna-unija.si,
www.sportna-unija.si

[D - ZDRAVO DRU[TVO

[[PPOORRTTNNOO  DDRRUU[[TTVVOO  IIZZLLAAKKEE
www.sdizlake.si, info@sdizlake.si
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V letu 2006 so sodelovali na treh turnirjih
za dr`avno prvenstvo, in sicer v Novi
Gorici, Zagorju ter na Ptuju. Domov so
odnesli 22 prvih mest, 15 drugih in 8
tretjih mest. V tem letu imajo 8 dr`avnih
prvakov. Sodelovali so tudi na {estih
mednarodnih turnirjih, kjer je bil
izkupi~ek nagrad naslednji: 9 prvih mest,
5 drugih mest in 12 tretjih mest.
Mednarodna tekmovanja so potekala v
krajih: Wörgl (Avstrija), Biha} (Bosna in
Hercegovina), Salsomaggiore Terme
(Italija), Lipovljani (Hrva{ka), Zagorje
(Slovenija) in Kutina (Hrva{ka). Na
odprtem prvenstvu Izlake 2006 so dosegli
3 zlata odli~ja ter 2 bronasti. Sodelovali so
tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu
v Zadru, kjer je Andrej Ocepek dosegel 2.
mesto, Tilen Zajc in Neva Ocepek pa 3.
mesto.
Na ~lanskem evropskem prvenstvu je
Ur{ka Dolin{ek zasedla 5. mesto.
V mesecu juniju so opravili polaganje
pasov. Rumeni pas so si pridobili
Anastazija Vidlak, Jan Vidlak, Suzana
Lazar, Samo Kralj, Lea Ga{per{i~, Matic
Dolin{ek in Lucija Dolin{ek, modri pas
Nusmir Bajraktarevi}, Grega Razpotnik,
Tilen Zajc in Neva Ocepek, rjavi Andrej
Ocepek, ~rni 1dan Maja Vetr{ek, Ur{ka
Dolin{ek in Nejc Hribar, ~rni 2 dan Marko
Razpotnik in ~rni 3 dan Milo{ Rozman.
Konec poletja so ustanovili skupino, v
kateri se poleg standardnega treninga
trenira tudi tehnike, katerih cilj je
usklajeno delovanje uma in telesa.

PPrrvvii  ttuurrnniirr  zzaa  ddrr`̀aavvnnoo  pprrvveennssttvvoo  vv  NNoovvii
GGoorriiccii

Za Roka Vrta~nika, Kristjana Hrastelja,
Maru{o Izlakar in Saro Smrekar je bil to
prvi nastop na tekmovanju. Vsi {tirje so
prikazali dobre borbe tako kot tudi ostali
predstavniki kluba. Osvojili so sedem prvih
mest (Rok Vrta~nik, Tilen Zajc, Grega
Razpotnik, Milo{ Rozman, Liljana Go{te,
Maja Vetr{ek, Ur{ka Dolin{ek), {est drugih
mest ( Kristjan Hrastelj, Maru{a Izlakar,
Sara Smrekar, Marko Razpotnik, Jure
Vetr{ek, Peter Ravnikar) ter eno tretje
mesto ( Nejc Hribar). 

DDrruuggii  ttuurrnniirr  zzaa  ddrr`̀aavvnnoo  pprrvveennssttvvoo  vv
ZZaaggoorrjjuu
Rezultati Izla~anov so slede~i: 7 zlatih
medalj (Tilen Zajc, Neva Ocepek, Nusmir
Bajraktarevi}, Andrej Ocepek, Liljana
Go{te, Maja Vetr{ek in Ur{ka Dolin{ek), 5
srebrnih medalj (Kristjan Hrastelj, Maru{a
Izlakar, Sara Smrekar, Grega Ocepek, Peter
Ravnikar) ter 3 bronaste medalje (Rok
Vrta~nik, Marko Razpotnik, Jure Vetr{ek).

AAuussttrriiaann  ooppeenn,,  WWöörrggll
Tekmovanja so se udele`ili z osmimi
tekmovalci. Izkupi~ek nagrad je bil slede~i:
drugo mesto (Tilen Zajc), tretje mesto (Jure
Vetr{ek) ter dve peti mesti (Liljana Go{te,
Gregor Razpotnik).

OOrrggaanniizzaacciijjaa  mmeeddnnaarrooddnneeggaa  ooddpprrtteeggaa
pprrvveennssttvvaa  IIzzllaakkee  22000066
17. junija so organizirali odprti turnir Izlake

open. Tekmovanja se
je udele`ilo 65 tekmo-
valcev iz enajstih klu-
bov, od tega trije iz
Hrva{ke.
Rezultati, ki so jih
dosegli, so slede~i: 3
prva mesta ( Tilen
Zajc, Neva Ocepek in

Grega Razpotnik) ter 2 tretji mesti (Rok
Vrta~nik in Maru{a Izlakar).

SSvveettoovvnnii  ppookkaall  WWAAKKOO
Za~etek junija so sodelovali v okviru
reprezentance na 11. Best Fighter World
cupu v Italiji. Izkupi~ek nagrad je bil
naslednji: 2 prvi mesti ( Tilen Zajc, Andrej
Ocepek), 2 peti mesti (Liljana Go{te, Ur{ka
Dolin{ek) ter osmo mesto (Nusmir
Bajraktarevi}). Na tekmovanju je
sodelovalo 1480 tekmovalcev iz 36 dr`av.

LLiippoovvlljjaannii
Domov smo prinesli 3 prva mesta (Tilen
Zajc, Neva Ocepek v kategoriji starej{e
kadetinje in juniorke), 2 drugi mesti
(Gregor Razpotnik, Andrej Ocepek) ter
tretje mesto (Tilen Zajc). Tilen je bil
izbran za najbolj{ega tekmovalca v
kategoriji starej{i kadeti, Neva Ocepek pa
za najbolj{o v kategoriji juniork.

AAnnddrreejj  vviiccee  ssvveettoovvnnii  pprrvvaakk,,  NNeevvaa  iinn  TTiilleenn
ttrreettjjaa
Andrej Ocepek, Neva Ocepek, Gregor
Razpotnik in Tilen Zajc so se s slovensko

izbrano vrsto udele`ili ssvveettoovvnneeggaa
mmllaaddiinnsskkeeggaa  pprrvveennssttvvaa  vv  kkiikkbbookkssuu / semi
kontaktu v Zadru, ki je potekalo od 26. 9.
do 1. 10. 2006. Na prvenstvu so bili
prisotni tekmovalci iz 43 dr`av z 1120
tekmovalci z vseh petih kontinentov. Neva
in Tilen sta oba, po tem ko sta se z lahkoto
prebila skozi kvalifikacije, za las zgre{ila

USPE[NO LETO 2006 ZA PON DO KWAN IZLAKE
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finale. Oba sta izgubila s kasnej{ima
svetovnima prvakoma, in to le za eno to~ko,
kar ka`e, da spadata v sam svetovni vrh.
Borec svetovnega ranga pa je tudi Andrej, ki
je v finalu izgubil proti `e poznanemu
Italijanu s 17:14. Istega nasprotnika je letos
`e enkrat premagal in to v Piacenzi v Italiji,
kjer je Andrej stal na najvi{ji stopni~ki. 
Kon~ni izkupi~ek Izla~anov s svetovnega
prvenstva je tako ena srebrna in dve bronasti
medalji.

ZZaakklljjuu~~nnii  ttuurrnniirr  zzaa  ddrr`̀aavvnnoo  pprrvveennssttvvoo,,  PPttuujj
Po dobro odigranih borbah je bil izkupi~ek
nagrad naslednji: 8 zlatih medalj ter s tem
tudi nazivov “dr`avni prvak 2006” (Rok

Vrta~nik, Tilen Zajc, Grega Razpotnik, Neva
Ocepek, Grega Ocepek, Liljana Go{te, Maja
Vetr{ek ter Ur{ka Dolin{ek), Pet srebrnih

medalj (Kristjan Hrastelj, Maru{a Izlakar,
Sara Smrekar, Andrej Ocepek ter Peter
Ravnikar) ter {tiri bronaste medalje (Marko
Razpotnik, Nusmir Bajraktarevi}, Jure
Vetr{ek ter Liljana Go{te).
Nehvale`no ~etrto mesto je zasedel Milo{
Rozman. S petim mestom pa sta se morala
tokrat zadovoljiti Nejc Hribar ter Jure
Vetr{ek.

SSlloovveenniijjaa  ooppeenn  22000066,,  ZZaaggoorrjjee
V soboto, 4. 11. 2006 so predstavniki Pon do
kwan kluba z Izlak sodelovali na odprtem
turnirju “Slovenija open” v Zagorju. Na
turnirju je nastopilo nekaj ~ez 300
tekmovalcev in tekmovalk iz osmih dr`av.
Izkupi~ek nagrad je bil naslednji: ena
srebrna medalja (Ur{ka Dolin{ek) ter {est
bronastih medalj (Tilen Zajc, Gregor Raz-
potnik, Milo{ Rozman, Nusmir Bajrak-
tarevi}, Grega Ocepek ter Maja Vetr{ek).

EEPP  LLiizzbboonnaa  22000066
Predstavnica kluba KK Pon do kwan Izlake,
Ur{ka Dolin{ek, se je udele`ila EP v
Lizboni, kjer je dosegla 5. mesto. Za
uvrstitev v ~etrtfinale bi morala premagati
irsko predstavnico ter lansko svetovno
prvakinjo iz Mad`arske in domov bi se
morda vrnila z medaljo. 

1100..  bboo`̀ii~~nnii  ttuurrnniirr  KKuuttiinnaa  22000066
V soboto, 9. 12. 2006, so se udele`ili 10.
mednarodnega turnirja Hrva{ka, Kutina
2006. Na tekmovanju je tokrat sodelovalo
799 tekmovalcev, 142 klubov iz {estnajstih
dr`av. Izla~ani so se tekmovanja udele`ili s
petimi tekmovalci. Bronasti medalji sta
domov prinesla Jure Vetr{ek in Ur{ka
Dolin{ek. Peto mesto sta zasedla Tilen Zajc
in Nusmir Bajraktarevi}, z devetim mestom
pa se je moral zadovoljiti Milo{ Rozman.

NNAA^̂RRTTII  ZZAA  LLEETTOO  22000077
Polaganje pasov (po programu sistema
Pondokwan), udele`ba na treh turnirjih za
dr`avno prvenstvo in vsaj {estih
mednarodnih turnirjih. 
Udele`ba na svetovnem prvenstvu
organizacije WAKO v Combri, Portugalska,
ter na evropskem (mladinci) prvenstvu
organizacije WAKO v Portu, prav tako na
Portugalskem. Na{ strokovni kader se bo
udele`eval izobra`evanj v Sloveniji in
Nem~iji - pri in{truktorju g. Danielu Pondu.
Poleg tega se bo dogajalo {e mnogo
zanimivega v telovadnici in izven nje.

IIrreennaa  RRaavvnniikkaarr  HHrriibbeerr{{eekk

PREUREDITEV [PORTNEGA IGRI[^A NA IZLAKAH 
V [PORTNI PARK IZLAKE

V leto{njem letu smo pri~eli z obnovitvenimi deli na {portnem
objektu igri{~a Izlake. Izvajalec del je gradbeno podjetje SGP
Zasavje d.d. Trbovlje. Trenutno se kon~ujejo zahtevna zemeljska
dela in vstavljanje prvega dela kolektorja za ~istilno napravo, ki
poteka vzporedno ob {portnem igri{~u. V izgradnji sta tudi oporni
zid zaradi izravnave terena in dovozna rampa. Vgrajujejo se tudi
cevi za odvodnjavanje in kanalna povezava za razsvetljavo.

Dela potekajo po na~rtu. Zelo si prizadevamo, da bi lahko ~imprej
pri~eli z vadbo na igri{~u, ki je sedaj zelo omejena. Vsi skupaj bomo
morali {e malo potrpeti, bo pa potem bolje. Zelo te`ko je
napovedovati, kdaj to~no naj bi bila dela kon~ana. Upamo, da bo to
do konca maja leto{njega leta.

Vzporedno potekajo tudi dela, ki niso bila predvidena v popisu
investicije: teni{ka hi{ica, razsvetljava, plezalna stena in balini{~e.
Dolo~eni {portni objekti se bodo opremljali {e v nadaljnjem
obdobju. Denarja je vedno premalo, dolo~ena sredstva bomo
posku{ali pridobiti od donatorjev, saj bi tako lahko prej zaklju~ili
{portni park. 

Vsem, ki sodelujete pri projektu obnove igri{~a, se v imenu

[portnega dru{tva Izlake najlep{e zahvaljujemo in `elimo {e veliko
uspehov pri nadaljnjem delu.

tekst in foto:
za [D Izlake

MMiillaann  BBeeddrraa~~
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V rekreacijski sekciji [D Izlake je bilo tudi v tem delu leta pestro.
Najbolj zagnani so enkrat tedensko obiskovali rekreacijo, ki
poteka v telovadnici O[ Ivana Kav~i~a pod vodstvom {portnih
vaditeljev. Tu so si mlaj{i pridobivali osnovne motori~ne
sposobnosti, se spoznavali z razli~nimi {portnimi igrami,
tekmovali, se dru`ili. Odrasli so po za~etnem ogrevanju dobro
aktivirali svoja telesa ob razli~nih {portnih igrah z `ogo. Starej{i
pa so ve~inoma posve~ali pozornost preventivni vadbi korektivne
gimnastike, razgibavanju in vajam za krepitev posameznih
mi{i~nih skupin.

Na pustni torek so ma{kare skupaj z Mojco in Kali~opkom rajale
in se zabavale v hotelu Medijske toplice. Pike nogavi~ke,
~arovnice, Indijanci, vojaki, klovni, gusarji, morske deklice in
mnoge druge maske so uspe{no pregnale zimo in pojedle vse
krofe.

V marcu se je v okviru akcije “Naj {portnica, naj {portnik Izlak”
odvil turnir v namiznem tenisu. Udele`ilo se ga je 32
tekmovalcev vseh starosti. Po dobrih borbenih igrah smo dobili
zmagovalko Nata{o L. in zmagovalca Iztoka Z.. Ob tej prilo`nosti
vas vabim, da se tudi vi udele`ujete tekem [D Izlak in se
potegujete za naziv “Naj {portnica, naj {portnik Izlak”.

PPrriipprraavviillaa  TTiinnaa  BB..

[portniki goje vedno dobre misli za ljudi mlade in manj mlade. 
Duhovnost {portnikov se vedno bolj prebuja. 
Novi so premiki k bolj{emu {portnemu tekmovanju, saj vedno
ve~ ljudi prav k {portu jih hiti. Vsak, ki za {port je kaj prispeval,
s tem prijatelj tega je postal.
Okolje in prostor pa {portne ve{~ine, aktivnosti je svoje {e
pove~eval.
Egoist nikoli ne bom postal.
Dober odnos in sodelovanje v panogi goji, v prepri~anju, kar v
preteklosti smo ponudili, nekaj bomo {e pridobili, da bi sebi in
mlademu rodu {e kaj dobrega storili. 
Na{ ka`ipot naj bo, da pri {portu se ~lovek prav hitro dobro
izka`e, ~e le za to kaj smisla ima, da sebe in druge res ceniti ho~e
in zna.
Naj dol`nosti bi opravili, kot to potrebno je bilo, pravic iz tega
prav gotovo nekaj bo. 
Na raznih vajah in tekmovanjih ste mladi marsikaj dosegli, toda

le z vztrajnim delom in naporom uspeh je zagotovljen.
Da k uspehu so svoje {e dodali {portni navija~i, ki glas svoj so
poudarili, prosti ~as so {portu namenili.
Vse so le dru`abne igre, ~lovek, ki v {portni disciplini dela,
gotovo bo uspeha ve~ imel. 
Da bi z rokami in nogami pokazali, kaj znamo, ~e le ho~emo, pa
{e nagrado bi dobili, ~e bi jo zaslu`ili. 
Res skoraj brez snega ta zima je bila, `e konec zime je bilo snega
nam malo ve~ dano. 
Vse se je prav zgodilo, pomladne dni smo dobili, tako da sebe in
soljudi smo razveselili, bodimo bolj spo{tljivi, manj zahtevni, vse
bomo dosegli, le dobro sodelovanje, to je {portno tekmovanje.
Kaj bi dal, da dober {portnik bi postal.

Zapisal in bralcem posredoval
AAlloojjzz  KKrree~~aa

[PORTNO DRU[TVO IZLAKE - REKREACIJSKA SEKCIJA

RAD [PORTNIK BI POSTAL
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Nekaj mesecev, nekaj poznih ve~erov, nekaj sobot ali nedelj.
Pribli`no tak{en je urnik ~lanov izla{kih gledali{~nikov. V tej sezoni
smo se vam uspeli predstaviti z delom sicer nepoznanih avtorjev
Carla LAUFS-a in Wilhelma JACOBY-ja z naslovom Penzion Jelen.
Sprva nad samim delom nismo bili navdu{eni, saj si nismo znali
predstavljati, kako bi delo uspe{no postavili na oder. V delu smo sicer
videli nov izziv in z negotovostjo smo se lotili dela. Kar nekaj
jesenskih in zimskih ve~erov smo skupaj z re`iserjem Jo`etom
Kranjcem pre`iveli v kulturni dvorani. Po~asi smo za~eli pri delu
u`ivati, saj nam je igra po~asi postajala simpati~na. Uspelo nam jo je
postaviti na oder ob zaklju~ku leta, saj smo imeli premiero
30.12.2006, prvo ponovitev pa kar na Silvestrovo. Obe predstavi sta
bili lepo obiskani, kar je prav gotovo pla~ilo za na{ trud in odrekanja.
Z delom smo potem v leto{njem letu gostovali tudi v Ospu, Lu~ah,
Dolu pri Ljubljani, Morav~ah, Kisovcu, Prevaljah, [entlambertu in
Gori{nici. Gostovanja na~rtujemo seveda {e v jesenskem ~asu. V
okviru gledali{kega abonmaja smo se predstavili na velikem odru
zagorskega Delavskega doma. 
Na{a gostovanja so polna presene~enj. Navadno se pri~ne kar v
dvorani, ko nalagamo kulise. Te morajo biti zlo`ene to~no, druga~e
bi imeli te`ave s prostorom. Velikokrat smo prehodili `e precej
zdelane stopnice na{e dvorane, saj prena{amo kulise gor in dol. Sledi
vo`nja. Na oddaljena gostovanja se v~asih odpravimo kar z
avtobusom. Ko prispemo na cilj, je na vrsti spet prena{anje kulis in
njihovo postavljanje. Igramo v malih ali velikih dvoranah in vedno
moramo za postavitev poiskati kak{ne nove hitre re{itve. No, seveda
pri tem uporabimo domi{ljijo vseh igralcev in v~asih te`ko izlu{~imo
prave re{itve. Na sre~o nam je do sedaj {e vedno uspelo nekako
pripraviti oder.  Po predstavi smo sicer `e precej utrujeni, a kulise
moramo podreti, nalo`iti in {ele nato sledi prislu`ena ve~erja in
sre~anje z gostitelji. Kljub vsem tem naporom pa na odru u`ivamo in
hkrati upamo, da u`ivajo tudi gledalci. Ob gostovanjih se spletajo
nova prijateljstva, nova poznanstva. Spoznavamo dobre amaterske
gledali{~nike, ki pa jih seveda radi predstavimo tudi vam, dragi
krajani. V tej sezoni smo gostili gledali{~nike iz ^em{enika, Ospa,
Kopra in Ver`eja in na{a `elja je, da na izla{ki oder pripeljemo {e
kak{no zanimivo delo. Zahvaljujemo se vsem, ki si pridete ogledat ta
dela. Zelo neprijetno po~utje na odru je, ~e je dvorana  prazna. [e bolj
neprijetno pa se po~utimo mi, kot  gostitelji, saj nas povsod, kjer se
predstavimo z na{im delom, resni~no lepo sprejmejo in vsaka
skupina se potrudi, da je ~im ve~ obiskovalcev.  Vedno si `elimo, da
bi jim tako gostoljubnost  vrnili tu, na Izlakah. 

S predstavami smo v spomladanskem delu zaklju~ili, saj ta ~as za
na{o dejavnost ni ve~ primeren. Dogovarjamo pa se seveda `e za
Valvazorjev ve~er v za~etku septembra.
V leto{njem letu praznujemo 50. letnico delovanja registrirane
kulturne dejavnosti na Izlakah. V delovanju je bil desetletnem
premor, a skupina, ki {e danes vztraja, deluje `e sedemindvajseto
leto. Verjetno bi bil izra~un ur, ki smo jih v tem ~asu posvetili
kulturnemu `ivljenju, kar te`ak in {tevilke bi bile visoke! Igralec na
predstavo porabi pribli`no 300 ur, kar pomeni v 27 letih 8100 ur. To
pa je `e kar lepa {tevilka, ali ne? Razveselili smo se, ko smo v
skupino pridobili tudi nekaj mlaj{ih, ki se `elijo izkazati na odru.
Torej se za prihodnost amaterskih gledali{~nikov na Izlakah ni bati.
Skrbi pa nas dejstvo, da je na{a dvorana precej uboga. Na gostovanjih
imamo mo`nost igranja v lepih dvoranah, pa ~eprav igramo tudi po
nekaterih manj{ih krajih. @elimo si, da bi tudi pri nas na Izlakah
uspeli priti do primernej{ih prostorov, saj nam je v~asih neprijetno,
ko se  bojimo, da se nam morda udre strop na glavo. Tudi na{e
sanitarije si ne morejo prislu`iti pohvale. Verjetno se strinjate z nami,
da je na Izlakah vendarle `e ~as, da temeljito razmislimo o dvorani.
Saj si jo zaslu`imo, ali ne? 

tekst in foto:
IIrreennaa  UUllee

Leto je naokoli in ponovno se vam na kratko ogla{amo tudi pevke
Vokalne skupine Iris. Za nami je zelo uspe{no pevsko leto, kar nam
je v veliko zadovoljstvo. V ~ast si {tejemo, da smo lahko sodelovale
na mednarodnem festivalu komorne glasbe ”Valvasorjevi ve~eri
2006”. Kot vsako leto smo tudi letos sodelovale pri bo`i~nici v cerkvi
sv. Jurija na Izlakah, ki smo jo ponovili tudi v cerkvi na Lokah pri
Kisovcu. Sodelovale smo tudi s klekljarskim dru{tvom iz Hrastnika
pri otvoritvi razstave njihovih del ob materinskem dnevu v
delavskem domu v Zagorju. ^aka pa nas {e kar nekaj zahtevnih
projektov, kot je revija malih vokalnih skupin, snemanje
dokumentarne oddaje o gradu Medija in {e vrsto drugih nastopov.
Med drugim pa je potrebno tudi poudariti, da smo marca dobile novo
umetni{ko vodjo Lucijo Kr`i{nik, ki je prevzela strokovno vodenje
skupine.                                                                            

VVookkaallnnaa  sskkuuppiinnaa  IIrriiss

IZLA[KI GLEDALI[^NIKI OHRANJAMO TRADICIJO

PEVSKI UTRINKI
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Dru{tvo kmetic, `ena in deklet na pode`elju, Izlake - Mlin{e -
Kolovrat {e vedno deluje.
Petnajst let dru`enja ni kar tako. V tem ~asu smo pre`ivele veliko
lepih trenutkov, v~asih nas je spremljala `alost, v~asih veselje.
Te`ave smo bolj ali manj uspe{no premagovale in tako nas {e
vedno dru`i `elja po ne~em novem, dobrem. Rade se sre~ujemo,
udele`ujemo  sre~anj, izobra`evanj, skupaj i{~emo nove re{itve,
nova znanja. Pri vsem tem pa nikakor ne pozabimo na to, da so
na{e sre~anja zelo pomembna tudi zato, da se malo odpo~ijemo
od vsakodnevnega dela in obveznosti. Na na{ih sre~anjih za
trenutek pozabimo na tegobe, ki nas spremljajo. Dostikrat `e
samo pogovor s kolegico pomeni veliko olaj{anje. V ~asu, ki do
nas ni prav ni~ prijazen, je to {e kako pomembno. ^as, v katerem
smo se zna{li, neusmiljeno ho~e svoje. Vedno ve~ je zahtev,
predpisov, birokracije. Spra{ujemo se, koliko ~asa bomo lahko {e
zdr`ali in bojimo se, da bi karkoli povzro~ilo, da bi dru{tvena
dejavnost (ne samo na{a) zamrla. Upamo, da se to ne bo zgodilo,
da se bo na{lo toliko razuma in bo taka oblika delovanja {e naprej
`ivela in da se bodo na{la tudi kak{na sredstva v ta namen.
In kak{ni so na{i na~rti?
Vedno se rade zberemo, kadar je beseda o peki ali kuhi. Tako smo
letos `e imele te~aj ”Priprava biskvitnega peciva”, ki je bil lepo
obiskan. ^eprav na{e ~lanice znajo pripraviti ~udovite izdelke, se
z veseljem udele`ujejo ”pekarskih” sre~anj. Pravijo, da vedno
zvedo {e kaj novega, kar jim olaj{a delo in seveda izdelke naredi
okusnej{e in lep{e. Kako spretne so, so pokazale tudi na
tekmovanju ”peka orehove potice”, ki smo ga letos izvedle. Po
oceni {tiri~lanske komisije si je letos prvo mesto prislu`ila Stanka
Pograjc. Pripravile smo velikono~no razstavo, kjer smo
predstavile nekaj dobrot in pa seveda ro~nih spretnosti. Upam, da
ste si razstavo v Medijskih toplicah ogledali. 
Podale smo se na strokovno ekskurzijo na Primorsko. Tam smo
videle in sli{ale veliko zanimivega. Oljke in kakijev {e ne bomo
prenesle v na{o dolino. Leto{njo zimo bi najbr` rastline pre`ivele,
vseh pa zaradi mraza ne. Upamo pa, da smo se nalezle nekaj
dobre volje na{ih gostiteljic. Kljub trdemu delu na kra{ki zemlji
so na{e Primorke vesele in se rade dru`ijo. 
V lanskem letu smo organizirale koncert narodnih pesmi. Pevke
smo u`ivale in verjamemo, da so z nami u`ivali tudi poslu{alci. V
dvorani je bilo {e nekaj prostora, zato vas `e sedaj vabim, da
prisluhnite nam in na{im gostjam v bodo~e. Prepri~ane smo, da

kdor poje, slabo ne misli. ^lanicam pevske skupine Klasek je
uspelo organizirati tudi samostojni koncert za stanovalce DSO
Izlake. Z veseljem smo jim popestrile dan in zadovoljne smo bile,
ker jim je bilo na{e prepevanje v{e~. Ob slovesu smo se `e
dogovorili za ponovno sre~anje v prihodnjem letu. Pevke so se
predstavile tudi ob otvoritvi velikono~ne razstave. 
Sedaj izbiramo kandidatko za mlado kmetico leta 2007, jeseni pa
se nameravamo udele`iti izbora kmetice leta. Dosedanje
kandidatke sicer niso zmagale, a so se vedno dobro izkazale. Prav
veselje jim je bilo zaploskati, saj jim za zmago ne primanjkuje
pridnosti, znanja in spretnosti. Nekaj to~k se jim praviloma
odtrklja po na{ih skromnih strminah, kjer kmetije ne morejo biti
tako bahavo razko{ne kot v rodovitnih ravninah in na vinorodnih
strminah. Zaradi pogostega nerazumevanja doma~ega okolja za
kmetijsko problematiko se pogosto ne znamo dovolj ponosno
postaviti po robu onim s sto in ve~glavo ~redo goveda, sodi
pridelanega vina, razvitim zelenjadarstvom ... Prepri~ane pa smo,
da moramo {e naprej vztrajati in dokazovati, da je treba ceniti tudi
`uljave roke iz zasavskih bregov.
Tako kot vsa leta do sedaj bomo sodelovale z drugimi dru{tvi v
KS Izlake in drugod. Rade  vam ob praznovanjih in slovesnostih
ponudimo dobrote iz kme~kih pe~i ali doma~ih ognji{~. Komur se
sto`i po dobrotah, naj nas na prireditvah obi{~e in si privo{~i
gri`ljaj. 
Odkar je Zveza kmetic Slovenije bolj aktivna, se rade udele`imo
njihovih akcij. Sodelovale smo in {e bomo na dr`avnih kme~kih
`enskih igrah, udele`ile se bomo pohoda na Javornik, bolj
skromno obiskujemo zimovanje v Portoro`u. Dru`enja so
namenjena spoznavanju, izmenjavi mnenj in izku{enj, pa tudi
smehu in zabavi. Iz sre~anj prihajamo bogatej{e, bolj cenimo
kmetice iz drugih pokrajin in tudi druge nas bolje poznajo. Tako
po~asi, a vztrajno krepimo stanovsko zavest. 
S svojim delovanjem zelo podpiramo Zvezo v prizadevanju, da
kmetijstvu povrnemo pravi status. Naj nas ne premoti
globalizacija! Pridelajmo si hrano doma! Da ob~utljiva rastlinska
in `ivalska hrana prepotuje velike razdalje, moramo uporabiti
vrsto kemikalij, ki ji ohranjajo sve` izgled, pokurimo veliko nafte.
Na{e mleko in `ivali prodajamo na tuje, uva`amo surovine,
prirejene po ni`jih standardih. Prepo~asi se zavedamo velikih
neumnosti.
V jesenskem ~asu pa nas ~aka {e kak{no predavanje, delavnica,
novoletno sre~anje… Na~rtov imamo veliko, upamo le, da bomo
~imbolj uspe{ne. Ob tej prilo`nosti se zahvaljujem vsem zvestim
~lanicam za po`rtvovalno pomo~ in vsem vam, ki nas pri delu
podpirate in nam pomagate. Vesele pa bomo tudi takrat, ko se nam
boste na na{ih prireditvah tudi pridru`ili. Najbolj pa si `elimo
novih ~lanic in pomladitev na{e dru{~ine. Pri nas je dovolj
prostora za vsako, ki ljubi ali sovra`i na{e “ravnine ob breg
prislojene”, let ali neizku{enosti ne preverjamo, tudi posestni list
ni pogoj. Najpomembnej{e je le hotenje, da na{o dolino, ki je za
mnoge tujce raj na zemlji, ohranimo v vsej lepoti in pestrosti.

tekst in foto:
IIrreennaa  UUllee  

BILE SMO PRIZADEVNE IN USPE[NE …
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Spo{tovane krajanke in krajani! Dovolite mi, da v imenu na{ega
dru{tva vsem vo{~im lepo in veselo praznovanje krajevnega
praznika. 

Vsako leto je to lep dogodek in lansko leto smo ga v na{em
dru{tvu proslavili bolj slovesno. Skupaj z Vami smo `e 55 let in
na dan krajevnega praznika smo medse povabili ~astna ~lana,
ETI d.d. in Matja`a [vagana, krajevne in ob~inske funkcionarje,
predstavnike dru{tev in vse vas. Poseben gost na na{em
praznovanju je bil Miran Stanovnik, bolj znan kot Pu{~avski
lisjak, ki je prisotnim predstavil dokumentarni zapis tekmovanja
Dakar 2006 in odgovarjal na va{a vpra{anja. Na prireditvi smo se
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob~ine
Zagorje,  tajniku sveta g. Borisu Gro{lju in Miranu Stanovniku
zahvalili za pomo~ in podporo pri delu. Na podlagi Pravilnika o
odli~jih AMD Izlake in pisne utemeljitve predloga, ki ga je
obravnaval Ob~ni zbor dru{tva, je bilo sklenjeno, da se za
~astnega ~lana AMD Izlake imenuje Staneta Kramarja.
Utemeljitev je bila iz~rpna, saj samo opis njegovega prispevka k
delu in ohranitvi dru{tva presega vrstice, ki jih letos namenjamo
v Izla{ke novice. Naziv ~astnega ~lana je Stane prejel iz rok
zagorskega `upana, dr`avnega poslanca in ~astnega ~lana AMD
Izlake, g. Matja`a [vagana. 

Pomembno pri tem je to, da Stane ni edini, ~igar prispevek je
prepoznaven, saj smo dru{tvo mi vsi. Vabimo vas, da tudi vi
predlagate, kdo je najzaslu`nej{i in kdo je tisti, ki mu je potrebno
dodeliti priznanje. Va{e predloge o priznanjih, o delu in razvoju
dru{tva, bomo z veseljem sprejeli na na{ elektronski naslov
amd.izlake@gmail.com ali na naslov AMD Izlake, Izlake 3, 1411
Izlake. 

Temelj za ocenjevanje dela je javnost dela dru{tva, ki  se je
izvajala preko zapisov v sredstvih javnega obve{~anja in med
njimi v krajevnem glasilu. Poleg tega na medmre`ju vodimo
spletno stran dru{tva http://www.amdrustvo-izlake.si,  kjer je

predstavljeno dru{tvo,
~lanstvo, na njej vodimo
zapise dogodkov in
predstavljamo obdru{tveno
`ivljenje. 

^lanstvo in ~lanske
ugodnosti
V AMZS imamo razli~ne
kategorije ~lanstva, in sicer
osnovno ~lanstvo, dru`insko
~lanstvo, osnovno ~lanstvo in
pla~ilna kartica VISA,
~lanstvo PLUS in ~lanstvo
PLUS in pla~ilna kartica VISA
ter ~lanstvo za invalide in

~lanstvo brez vozila. Razli~na ~lanstva imajo razli~ne ugodnosti
in med njimi naj predstavim samo osnovno:

PPoommoo~~  nnaa  cceessttii  vv  SSlloovveenniijjii
- pomo~ mehanika na cesti 
- prevoz pokvarjenega vozila
- prevoz v prometni nesre~i po{kodovanega vozila in re{evanje
- klubsko nadomestno vozilo v primeru prometne nesre~e ali

kraje vozila
PPooppuussttii  nnaa  ssttoorriittvvee  vv  AAMMZZSS
- tehni~ni pregled vozila - enote AMZS,
- preventivni tehni~ni pregled vozila - enote AMZS,
- test akumulatorja, zavor in kontrola teko~in - enote AMZS,
- AMZS avtopralnice,
- menjava `arnic in nastavitev `arometov - enote AMZS,
- storitve v delavnicah in vulkanizerske storitve - enote AMZS,
- pregled rabljenega vozila pred nakupom - AMZS PE

Ljubljana in Celje,
- servisni pregled klimatske naprave - enote AMZS,
- najem avtomobilskega stre{nega kov~ka - enote AMZS,
- najem otro{kih varnostnih sede`ev za dojen~ke - AMZS PE

Ljubljana in 
- najem vozil (rent a car) - AMZS HERTZ
iinn  {{ee  PPrraavvnnii  nnaassvveett,,  MMoottoorreevviijjaa,,  DDeennaarrnnaa  ppoommoo~~  iinn  PPooppuussttii  pprrii
ppoosslloovvnniihh  ppaarrttnneerrjjiihh  .

Ve~ o ~lanskih kategorijah in
cenah, ugodnostih, kot so
izdelava potovalnega na~rta,
knji`ica za mednarodno
touring pomo~,  mednarodna
kamping kartica CCI, Show
your Card, si lahko ogledate na
spletnem naslovu Avto moto
zveze Slovenije
http://www.amzs.si. 

55 LET Z VAMI IN ZA VAS

Edi Novak prejel ^astni znak  AMZS

Odli~je AMZS 

Za pomo~ na cesti pokli~i
1987
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Koncem leta 2006 je bilo v na{e dru{tvo v~lanjenih 106 ~lanov.
Najve~ je bilo ~lanov, ki so imeli osnovno ~lanstvo. V zadnjem
~asu bele`imo pove~anje ~lanstva iz naslova dru`inskega
~lanstva, saj je ta paket cenovno ugodnej{i. 

Dru{tvo
Vodstvu dru{tva je letos potekel 4-letni mandat in na ob~nem
zboru, ki je v mesecu marcu potekal v gosti{~u pri Vidrgarju, smo
predstavili poro~ila o delu ter nato izvolili novo vodstvo.
Zaklju~ek ob~nega zbora je, da je dru{tvo v 4-letnem obdobju
delovalo dobro, kar je nadzorni odbor zapisal v poro~ilu,
obravnavanem na zboru. 

Najpomembnej{i segment dru{tva so finance in dolga leta jih je
za nas vodila Jana Gro{elj, ki pa je letos predala {tafetno
(blagajni{ko) palico Nata{i Steklasa. Blagajni{ka palica v
dru{tvih je na splo{no kratka in ~lovek se spra{uje, ali bo dr`ava
naklonila malo ve~ posluha dru{tvom in ne bo samo nalagala
obveznosti, ki za dejavnost dru{tev niso pomembna in na koncu
koncev tudi dr`ava od njih nima nobene koristi. Nima ve~jega
pregleda, nima bolj{e informatizacije in nima osnove, da bi na
podlagi dosedanjih pozitivnih spoznanj pripravila in uveljavila
nove obrazce in dodatne obveznosti. Ima pa dva ko{a, in sicer
enega za velika dru{tva in drugega za vsa ostala. Glede Zasavja
so stvari okoli blagajne dru{tev, sponzorjev in donatorjev `e
popolnoma jasne. Gospodarske dru`be in obrtniki so dnevno
oblegani s pro{njami za dodelitev finan~nih sredstev in vsakemu
je enkrat dovolj. Dru{tva, ki so gonilo kraja, kulture, {porta imajo
na eno strani prostovoljce, ki z du{o in telesom, brez nadomestil,
delajo za skupno dobro in na drugi strani priprta ali zaprta vrata
za zbiranje sredstev. Res je nekaj svetlih izjem, pa vseeno
situacija ni naklonjena dru{tvom in ni~ ne ka`e na bolje. 

MK Izlake

Lahko se pohvalimo, da je letos `e tretje leto zapored, ko na
ob~nem zboru preberemo tudi poro~ilo moto sekcije oziroma
Moto kluba Izlake. Lansko poro~ilo je naslednje: 

- ~lani kluba se redno sre~ujemo  vsak prvi ~etrtek v mesecu,
- v sne`nem februarju smo gostili svetovnega popotnika

Mirana Juvan~i~a s soprogo. Pripovedovala sta nam o
popotovanju po Rusiji in Sibiriji, kamor so ju vodili spomini
na Miranovega dedka, ki je bil v vojnem ~asu tam v
ujetni{tvu. Na potopisu se je zbrala kar lepa dru{~ina
motoristov, saj so nas obiskali tudi ~lani MK Rokovnja~i,
MK Veterani iz [o{tanja, MK Klukhena in nekaj motoristov
iz Savinjske doline,

- udele`evali smo se moto zborov po Sloveniji in celo v tujini.
Moto sezono smo otvorili z obiskom moto `egnanja v Mirni
Pe~i na Dolenjskem, kjer se je zbralo okrog 1000 motoristov
in motoristk iz cele Slovenije, 

- udele`ili smo se prvomajske budnice, ki so jo organizirali
~lani MK Klukhena,

- junija smo se odpravili na 7-dnevno potovanje v ^rno goro.
Potovali smo skozi Hrva{ko, Bosno (kjer smo prespali), do
^rne gore, to~neje do kraja Suto More, kjer smo ostali 3 dni.
Ker je ostalo nekaj ~asa, smo se med postankom odpeljali na
enodnevni izlet v Albanijo in narodni park @abljak, en dan pa
smo namenili  za kopanje v morju in kratke izlete. Povratek
je potekal skozi Dubrovnik ter naprej v Me|ugorje in Mostar,
do Jablanca, kjer smo preno~ili. Naslednji dan pa smo ubrali
pot proti domu, 

- v avgustu smo organizirali `e tradicionalni Moto Gola` Party.
Zbralo se nas je okrog 100 motoristov. Vsakemu motoristu
smo nudili brezpla~ni moto gola`, dobro ohlajeno pija~o, ni
pa manjkalo tudi dobre glasbe,

- naslednji vikend  je bil rezerviran za obisk mednarodnega
sre~anja motoristov v Fakersee-ju v sosednji Avstriji, 

- za zaklju~ek sezone pa smo se udele`ili zaklju~ne vo`nje v
organizaciji MK Veterani iz [o{tanja. Med povratkom proti
domu pa smo se spotoma ustavili {e pri MK Klukhena. (Miha
Urbanija in Bla` Klop~i~)

Bogo Steklasa in Lado Rutar (AMSZ)  na leto{njem
ob~nem zboru AMD Izlake

Moto gola` party 2006
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Kak{ni so na~rti?
^lani MK Izlake imajo za leto 2007 veliko na~rtov in ~e ste eden
izmed tistih, ki vas vo`nja z motorjem veseli, vas vabijo, da se jim
pridru`ite. 
Ob tem velja zapisati, da je po novem na{ ~lan tudi Brane Legan,
znan kot in{truktor varne vo`nje, Brane je skupaj z Miranom
Stanovnikom pred ~asom na Izlakah predstavil [olo varne vo`nje.
Sodelovanje z obema bomo nadgradili z raznimi nasveti za varno
vo`njo, ki bodo objavljeni  na na{i spletni strani
http://www.amdrustvo-izlake.si. Seveda bomo tudi v bodo~e
pripravili teoreti~ne in prakti~ne predstavitve {ole varne vo`nje.
Navedenemu bomo v sodelovanju z Matja`em Zupan~i~em in
Policijskim oddelkom iz Zagorja dodali delavnice s podro~ja
cestnoprometnih predpisov in nove zakonodaje. Da bo celota
zaokro`ena, bomo poskrbeli za sodelovanje v  dr`avnih in
ob~inskih akcijah SPV na podro~ju prometne varnosti in
prometne preventive. 

Delovanje Avto moto dru{tev ni ozko vezano samo na preventivo
in vzgojo v prometu in organizacijo motoristi~nih in avtomobi-
listi~nih {portnih prireditev. Ve~ina nas ni vedela ali ne ve, da se
je AMD Izlake razvilo iz nekdanje Ljudske tehnike. In ravno ta
pridih ~asa in namena se ponovno obuja na Izlakah. Jaro Kremser,
dolgoletni tekmovalec in dr`avni prvak v razli~nih kategorijah
modelov, je pobudnik in ustanovitelj Modelarske sekcije. 

Modelarska sekcija (Jaro Kremser)
Ker menimo, da je v sedanjem ~asu tehni~ni kulturi posve~a
premalo pozornosti in ker imamo v svojih vrstah tudi aktivne
modelarje, je z leto{njim letom v okviru AMD Izlake pri~ela z
delom modelarska sekcija.  

Modelarstvo je ~udovit hobi, ki spro{~a, vzpodbuja kreativnost
in razvija ro~ne spretnosti. Za bolj ambiciozne se ponuja tudi
mo`nost nastopa na modelarskih tekmovanjih. 

Skozi na{o dejavnost bomo sku{ali ta hobi pribli`ati predvsem
mladim, v na{e vrste pa ste seveda vabljeni vsi, ki vas ta
dejavnost zanima pa se je do sedaj iz kakr{nega koli razloga niste
lotili. Z veseljem vas bomo seznanili z raznimi vejami
modelarstva (letala, ~olni, avtomobili …) in vam po najbolj{ih
mo~eh pomagali.

Vse o delovanju sekcije, rezultatih in vtisih s tekmovanj bo
mogo~e spremljati tudi na na{i  spletni strani.

Vsem, ki ste nam pomagali se najlep{e zahvaljujemo in se
priporo~amo tudi v bodo~e. Pe{cem `elimo varno pot, voznikom
pa varno in sre~no vo`njo.  

BBooggoo  SStteekkllaassaa

Jaro Kremser - Predlog ustanovitve Modelarske sekcije

Eco Expert Na{ ~lan je lanski trikratni
dr`avni prvak
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[port klub Tornado Izlake si je po zelo uspe{ni sezoni 2006 zadal
v svojem programu dela naslednje naloge in cilje za sezono 2007:
1. udele`evati se  vseh razpisanih tekmovanj  za dr`avno

prvenstvo v avtokrosu,
2. udele`evati se mednarodnih tekmovanj v tujini, kot je npr.

Allianz cup v Hrva{ki,
3. sodelovati z Zvezo A[ 2005, pod okriljem katere je tudi

avtokros,
4. sodelovati s krajevnimi in ob~inskimi organizacijami, 
5. izobra`evati ~lane in tekmovalce za {portne funkcionarje

(sodnik, vi{ji sodnik, komisar),
6. sodelovati z Zvezo ljubiteljev starodobnih vozil SVS, katere

~lani smo postali v letu 2006,  
7.  prirejati sre~anja in tekmovanja ljubiteljev starodobnih vozil, 
8. intenzivno pripravljati na~rt za izgradnjo proge v Zasavju za

potrebe treningov in tekmovanj v   
avtokrosu.

DDooddaattnnaa  oobbrraazzlloo`̀iitteevv  kk  77..  iinn  88..  ttoo~~kkii
Ena izmed na{ih obse`nej{ih nalog je organizacija 1. turisti~nega
sre~anja starodobnih vozil ZAGORSKA DOLINA 2007, ki bo
potekalo v mesecu maju. 
Glede na to, da pri~akujemo dokaj velik odziv {tevilnih dru{tev iz
Slovenije in tudi tujine, pripravljamo v sodelovanju s KS Izlake in
ostalimi krajevnimi dru{tvi  celodnevni program, ~igar glavni
pokrovitelj je Ob~ina Zagorje ob Savi. Z omenjenim sre~anjem
`elimo kar najlep{e predstaviti na{o Zagorsko dolino in njeno
okolico, zato bomo izdali v  ta namen tudi zanimivo bro{uro, kjer
bodo predstavljene vse na{e znamenitosti in posebnosti.   
Kot druga {ir{e zastavljena naloga pa je izgradnja tekmovalnega
poligona za avtokros, ki bi ustrezal evropskim merilom. Glede na
na{e odli~ne rezultate v sezoni 2006, ki smo jih ponovno dosegli v
avtokrosu, ko smo med devetimi nastopajo~imi slovenskimi klubi
dosegli 2 .mesto v skupni uvrstitvi in tako postali dr`avni
podprvaki, se je na{a `elja izpeljati ta projekt, {e pove~ala. Zelo bi
`eleli, da postaneta tudi Slovenija in z njo Zasavje evropsko
zanimiva tudi v tovrstnih {portih. Ker je uresni~itev te izvedbe le
prevelik zalogaj za na{ klub,  bomo nujno potrebovali razumevanje
in pomo~ tako ob~ine kot tudi ostalih dru`benih organizacij ter
ljubiteljev tega adrenalinskega {porta.  

FFrraann~~ii{{kkaa  ZZoorreecc  

Na Izlakah so se svetili italijanski lepotci

V soboto, 14.aprila, je v hotelu Medijske toplice na Izlakah
potekalo  mednarodno sre~anje Fiat kluba Slovenije. V osr~ju
Slovenije se je tako zbralo 65 ljubiteljev te avtomobilske znamke,
od tega ve~ kot polovica ~lanov `e omenjenega kluba. Sre~anju so
mednarodni pridih dali hrva{ki fiatisti, ki so se odzvali vabilu
slovenskih prijateljev. 

Organizatorja tokratnega sre~anja sta bila Sa{o Markelj in Peter
Motnikar, ki sta pripravila pester program za vse udele`ence, prav
tako pa sta poskrbela za dve presene~enji. Za prvega ima zasluge
tudi Gabrijel Brezovar, ki je vsem prisotnim pokazal svojega
ferrarija 430, vrednega skoraj tristo tiso~ evrov, za drugo
presene~enje pa sta poskrbela organizatorja s torto z logotipom
kluba. 

Sre~anje je imelo osnovno poslanstvo medsebojnega spoznavanja
in dru`enja, hkrati pa je bilo tudi izobra`evalne narave. Po
”krofastem” zajtrku in testnih vo`njah v izvedbi Fiat Veita iz
Dom`al je Avto moto dru{tvo Izlake z Matja`em Zupan~i~em
pripravilo kratko predavanje o novostih v cestno prometnih
predpisih, skoraj vsi udele`enci pa so pisali preizkus znanja iz
cestno prometnih predpisov. O predpisih in homologaciji je
naslednji predaval in{pektor Ivan Kapun, vodja Oddelka za cestni
promet pri Policijski upravi Ljubljana, sledilo je kosilo za vse
udele`ence. Po tem so se udele`enci odpravili na panoramsko
vo`njo skozi Izlake, Zagorje ter do Trbovelj in nazaj v Medijske
toplice, kjer se je nadaljevalo dru`enje do poznih popoldanskih ur.
Tako organizatorji kot udele`enci so si bili na koncu enotni -
sre~anje je ve~ kot uspelo, nekateri so ga ozna~ili celo za
najbolj{e sre~anje Fiat kluba Slovenija doslej. Zadovoljstvo
udele`encev, lepa narava, izredno dobra lokacija, prijaznost in
uslu`nost gostiteljev - vse to narekuje, da bodo tovrstna sre~anja
v na{em koncu o~itno postala tradicija, zato nasvidenje na
mednarodnem sre~anju Fiat kluba Slovenija leta 2008.

PPeetteerr  MMoottnniikkaarr

PROGRAM DELA ZA
LETO 2007

MEDNARODNO SRE^ANJE
FIAT KLUBA SLOVENIJE
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MEDGENERACIJSKO DRU[TVO SRE^NO

KLUBSKI IZLET (TROPHY) PO ZASAVJU
Na son~no soboto, 14.04.2007, so se ~lani VW Hro{~ kluba Slovenija
odpravili na izlet (trophy) po Zasavju. Startali so iz Ljubljane (Tivoli)
ob 8.15. Pot so nadaljevali proti Zasavju, in sicer na geometri~no
sredi{~e Slovenije - Va~e, kjer jih je ~akala zanimiva predstavitev.
Nadaljevali so proti Kisovcu, kjer so si ogledali rudarski muzej, pot
pa jih je zanesla tudi na Izlake, kjer so si ogledali Valvazorjev izvir v
Medijskih toplicah, kjer je bilo ta dan res `ivahno, saj so imeli tam
svoje sre~anje tudi ~lani Fiat kluba. Po uradnem delu so pot
nadaljevali proti Pol{niku, kjer jih je pri~akalo pravo kme~ko kosilo.

tekst in foto: BBllaa`̀  MMiikkllaavv~~ii~~

Medgeneracijsko dru{tvo Sre~no Zagorje
IZLAKE 3, 1411 IZLAKE 
POR: 26330-0254516873, Banka Zasavje d.d., Zagorje,
BS NLB 

Medgeneracijsko dru{tvo Sre~no Zagorje je bilo ustanovljeno
februarja 2004. leta . Od leta 2004 smo ~lan Zveze
medgeneracijskih dru{tev za kakovostno starost Slovenije. 
Naloge dru{tva so med drugimi razvoj prostovoljnega dela na
podro~ju skrbi za kakovostno staranje in povezovanje vseh treh
generacij, skrb za preseganje tabuizacije starosti in marginalizacije
starih ljudi, skrb za pripravo dru`be na pove~an dele` starega
prebivalstva v prihodnje, organiziranje strokovnih sre~anj,
posvetov in drugih oblik izmenjave izku{enj s podro~ja dela s
starimi, sodelovanje z ustanovami in organizacijami, ki delajo za
iste ali sorodne cilje, in druge naloge.
NNaa{{ii  nnoossiillnnii  pprrooggrraammii  ssoo::
11.. OOsseebbnnoo  mmeeddggeenneerraacciijjsskkoo  ddrruu`̀aabbnnii{{ttvvoo  ss  ssttaarriimm  ~~lloovveekkoomm  

je prostovoljski in preventivni socialni program proti
osamljenosti starih ljudi. Izvajajo ga usposobljeni dru`abniki-
prostovoljci, po individualni metodi v dru`abni{kem paru, z
rednim 1-1,5 urnim tedenskim sre~evanjem in spremljajo~imi
dejavnostmi po skupnem dogovoru 
Temeljni namen in cilj osebnega medgeneracijskega
dru`abni{tva sta povezovanje generacij in zmanj{evanje
osamljenosti starih ljudi. Pri tem izhajamo iz temeljnih socialnih
imunskih vzgibov ~love{ke samopomo~i in solidarnosti za
kakovostno `ivljenje in so`itje.. Izku{nje ka`ejo, da
dru`abni{tvo bogati in osre~uje tako starega ~loveka kot
prostovoljca. 

22.. MMeeddggeenneerraacciijjsskkee  sskkuuppiinnee  zzaa  kkaakkoovvoossttnnoo  ssttaarroosstt  
so prostovoljski socialni program, ki deluje preventivno in
kurativno.  Medgeneracijske skupine za kakovostno starost so
skupine od pet do osemnajst ~lanov, ki se redno tedensko dru`ijo
uro in pol do dve uri, ter se povezujejo ob raznih drugih
dejavnostih. 
Temeljni cilji medgeneracijske skupine za kakovostno starost so
trije:

• postmoderno povezovanje generacij,

• prepre~evanje zelo {kodljivega in pogostega pojava socialne
izolacije in osamljenosti starih ljudi ter

• ustvarjanje dobrih pogojev za osebno sprejemanje starosti,
njenih posebnih mo`nosti in nalog ter za dobro pripravo nanjo.

33.. SSkkuuppnnoossttnnaa  sskkrrbb  zzaa  oozzaavvee{{~~aannjjee  cceelloottnnee  kkrraajjeevvnnee  jjaavvnnoossttii  
o potrebah priprave na kakovostno starost prebivalstva z vidika
med~love{kih odnosov in o mo`nostih za to. Na{ cilj je ~im
ve~ja ozave{~enost prebivalstva o tej problematiki.
Skupaj nas je okoli 130 prostovoljk in prostovoljcev, modrih ter
podpornih ~lanov. Imamo 19 aktivnih ~lanov, 30 podpornih
~lanov, 54 modrih ~lanov .Aktivno deluje 7 medgeneracijskih
skupin za kakovostno starost in {tevilni dru`abni{ki pari. Ve~ina
prostovoljcev obiskuje in se dru`i z ve~ starimi ljudmi. Stari
ljudje se vklju~ijo v dejavnosti dru{tva na osebni, prostovoljni
odlo~itvi in njihova vklju~itev ni pogojena s ~lanstvom. 

44.. KKaakkoo  ssee  vvkklljjuu~~iittii??
Po kon~anem usposabljanju pod vodstvom In{tituta Antona
Trstenjaka se prostovoljci vklju~ijo v na{e dru{tvo kot aktivni
prostovoljci, kjer jim nudimo razli~ne aktivnosti, pomo~ pri
ohranjanju prostovoljske kondicije in nadaljnje izpopolnjevanje
znanja. V primeru, da nas pokli~e star ~lovek ali pa njegova
dru`ina, ki bi `eleli dru`enje v skupinah ali dru`abni{tvu,
posku{amo najti prostovoljca, ki je pripravljen na tovrstno
dru`enje. 

55.. FFiinnaanncciirraannjjee  ppoommoo~~ii  
Pomo~ starim ljudem, ki jo nudimo v okviru dru{tva, je
popolnoma brezpla~na, saj vse na{e delo temelji na prostovoljski
bazi. Smo pa vedno veseli kakr{nihkoli prostovoljnih
prispevkov. 

66.. KKoonnttaakkttii
• Mojca Vetr{ek, predsednica Medgeneracijskega dru{tva Sre~no

Zagorje, Mojcavet@gmail.com
• Mateja Er`en: mateja.erzen@gmail.com

031/260-623 (uradne ure: 8.00-16.00) - organizatorka mre`e pri
Zvezi medgeneracijskih dru{tev za kakovostno starost Slovenije

77.. VVee~~  iinnffoorrmmaacciijj::
http://www.zveza-medgendrustev.org/zagorje.html

MMoojjccaa  VVeettrr{{eekk

VW HRO[^ KLUB SLOVENIJA
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NNII^̂  SSEE  NNEE  DDOOGGAAJJAA!!!!!!
• Posledica: dogajajo se “kozlarije”!

BREZ PANIKE!!!
•• RRee{{iitteevv::  

- aktivnosti v naravi in placu
- razne delavnice
- namizne igre
- pre`ivljanje prostega ~asa v naravi
- izleti
- {portne igre…

PPRRIIHHOODDNNJJEE  AAKKTTIIVVNNOOSSTTII
- raznovrstne delavnice 
- piknik z demoliranjem lovske opazovalnice na [pi~niku

IIzzllaasskkaa..mmllaaddeezz@ggmmaaiill..ccoomm
”Plac na kornerju pri Valvazorju!”

SSCCHHNNEELLLL  KKUURRZZII
- nabiralni{tvo

RREEFFEERREENNCCEE  
- premostitveni 
objekt ~ez          
““tteemmaa~~nnoo  gglloobbeell””

IZLA[KA MLADE@ - DELAVNICE

Zadnje ~ase me je pre{inila ~udna misel: ”Mladina postaja ~edalje
huj{a.” Kar me je zbodlo pri tej misli, je dejstvo, da le nisem tako star.
Ali pa~?
Pa pojdimo lepo po vrsti. Najprej si poglejmo, kak{no je stanje med
dana{njo mladino na Izlakah,
Mladi so danes ve~inoma formirani po skupinicah, ki {tejejo od dva
do nekje sedem ~lanov. Skupinice se po nenapisanem pravilu ali a) ne
marajo ali b) ne zmenijo druga za drugo. Zakaj je temu tako?
Vpra{ajmo se druga~e: zakaj temu ne bi bilo tako? Popolnoma
normalno je, da se dru`ijo med sabo mladi, ki imajo podobne interese.
Vedno se najde nekdo, ki koga ne mara ali pa ga drugi enostavno ne
zanimajo. S tega stali{~a je na{a mladina popolnoma normalna.
Poglejmo {e ostale lastnosti na{e mladine.
Mno`i~no u`ivanje alkohola je med mladimi postalo `e nekaj
obi~ajnega. Mnogokrat mi je pri{lo na u{esa, kako se starej{i
prito`ujejo nad tem dejstvom. Seveda bi bilo krivi~no, ~e bi trdili da
je na{a mladina zapita, a bi vseeno rad poudaril prekomerno porabo
alkoholnih pija~ med mladimi, ki lahko privede do raznih nev{e~nosti.
Naj omenim le kaljenje javnega reda in miru in uni~evanje tuje
lastnine ter nasilje med vrstniki. Na `alost pa k temu veliko prinese
lokalna diskoteka, ki v kraj privablja veliko mladih iz sosednjih krajev.
Ti se velikokrat opijejo in ”i{~ejo probleme” in posledi~no me~ejo
slabo lu~ na izla{ko mladino.
Ena izmed drugih lastnosti, ki sem jo opazil med izla{ko mladino, pa
je neverjetna kreativnost in volja do dela. Ponosni smo na svoje delo
in verjamem, da bi se lahko s pravim na~rtom za mladino na Izlakah
veliko spremenilo. @e dejstvo, da smo formirani po skupinah ter da v
tem lahko logi~no vidimo razli~ne interesne skupine, nam ponuja

odli~no izhodi{~e za formacijo na~rta, kako lahko s pridom
izkoristimo to formiranost. Predstavljajmo si skupen dogodek za
mladino, pripravljen s strani mladine. Med nami imamo veliko
glasbenih talentov, ki bi na takem dogodku poskrbeli za zabavo.
Imamo mlade, ki radi obrnejo kak{en ~evap~i~; imamo mlade, ki
znajo vse skupaj odli~no voditi in organizirati; imamo mlade, ki znajo
odli~no poskrbeti za animacijo; imamo mlade, ki znajo odli~no
poskrbeti za telesne aktivnosti; imamo talentirane mlade -
vzpodbudimo njihovo kreativnost!
Predstavljajmo si dogodek Mladi za mlade (in morda mlade po srcu).
Dan, ki od jutra do ve~era zabava in zdru`uje mlade Izla~ane.
Za~nemo zgodaj dopoldne, ko se za~ne vrteti pujsek, ki bo za kosilo
nahranil vse udele`ence. Nadaljujemo z lahkimi aktivnostmi do
kosila. Nastopi kosilo, kjer se usedemo skupaj, se najemo in si
naberemo mo~i za popoldanske aktivnosti. Delavnice, {portne
dejavnosti, predavanja, morda kak{na razstava ali celo gledali{ka
predstava. Ko se stemni, se za~ne `iva glasba, pija~a in jeda~a izpod
rok mladine, ples, animatorji itd. … `ur do poznih ur.
Sedaj pa poglavitni del: za vse to poskrbijo mladi. Tukaj ni pomo~i
odraslih krajanov! Naj opozorim, da si mladi `elijo pokazati svoje
sposobnosti, `elijo dokazati, da so sposobni narediti nekaj krasnega,
`elijo se osamosvajati - dajmo jim prilo`nost, da se doka`ejo. Tako bi
jih lahko povezal, obenem pa priznali njihovo sposobnost in
nadarjenost. Tako se boste lahko tudi starej{i la`je povezali z na{o
mladino.
^e pod vsem tem potegnemo ~rto in zapi{emo nekaj o na{i mladini,
bi se to glasilo nekako takole: mladi smo polni energije, ki nas lahko
pripelje v razli~ne situacije. Lahko nas privede v temno dobo mladine,

KRUHA IN IGER …
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kjer bo raven kulture eksponentno padala iz generacije v generacijo.
Lahko pa njihovo energijo, kreativnost in `eljo po dokazovanju s
pridom izkoristimo, da jih pove`emo med seboj in dvignemo kulturno
raven. Smo na razpotju in pred vodstvom na{e krajevne skupnosti stoji
te`ka odlo~itev: ali bo sposobna videti potencial mladine in zanjo
nekaj narediti, ali pa nas bo prepustila samo sebi in s tem naredila
{kodo nam in sebi. Vzgoja mladih ne le`i le na ple~ih star{ev, vzgoja

mladine je tudi odgovornost skupnosti. Odgovornost vseh vas. In {e
misel za konec:
Dajte nam kruha, dajte nam iger, dajte nam mo`nost, da se 
doka`emo …

UUrroo{{

Ljudje ponavadi huj{amo zaradi zdravja ali
lepote. Shuj{amo zato, ker porabimo ve~
energije, kot jo s hrano in pija~o vnesemo v
telo. Pri navadnem huj{anju je torej velika
poraba energije za`elena. Nasprotno pa je pri
’energetski dieti’. Ta posebna dieta je
oblikovana tako, da pomaga zmanj{ati porabo
energije in energijo uporabiti u~inkovito.
Podaj se na tedensko avanturo! Ljudem okoli
sebe povej o dose`enih rezultatih ter jih
spodbujaj, naj tudi oni poskusijo z ’energetsko
dieto’!

PPoonneeddeelljjeekk

Energijo rabimo za gretje, toplo vodo,
kuhanje, hlajenje, razsvetljavo, napajanje
elektri~nih naprav, vo`njo s prevoznimi
sredstvi in tako naprej. Velik del energije
danes pridobivamo z gorenjem premoga, plina
ali nafte, ki povzro~ajo ogromne izpuste
toplogrednih plinov. Ti plini v prevelikih
koli~inah povzro~ajo segrevanje ozra~ja. Ker
je na{ planet `e na robu svojih zmogljivosti,
moramo nujno storiti vse, da zmanj{amo

izpuste toplogrednih plinov. 
Ob za~etku diete je pomembno, da se zave{
odnosa med svojo porabo energije in
planetom Zemljo. Ve~ energije kot porabi{,
bolj iz~rpava{ omejene naravne vire. Za~ni
prvi dan diete z razmi{ljanjem o tem, kaj ti
pomeni na{ planet. Kaj vse bi izgubil/a, ~e ga
uni~i{? Ali bi bil tvoj obstoj sploh mo`en?

TToorreekk

Velik del elektri~nih naprav (TV, ra~unalnik,
radio, pe~ica ...) porablja elektriko tudi, ko ne
deluje. Televizor, ki je sicer izklopljen, vendar
je v stanju pripravljenosti (t. i. stand-by),
porablja mese~no povpre~no 9 kWh, kar je
okoli 0,75 EUR, letno pa 9 EUR. ^e to
pomno`i{ s {tevilom vseh naprav v tvojem
gospodinjstvu, na katerih vedno gori kak{na
lu~ka ali pa imajo uro, dobi{ znesek, ki ga
pla~a{ za elektriko, ki je v bistvu sploh ne
rabi{. 
Drugi dan diete si rezerviraj za iskanje vseh
naprav v gospodinjstvu, ki imajo tudi v
izklopljenem stanju pri`gano kako lu~ko ali
uro. Pomemben znak potratnosti je tudi
toplota (npr. napajalnik za prenosni
ra~unalnik, ISDN,  tiskalnik, priklopljeni
polnilci telefonov ...). Vse te naprave elektriko
porabljajo takrat, ko jih ne rabi{. Temu naredi
konec tako, da jih po vsaki uporabi izklopi{ iz
stikala, uporabi{ razdelilec s stikalom za vklop
in izklop ali pa pri prenovi ali gradnji vgradi{
posebna stikala, ki z enim klikom izklopijo
vse naprave v sobi, ter s tak{nim stikalom
izklopi{ celo sobo, ko nisi v njej.

SSrreeddaa
V gospodinjstvu imamo kar nekaj naprav, ki
energijo skoraj dobesedno po`irajo. Danes
{tevilne naprave odlikuje nizka poraba
energije - le-ti so ozna~eni z razredom A na
nalepki o porabi energije. Ponavadi stanejo

nekaj ve~, ampak preprost izra~un poka`e, da
se razlika v ceni povrne ̀ e v 5 do 6 letih zaradi
manj{e porabe elektrike. 
Tretji dan energetske diete lahko nameni{
temu, da zmanj{a{ apetit svojim po`iralcem
energije v gospodinjstvu. Hladilnik in
zamrzovalnik postavi ~im dlje od teles, ki
oddajajo toploto. Ohranjaj hladilne dele ~iste,
izogibaj se pogostemu in/ali dolgotrajnemu
odpiranju hladilnika, nikoli ga ne pusti
odprtega ter ga redno ~isti. Grelec vode
nastavi na ni`jo temperaturo. Za pomivanje in
prhanje je dovolj, ~e je voda segreta do 40 °C.
^e kupuje{ nove gospodinjske aparate, vedno
izberi energetski razred A. Premisli, katere
naprave res potrebuje{: su{ilni stroj porabi
ogromno energije za tisto, kar veter naredi
brez energije.

^̂eettrrtteekk

Skozi slaba okna izpuhti v zrak ogromno
energije, ki nas stane vse ve~. Podobno denar
izpuhteva skozi neizolirane stene, tla in streho.

ENERGETSKA DIETA
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S primerno izolacijo lahko prihranimo do 30
% energije. Na primer, nova fasada s 15 cm
toplotno izolacijo stane 4000 EUR za
povpre~no 150 m2 veliko hi{o, prihrani pa
nam kar 900 litrov kurilnega olja oz. 530
EUR. Nalo`ba se povrne v manj kot 8 letih.
Hkrati nas pozimi ne zebe, poleti pa nam ni
vro~e. 
^etrti dan energetske diete je namenjen
iskanju luknjic, skozi katere izpuhteva iz
doma toplota ali hlad in z njima vred tudi
denar, ki ga porabi{ za ogrevanje ali hlajenje.
Visoki stro{ki za gretje se zni`ajo, ~e vrata,
okna in stene toplotno izolira{ in uporablja{
energetsko u~inkovit in vzdr`evan sistem
centralnega gretja. Seveda je na voljo tudi
nekaj manj{ih korakov. Za radiator namesti
reflektorje toplote, ki prepre~ujejo uhajanje
toplote skozi steno. Pred radiatorje ne
name{~aj pohi{tva ali zaves, ker to prepre~uje
kro`enje toplote! Povpre~no sobno
temperaturo zni`aj za dve stopinji in s tem
prihrani pribli`no 10 % energije. ^e ti je
hladno, si raje obleci pulover, kot da vklopi{
gretje - bolj zdravo je, pa {e ceneje.

PPeetteekk

Tako kot si se nau~il/a energijo pametneje
izkori{~ati doma, lahko nadaljuje{ v {oli ali
slu`bi. Pogosto je velika zmanj{anja porabe
energije mogo~e dose~i s preprostimi ukrepi,
ki ne stanejo veliko v primerjavi s prihranki.
Predlagaj u~itelju ali {efu, da tudi v {oli ali
slu`bi uporabite energetsko dieto. 
Ker je petek pogosto `e z eno nogo v vikendu,
si ta petek rezerviraj za iskanje energetskih
prihrankov v {oli ali slu`bi. Sprehodi se po
prostorih in opazil/a bo{ marsikaj, kar bi
pomagalo prihraniti energijo. @e na poti v {olo
ali slu`bo lahko naredi{ veliko. So{olce ali
sodelavce spodbujaj k uporabi javnih
prevoznih sredstev. Dogovori se s so{olci,
sodelavci, sosedi ali znanci, ki imajo isto pot,
da se peljete skupaj, stro{ke pa razdelite.
Vedno imej svojo stalno skodelico ali kozarec
in so{olcem ali sodelavcem predlagaj, naj
storijo enako. Kopiraj obojestransko!
Recikliraj vse, kar lahko. Po koncu pouka ali
delovnika ugasni lu~i, zaslone, ra~unalnike,
fotokopirne stroje ali radijske aparate, in sicer
tako, da so popolnoma izklopljeni, ne pa v
stanju pripravljenosti. 

SSoobboottaa

Za premagovanje razdalj ljudje porabimo vse
ve~ energije. Vozimo se v vse ve~jih
avtomobilih, ki gredo vse hitreje in dlje. ^e se
nau~imo pravilno voziti, lahko porabo goriva
zmanj{amo kar do 40 %, {e bolj pa jo je
mogo~e zmanj{ati, ~e se vozimo z
u~inkovitim vozilom - nekatera vozila z `e 3
litri goriva prevozijo 100 km. 
[esti dan diete je namenjen zmanj{anju
izpustov iz prometa. Usedi se na kolo, potuj
varno in mahaj voznikom, ki stojijo v
prometnih zastojih. ^e je vreme lepo in je do
tvojega cilja razdalja kratka, hodi. ^e si v
stiski s ~asom ali pa je razdalja dolga, uporabi
sredstva javnega prevoza. ^e je uporaba
avtomobila nujna, s sabo povabi {e koga - ena
oseba v avtomobilu je prava potrata. ^e `e
vozi{, vozi u~inkovito in zmanj{aj svojo
porabo goriva tudi do 40 %: izogibaj se
agresivnemu speljevanju in mo~nemu
zaviranju, vozi z zmerno hitrostjo, uporabi
primerno prestavo, pravilno napihni gume,
zmerno uporabljaj klimatsko napravo, redno
servisiraj vozilo in ne preva`aj nepotrebne
prtljage. 

NNeeddeelljjaa

Ko smo `e iz~rpali ve~ino mo`nih na~inov, ki
smo jih predstavili za zmanj{anje svoje porabe
energije, nam {e vedno ostane vsaj ena pot do
okolju prijaznej{ega zadovoljevanja svojih
potreb po energiji: raba obnovljivih virov
energije. Osnovna zna~ilnost teh virov je, da
so obnovljivi in so zato skoraj neiz~rpni.
Razen tega povzro~ajo zelo nizke izpuste
toplogrednih plinov, spodbujajo zaposlenost
in razvoj pode`elja, zmanj{ujejo odvisnost od
uvo`enih virov energije in pove~ujejo
energetsko varnost.
Zadnji dan energetske diete namenimo
razmi{ljanju o tem, kako v svoje `ivljenje
vklju~iti obnovljivo trajnostno energijo. Ali je
mogo~e s spremembo obstoje~ega sistema
ogrevanja uporabljati obnovljive vire energije,

kot so sonce, veter, lesna biomasa, voda ali
geotermalna energija? Ali ne bi `e pri
na~rtovanju gradnje ali nakupa hi{e razmislil/a
o namestitvi son~nih kolektorjev in ogrevanju
z biomaso? Ali se ne bi pri izbiri prodajalca
elektrike (od 1.7.2007 bo mogo~e svojega
prodajalca izbrati) odlo~il/a za tistega, ki
prodaja elektriko, pridobljeno iz obnovljivih
virov energije, t. i. zeleno elektriko? Seveda
gre pri vseh teh odlo~itvah za velike korake,
vendar gre tudi za velike pridobitve. 

KKaamm  ssee  llaahhkkoo  oobbrrnnee{{  ppoo  ppoommoo~~??
^e te je koncept energetske diete prepri~al v
nujnost var~evanja z energijo in rabe
obnovljivih virov energije, pa ima{ {e vedno
kup vpra{anj brez odgovora, lahko dobi{
ve~ informacij na naslednjih to~kah:

- Koristno svetujejo brezpla~ni
energetski svetovalci za ob~ane.
Njihova mre`a je razpredena po vsej
Sloveniji, za informacije o svojem
najbli`jem svetovalcu pa poglej na
www.aure.si/index.php?MenuID=42&
MenuType=C&lang=SLO&navigacija
=on ali pokli~ite na tel. 01/ 300 69 90.

- Ekolo{ki sklad RS ponuja ugodna
posojila za okolju prijazne investicije,
kot so npr. ukrepi za var~no rabo
energije, raba obnovljivih virov energije
ali nakup okolju prijaznej{ega
avtomobila. Za ve~ informacij poglej na
http://www.ekosklad.si/ ali pokli~ite po
tel. 01/ 241 48 20.

- Ministrstvo za okolje in prostor ponuja
zanimive nepovratne podpore za
u~inkovito rabo in obnovljive vire
energije. Ponuja tudi {tevilne
publikacije o var~evanju z energijo ter
obnovljivih virih energije. Informacije
o nepovratnih podporah in publikacijah
dobi{ na www.aure.si ali po tel. 01/ 300
69 90.

- Spletni portal o obnovljivih virih
energije ponuja {tevilne informacije ter
primere dobre prakse in sezname
prodajalcev tehnologij. www.prihod-
nostjeobnovljiva.org

- Ve~ preprostih nasvetov za var~evanje z
enegijo najde{ na www.gov.si/aure
(publikacija Var~ujmo z energijo),
www.gov.si/mop (publikacija Vzemite
manj, imejte ve~!) in www.focus.si
(nasveti za trajnostno potro{njo).   

JJuurree  VVeettrr{{eekk
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Ob prazniku Krajevne skupnosti Izlake iskreno ~estitam

vsem krajanom in krajankam.

Zahvaljujem se vam za va{ vlo`en trud za lepo in urejeno krajevno skupnost.

To je zaveza za na{a nadaljnja skupna snovanja in ustvarjanja.

@upan ob~ine Zagorje ob Savi

Matja` [vagan 
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