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Drnovšek, Blaž Miklavčič, in Roža M. Urbanija, ki je hkrati odgovorna urednica, ima sedež na tajništvu KS Izlake, Izlake 3. Tel.:
03/56 79 580, fax: 03/56 79 581. Teksti so delo članov uredniškega odbora in zunanjih sodelavcev. Fotografije: arhiv KS.
Produkcija: Grafex Izlake. Po sklepu sveta KS bodo IZLAŠKE NOVICE, kot informativno glasilo krajanov Izlak, izhajale 1 krat
letno. Prejela jih bodo vsa gospodinjstva brezplačno. Splet: www.izlake.si, E-mail: info@izlake.si.
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Ob krajevnem prazniku iskrene čestitke,
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Program in razpored prireditev je
priložen našim novicam.

Uredniški odbor
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Spoštovane krajanke in krajani kra-
jevne skupnosti!

Leto je spet za nami, odkar so izšle zad-
nje Izlaške novice. V tem času se je
nabral kar zajeten kup novičk. Najbolj
vesela je v preteklem letu bila o
dokončanem prizidku ter adaptaciji šole.
Le-ta je vsebovala zamenjavo vodo-
vodne napeljave, električnih instalacij…
V tem projektu je bil vključen vrtec, ki je
ravno tako polnoma preurejen, da skupaj
s šolo vred odgovarjata današnjim stan-
dardom, ki jih predpisuje državni zakon.
Država je bila finančno soudeležena s
40% vrednosti projekta. Šola in vrtec pa
nista samo za našo krajevno skupnost,
namreč tudi za KS Šentgotard, Čemšenik,
Kolovrat-Mlinše. Zato mislim, da so vse
naštete krajevne skupnosti z nami vred
zadovoljne, da se njihovi otroci dobro
počutijo v novo preurejeni šoli.

Pa še ena velika pridobitev se nam je tudi
uresničila v tem času. Imamo
posodobljeno športno igrišče, ki ga lahko
uporabljajo učenci izlaške šole, rekreativ-
ci in vsi ostali. Kdor si želi malo športa,
nogometa, tenisa, odobojke na mivki,
teka, je dobrodošel. S tema dosežkoma
smo res zadovoljni.
Dela za razvoj Izlak nam ne bo nikoli
zmanjkalo. Na izlaški vodovod smo
uspeli priključiti 4 hiše oziroma šest
družin s Spodnjega Prhovca. Tako so
preskrbljeni v sušnem času s pitno vodo.
Na vodovodnem omrežju bomo z deli
nadaljevali tudi v prihodnje, saj imamo
blizu našega vodohrama v Zgornjih
Izlakah poleti ljudi brez vode. V pripravi
projekta pa je nadaljevanje vodovoda
proti Orehovici in Podlipovici.
Naši krajani se morajo večinoma voziti v
službo, tako tudi njihovi otroci, ki hodijo
v šolo. Zato v krajevni skupnosti

posvečamo veliko pozornosti cestam, ki
so še v makadamski izvedbi. Urejamo jih,
kolikor nam finance dopuščajo. V pretek-
lem letu smo dobili novo asfaltno cesto,
povezavo med Izlakami mimo
Parkljevega mlina v Čemšenik. Za to smo
lahko hvaležni Evropski uniji za sofinan-
ciranje. Ponosni smo tudi, da smo izpol-
nili dolgoletno željo krajanom Spodnjega
Brezja, da se priključijo naselju
Orehovica. S tem dejanjem jim je ola-
jšana marsikatera nepotrebna pot v
Čemšenik, na pošto itd.
Vsem se lepo zahvaljujem za korektno
sodelovanje v preteklem času. Predvsem
gospodu županu, svetnikom in svetnicam
v svetu krajevne skupnosti Izlake, še
posebej pa krajankam in krajanom Izlak,
ki s svojim delom pripomorete k uspešni
skupnosti, v kateri živimo.

Franc Ravnikar

PROGRAM DELA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 2008



1. Slalom
Sobota, 19.01.08 v organizaciji SK Zagorje.
2. Namizni tenis
Nedelja, 16.03.08 ob 16:00 v telovadnici Osnovne šole Ivana Kavčiča
Izlake.
3. Badminton
Sobota, 13.04.08 ob 16:00 v telovadnici Osnovne šole Ivana Kavčiča
Izlake.
4. Kolesarski vzpon na Zasavsko Sv. goro
Petek, 16.05.08 ob 18:00 na relaciji Izlake-Sveta gora.
5. Tek na 300m
Sreda, 14.05.08 ob 18:00 na športnem igrišču na Izlakah.
6. Prosti meti
Sobota, 24.05.08 ob 11:00 na športnem igrišču na Izlakah.
7. Plavanje na 50 m
Sreda, 19.06.08 ob 18:00 v Medijskih Toplicah na Izlakah.
8. Tek po Zagorski dolini
Sobota, 09.06.08 ob 17:00 na relaciji Podklanec-Zagorje
9. Tenis
Sobota, 23.08.08 ob 16:00 na športnem igrišču na Izlakah.
10. Tek na 1.500 m
Sreda, 10.09.08 ob 18:00 na športnem igrišču na Izlakah.
11. Kegljanje
Sobota, 13.10.08 ob 16:00 v Kegljišču v Zagorju ob Savi.
12. Šah
Sreda, 12.11.08 ob 17:00 v Domu društvenih dejavnosti na Izlakah.
13. Pohod in tek na Kalanov hrib
Nedelja, 07.12.08 ob 10:00 na relaciji Medijske Toplice-Kalanov hrib

Organizator si zaradi vremenskih ali drugih vzrokov pridružuje prav-
ico do spremembe datuma ali ure ali celo do preklica tekmovanja.

PRAVILNIK TEKMOVANJA

1. Tekmovanja so odprtega tipa in na njih lahko sodeluje vsak, ki se
prijavi.

2. Tekmovanja potekajo v enotni ženski in enotni moški kategoriji.

3. Štartnina na tekmovanjih v organizaciji društva je lahko največ 5
EUR. Člani društva imajo cca. 50 % popusta, osnovnošolci in mlajši
brezplačno.

4. Točke za uvrstitev na posamezni tekmi:
1. 100 11. 24 21. 10
2. 80 12. 22 22. 9
3. 60 13. 20 23. 8
4. 50 14. 18 24. 7
5. 45 15. 16 25. 6
6. 40 16. 15 26. 5
7. 36 17. 14 27. 4
8. 32 18. 13 28. 3
9. 29 19. 12 29. 2
10. 26 20. 11 30. 1

5. Vsak tekmovalec na posamezni tekmi prejme za udeležbo 10 točk.

6. Na vsaki tekmi prejmejo prvi trije v ženski in moški kategoriji
diplomo.

7. Naj športnica in naj športnik društva postane tisti član društva, ki v
skupnem seštevku zbere največje število točk in poravna tekočo letno
članarino.

8. V primeru enakega števila točk imajo prednost boljši rezultati, nato
žreb.

9. Najboljša športnica in športnik društva bosta trajno vpisana na veli-
ki pokal, ki je last Športnega društva.

10. Najboljši trije v absolutni konkurenci v ženski in moški kategori-
ji prejmejo pokale v trajno last.

11. Medalje prejmejo najboljše športnice in najboljši športniki v
naslednjih kategorijah:

A ciciban-ka (2000 in mlajši)
B mlajši-a pionir-ka (1998 – 1999)
C starejši-a pionir-ka (1996 – 1997)
D mlajši-a mladinec-ka (1994 – 1995)
E starejši-a mladinec-ka (1989 – 1993)
F član-ica A (1974 – 1988)
G član-ica B (1964 – 1973)
H član-ica C (1954 – 1963)
I član-ica D (1953 in starejši)

12. Vsi rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.sdizlake.si.
Predloge, vprašanja, vtise lahko pošljete na info@sdizlake.si ali
pišete na naš forum.

13. Končna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo na skupšči-
ni društva, predvidoma v januarju 2009.
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Delo Medgeneracijskega društvo Srečno Zagorje temelji na
spoznanju, da je osamljenost ena hujših stisk starega človeka,
ki jo je treba z ustreznimi programi zmanjšati, poleg tega pa
so ge-neracije med seboj vse manj povezane.

Društvo deluje četrto leto in se posveča skrbi za kakovostno
starost, izboljšanju medčloveških odnosov med generacijami
in zmanjševanju osamljenosti starih ljudi. Člani našega društ-
va so prostovoljci (teh je trenutno 17), ki se družijo s starimi
ljudmi (čez 100 jih je) v družabniškem paru ali pa v skupini.
Prostovoljske dejavnosti se odvijajo redno tedensko, v obsegu
najmanj ure in pol. Medgeneracijske skupine (teh je 7) se
srečujejo na različnih krajih občine – Šentlambert, Zagorje,
Izlake in Mlinše.

Tudi preteklo leto je bilo v Medgeneracijskem društvu Srečno
Zagorje zelo uspešno in aktivno. Od januarja do decembra
2007 je društvo redno izvajalo program »Zagorska prosto-
voljska mreža medgeneracijskih programov za kakovostno
starost in boljše odnose med generacijami« in znotraj njega
naslednje programe:

• Osebno medgeneracijsko družabništvo s starim človekom
• Medgeneracijske skupine za kakovostno starost
• Skupnostna skrb za ozaveščanje celotne krajevne javnosti
• Ohranjanje prostovoljske kondicije
• Medgeneracijski piknik
• Strokovna ekskurzija

Društvo je skozi celo šolsko leto na različne načine skrbelo za
ohranjanje prostovoljske kondicije. Mesečno se je na OŠ dr.
Slavka Gruma, ki nam omogoča brezplačno uporabo njihovih
prostorov, srečevala intervizijska skupina prostovoljcev.

Srečanja so izjemno dobro pripravljena, vodena in bogata
tako po vsebini kot udeležbi ter prijetnem, delovnem vzdušju.
Udeleženci si krepijo prostovoljsko kondicijo z novimi ideja-
mi in metodami dela. V okviru programa je prostovoljcem
skozi celo leto zagotovljena strokovna literatura in predavan-
ja oz. strokovna srečanja. V začetku leta smo tako prisluhnili
zanimivemu predavanju popotnice in pravnice gospe Staše
Lepej, ki je potovala 30 dni sama in peš v Santiago de
Compostelo. Prehodila je pot, dolgo 800 km.

V prvih mesecih leta je izšla nova številka letnega glasila
Pozdravček. V glasilu so zbrani prispevki starih ljudi, prosto-
voljcev in svojcev različnih krajevnih društev, članov Zveze
medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije,
katere član je tudi naše društvo. Glasilo je težko pričakovano
in precej obsežno poljudno čtivo, katerega se veselijo vsi
člani društva.

V maju je bila v okviru Zveze organizirana strokovna

ekskurzija, katere so se udeležili tudi prostovoljci našega
društva. Ogledali so si dva domova za stare ljudi – v Šentjur-
ju pri Celju in Rogaški Slatini. Letna ekskurzija pomeni
nagrado prostovoljcem za njihovo tedensko druženje s starimi
ljudmi.

Spomladi se je društvo predstavilo širši zagorski javnosti.
Aktivno se je pridružilo prireditvi ob materinskem dnevu in
imelo na njej osrednje mesto. Ob tej priložnosti je izšla tudi
publikacija, katere uvod je prispeval prof. dr. Jože Ramovš.
Podobna predstavitev društva je bila pripravljena tudi ob kra-
jevnem prazniku KS Izlake v Medijskih toplicah v maju.

Prav tako spomladi je skupina naših članov obiskala
Konjščico in si ogledala urejen naravni park ter grob znanega
dirigenta.

Zaključek šolskega leta pred poletnimi počitnicami smo
pripravili v Šentlambertu.

Jesen tudi v našem društvu pomeni nov začetek šolskega leta.
V septembru smo v okviru programa ohranjanje prostovoljske
kondicije poslušali predavanje na temo samoobrambe in
varnosti za starejše, katerega je pripravila kolegica iz sosed-
njega Medgeneracijskega društva Upanje Trbovlje, ki se je v
Ljubljani redno udeleževala mednarodne delavnice na te-
matiko.

Že tradicionalno smo se udeležili velikega medgeneracijskega
piknika, ki ga vsako leto jeseni organizira Zveza. Srečanja na
Debelem Rtiču z bogatim spremljevalnim programom in ogle-
di okoliških znamenitosti se je udeležilo 100 prostovoljcev in
starih ljudi iz Zasavja.

Novembra smo pospremili na pot prvo knjigo, ki je izšla v
Zvezi medgeneracijskih društev Slovenije iz naše dejavnosti

DELO MEDGENERACIJSKEGA DRUŠTVA SREČNO
ZAGORJE V LETU 2007



in na katero smo zelo ponosni. Pripravila jo je medgeneraci-
jska skupina Mlinček iz Mlinš z naslovom Zgodbe iz doline
mlinov. Ob tej priložnosti je društvo podelilo priznanje za
posebni dosežek skupini in častno članstvo g. Mojci Grden.
Knjiga je bila predstavljena na literarnem večeru v Mlinšah,
ki je bila zelo dobro obiskan.

Konec novembra je pričela z delom nova skupina tečajnikov,
bodočih prostovoljcev, ki se usposabljajo za medgeneracijsko
druženje in ki jih vodi prof. dr. Jože Ramovš.

Za prijetnejši zaključek leta in medsebojno druženje prosto-
voljcev je društvo kot zadnje skupno druženje v koledarskem
letu organiziralo prednovoletno srečanje vseh članov društva.
Od starega leta smo se tako poslovili v gostilni Pšenk, seveda
z bogatim spremljevalnim programom.

Dejavnost Medgeneracijskega društva Srečno Zagorje je tudi
v letu 2007 podprla Občina Zagorje ter nekateri donatorji in
posamezniki s svojimi finančnimi prispevki. Skozi celo leto
je širša javnost o dejavnosti društva obveščena preko
tedenske oddaje Upokojenci med nami na radio Kum, pred-
vsem v »Minutkah za kakovostno starost«.

Tudi v letu 2008 društvo načrtuje številne aktivnosti. Izpeljali
smo že redni občni zbor društva, v sodelovanju z
Medgeneracijskim društvom Upanje Trbovlje in Območnim
združenjem Rdečega križa Zagorje smo v aprilu organizirali
predavanje dveh strokovnjakov s področja gerontologije – dr.
Jožeta Ramovša in dr. Božidarja Voljča, v pripravi pa je tudi
majska strokovna ekskurzija za prostovoljce v Ribnico.

Veliko idej, zanosa, energije in predvsem tistega najlepšega –
prostovoljstva, je v Medgeneracijskem društvu Srečno
Zagorje. V današnji dobi, ko štejejo le ugled, mladost in moč
je delo naših prostovoljcev dragocena dejavnost in vrednota,
ki jo bomo gojili tudi v prihodnje.

Mateja Eržen in Mojca Vetršek

AMD IZLAKE V
LETU 2007

Aktivnosti, ki smo si jih v letu 2007 zadali kot prednostne, smo
realizirali. Te aktivnosti pa so bile usmerjene predvsem k
osveščanju vseh, o nuji po večji prometni varnosti in prometni
preventivi v naši neposredni, kakor tudi širši okolici. Zastavljene
naloge smo realizirali ob pomoči in podpori organov ter organi-
zacij, katerih naloge so povezane z našimi.

Smatram, da smo glede na razpoložljiva skromna finančna sred-
stva, ki jih ima društvo iz naslova članarine, naloge uspešno rea-
lizirali. Vse težje pa je dobiti donatorje, ki bi prispevali nekaj
finančnih sredstev za izboljšanje tako prometne varnosti kakor
tudi preventive.

Članske ugodnosti sedaj lahko koristimo na našem območju v
Tehnični bazi AMZS v Trbovljah. Tako so ugodnosti iz naslova
članstva v društvu in zvezi približana članom, dosedanje izkuš-
nje pa so pozitivne.

SODELOVANJE

Temelj dela na področju prometne varnosti in prometne pre-
ventive je sodelovanje med vsemi, ki profesionalno ali pros-
tovoljno delujejo v društvih, zvezah ali institucijah s sorod-
nim področjem dela.

Sodelovanje z Avto moto zvezo Slovenije je na ravni pred-
hodnih let (sodelovanje naših članov v komisijah zveze), radi
pa bi ga še poglobili, kar naj bi bila tudi ena od prihodnjih
aktivnosti društva.

Pomemben partner pri našem delu je Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Zagorje ob Savi. Na pod-
lagi državnega in občinskega programa akcij ter
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa sodeluje-
mo pri skupno dogovorjenih aktivnostih. Pri medsebojnem
sodelovanju in izpeljavi posameznih aktivnosti se še posebno
angažira sekretar sveta g. Boris Grošelj.
S Policijskim oddelkom smo sodelovali pri zagotovitvi
varnega prehajanja šolarjev čez cesto (na Izlakah in Mlinšah).
Sodelovali smo tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov in ugo-
tavljanju pereče prometno signalne ureditve. V veliko pomoč
in podporo nam je bil njihov predstavnik g. Sašo Šmid.
Sodelovanje z AMD Zagorje je, lahko rečem, vzorno, kljub
temu da ni več skupnih športnih prireditev. Sodelujemo pa na
področju druženja članov obeh društev pri izvedbi strokovne
ekskurzije.
Z vodstvom Osnovne šole Ivana Kavčiča se skupaj dogovar-
jamo o akcijah, namenjenih osnovnošolcem. Poskušamo po
najboljših močeh slediti njihovim željam in potrebam.
Dve legendi varne vožnje Miran Stanovnik in Brane Legan
sta vedno pripravljena pomagati na predhodno dogovorjenih
aktivnostih. Ocenjujem, da moramo na tem sodelovanju
narediti precej več kot smo do sedaj.
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Inštruktorja varne vožnje Brane Legan ni Miran Stanovnik ter
predsednik AMD Bogo Steklasa

Poleg navedenih nam je v izdatni meri pomagal tudi g.
Matjaž Zupančič, član Sveta za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu in član našega društva.
Vloga Občina Zagorje ob Savi se manifestira skozi
aktivnosti in sodelovanje s SPV. Z županom občine in hkrati
s častnim članom društva se je realiziral nakup projektorja za
izvedbo računalniških predstavitev.
Z veseljem ugotavljamo, da se vezi s Krajevno skupnostjo
Izlake utrjujejo. Prepričan sem, da nas bo krajevna skupnost tudi
v bodoče podpirala pri naših aktivnostih.

AKTIVNOSTI

• V mesecu marcu je Izvršni odbor Avto moto društva Izlake
je sprejel Pravila delovanja modelarske sekcije. Tako je sedaj
poleg moto sekcije, ustanovljena tudi MODELARSKA SEK-
CIJA, ki jo zelo uspešno vodi g. Jaro Kremser. Trenutno je v
njej 7 članov. Aktivnosti sekcije pa so zajete v naslednjih
pomembnejših točkah:

1) Skrb za razvoj tehnične kulture in širitev modelar-
stva med mlade: To točko smo realizirali v obliki sodelo-
vanja (mentorstva) pri modelarskem krožku na OŠ Tone
Okrogar v Zagorju.
2) Vzpostavitev stikov in sodelovanje z modelarskimi
društvi, klubi in sekcijami v Republiki Sloveniji in tuji-
ni: Kot aktivni tekmovalec osebno sodeluje z mnogimi
modelarji tako po Sloveniji kot tudi v tujini.
3) Udeležba na tekmovanjih in modelarskih m i t i n g i h
v Sloveniji in tujini. V lanskem letu sta se tekmovanj
udeleževala Miha Holc in Jaro Kremser. Doseženi so bili
nekateri vidni rezultati, in sicer je Miha Holc v tekmovan-
ju z letalskimi modeli na tekmah za slovenski pokal
dosegel eno prvo in 4 tretja mesta v kategoriji F5J ter eno
zmago v zračnih bojih, Jaro Kremser pa je tekmoval na
tekmovanjih radijsko vodenih čolnov na elektro pogon in
sicer v 5 kategorijah in na domačem prvenstvu tudi
dosegel skupno prvo mesto v vseh kategorijah, poleg tega

pa se je udeležil tudi treh tekem v tujini (2x v Italiji in ena
tekma v Švici), na katerih je v različnih kategorijah
zabeležil 2 zmagi, 1 tretje in 3 četrta mesta.

• Fiat klub Slovenija je 14. aprila 2007 organiziral družabno
srečanje v Medijskih toplicah na Izlakah. Matjaž Zupančič je
predstavil trenutno zakonodajo ter pasti v prometu. Po
končani predstavitvi so se člani kluba preverili tudi v pozna-
vanju cestnoprometnih predpisov.
• V okviru 1. Globalnega tedna za varnost na cestah smo v
aprilu izvedli akcija, namenjeno umirjanju prometa v okolici
vrtcev in šol. Na Izlakah je SPV Zagorje poskrbel za zaporo
povezovalne ceste za blokom in jo namenil otrokom vrtca in
prvega razreda osnovne šole. Namen zapore je bil opozoriti
na pomanjkanje površin v mestih in naseljih namenjenih varni
igri otrok, ni dovolj varnih šolskih poti, kolesarskih stez in
drugih površin.

Sodelovanje s šolo je naša stalna naloga

• Športni klub Tornado je v sodelovanju z lokalnimi društvi
organiziral 1. Turistično srečanje starodobnikov Zagorska
dolina 2007. AMD Izlake je poskrbel za vlečno vozilo AMZS,
ki je ves čas prireditve zagotavljalo udeležencem nujno
pomoč na cesti.
• Že drugo leto zapored so v maju učenci osnovne šole Ivana
Kavčiča Izlake, na poligonu Ločica, preizkušali teoretično in
praktično poznavanje cestnoprometnih predpisov in varne
vožnje s kolesom. AMD Izlake je zagotovil inštruktorja za
teoretični del izpitov (g. Matjaž Zupančič) in plačal stroške
najema poligona.
• V Sloveniji in v tujini znani inštruktor varne vožnje Brane
Legan je član AMD Izlake. Sodelovanje smo nadgradili s
prispevki vsem udeležencem v prometu za varno vožnjo na
spletni strani društva.
• Konec meseca avgusta je potekal koordinacijski sestanek
SPV, policije, OŠ in AMD Izlake. Dogovorili smo se o skup-
nem preventivnem delu ob pričetku pouka. Na pobudo staršev
in šole bodo člani AMD Izlake poleg prehoda za pešce pri
Domu društvenih dejavnosti letos pomagali šolarjem pri
varnem prečkanju ceste v Polšini in Hrastniku pri Trojanah.
• Na Izlakah so zaradi nedokončane investicije v OŠ šolarji s
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poukom pričeli 3.9.2007 na različnih lokacijah na Izlakah.
Člani in somišljeniki AMD Izlake so šolarjem pomagali na
njihovi poti na Mlinšah, Izlakah, Polšini in pri avtobusnem
postajališču za Hrastnik pri Trojanah.
• V mesecu novembru smo v sodelovanju z AMD Zagorje
organizirali strokovno ekskurzijo po Koroški in Štajerski, kjer
smo se družili, utrjevali medsebojne vezi in kovali načrte za
naprej.
• Člani moto sekcije se udeležujejo raznih zborov motoristov,
organizirali so skupne izlete, ter v septembru na Vidrgi tradi-
cionalni »Golaž party«.

PROGRAM AMD IZLAKE V LETU 2008

• Načrtujemo organiziranje delavnic s področja poznavanja
cestno prometnih predpisov ter razne predstavitve novosti s
področja prometne zakonodaje.
• G. Brane Legan (če je mogoče v sodelovanju z g. Miranom
Stanovnikom) izvede aktivnost na temo varne vožnje. Termin
in obliko določi sam.
• Ob praznovanju Krajevne skupnosti Izlake 24. maja se bo
predstavila modelarska sekcija s svojo dejavnostjo ter
aktivnostjo.
• Sodelovanje in pomoč OŠ Ivana Kavčiča pri izvedbi kole-
sarskih izpitov in pričetku novega šolskega leta.
• Sodelovanje z SPV občine Zagorje:

• Postavitev premičnega radarja na Izlakah
• Vključitev v projekt pešec v mesecu oktobru
• Aktivnosti ob pričetku novega šolskega leta
• Prometna signalizacija: prizadevanje za prestavitev
prometnega znaka »konec naselja« (Izlake) vsaj do
Pizzerije Čebelica. To pa bi imelo za posledico zmanjšano
hitrost vožnje mimo parkirišč ETI-ja, kjer ni nobenega
prehoda za pešce.
• Prizadevanje za odpravo črnih točk na prometnih površi-
nah na območju Izlak.

• Pridobitev sponzorskih oz. donatorskih sredstev za izvedbo
planiranih aktivnosti
• Pridobivanje novih članov.
• Aktivnosti modelarske in moto sekcije.
• Strokovna ekskurzija v jesenskem terminu
• Srečanje ob zaključku leta.

Vse zgoraj omenjeno smo preverili in potrdili na rednem let-
nem občnem zboru članov društva 29.03.2008.

V imenu Izvršnega odbora AMD Izlake čestitam vsem kra-
jankam in krajanom ob prazniku KS Izlake in upam ter želim,
da naše aktivnosti obiščejo v čim večjem številu.

Mirko Drnovšek
Sekretar

BUTARA VELIKANKA
Tudi letos smo se pri mladinski skupini odločili, da naredimo
butaro velikanko. Zaradi lanskoletnih izkušenj in povečane
delovne sile je delo letos potekalo veliko bolj uglajeno kot
lani. Ob 9h zjutraj smo se zbrali pred hišo mlade družine
Martinčič, ki nam je velikodušno odstopila dvorišče. Delo je
hitro steklo in kaj kmalu nam je začelo primanjkovati zelenja
(opomba vsem, ki se hočejo lotiti podobnega projekta: zelen-
ja ni nikoli preveč!) in tako smo morali hitro najti nove
zaloge, da smo lahko nadaljevali delo.
Še preden se nam je uspelo odpraviti po več zelenja, nas je
»glava družine« Martinčič, Sebastijan, poklical na kosilo. Po
kosilu je del skupine nadaljeval z delom, medtem ko se je del
skupine odpravil po zelenje. Oboroženi z novim zelenjem (ki
nam ga je mimogrede spet zmanjkalo in smo morali za to še

enkrat ponj) smo začeli zaključe-
vati z delom. Ostalo je samo še
okraševanje in testna postavitev
butare ter meritev, ki je pokazala
7m. Pozno popoldne, ob 4h, smo
zaključili z delom. Vse, kar nam
je ostalo, je bilo to, da smo počis-
tili za seboj in se odpravili domov
v pričakovanju naslednjega dne.
Naslednji dan smo butaro seveda
prinesli pred Jurijev dom, kjer je
potekala maša. Razočarani smo
ugotovili, da letos, tako kot lani,
ni bilo nobene konkurence. Zato
pozivamo vse, ki bi jih zanimalo
izdelovanje butare, da se nam
pridružijo in ustvarijo malo
konkurence. Po maši smo butaro
pritrdili na vrh stopnišča pri
cerkvi Sv. Jurija, kjer je ostala še
nekaj časa na ogled.

Na vrhu stopnišča (Foto: Alja Zajc)

Naslednje leto se bomo potrudili, da izdelamo še večjo butari-
co, ki bo v ponos našemu kraju. Če pa naslednje leto izdelate
večjo butarico od naše, boste imeli to čast, da bo vaša butari-
ca krasila vrh stopnišča pri cerkvi Sv. Jurija na Izlakah.

Butaro smo izdelovali: Jure Gutman, Blaž Prašnikar, Mitja
Juvan, Srečko Kuhelj, Peter Prašnikar, Miha Božič, Uroš
Miklavčič.

Ekipa
(Foto: Karmen Kuhelj)
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V lanskem letu smo se prvič oglasili v Izlaških novicah in
opisali naše dejavnosti.
Tudi letos imamo kar nekaj stvari, ki vam bi jih radi pred-
stavili.
Ob tednu Rdečega križa, ki vsako leto poteka od 8. do 15.
maja, organiziramo stojnico v Zagorju, lani pa smo se prvič
predstavili na Izlakah pred trgovino Ajda. Nekateri ljudje so
od daleč opazovali, kaj se dogaja, nekaj so jih prostovoljke
RK in učenci osnovne šole Ivana Kavčiča privabili bližje,
drugi so kar odhiteli mimo.
Krajanom Izlak smo predstavili razne zloženke, ki jih izdaja
Rdeči križ Slovenije na temo zdravja, boja proti alkoholizmu,
proti kajenju, o drogah, marihuani, za otroke pa o zdravi
prehrani in razne poučne zgodbice, kot je Križem kapica.
Otrokom smo delili balončke, odraslim pa kavo.
Krajevna skupnost nas je povabila tudi ob krajevnem
prazniku, ko so se predstavila vsa društva, ki delajo v kraju, v
Medijske toplice, kjer smo se zopet predstavili s svojo
dejavnostjo.
Med počitnicami vsako leto organiziramo letovanje za otroke
na Debelem Rtiču in kar nekaj izlaških otrok je letovalo z
nami.
In že je prišla jesen, ko smo vsi ponosni zrli na preurejeno
šolo, ki je kot sonček posijala v naš kraj.
Mi pa smo v tem času pripravljali srečanje za naše starejše
krajane v Domu starejših na Izlakah, ki se ga je udeležilo kar
veliko povabljenih. Učenci osnovne šole so pripravili kulturni
program, pozdravil jih je predsednik Krajevne skupnosti g.
Ravnikar in sekretarka RK, za glasbo pa je skrbel Jernej.
Dobro večerjo pa so pripravile kuharice doma starejših.
V prednovoletnem času smo obiskali krajane, ki so že dopol-
nili 85 let in jih skromno obdarili.
Po novem letu smo povabili vse naše prostovoljce, mentorje
in vzgojitelje, ki so bili z otroki na Debelem rtiču, v Medijske
toplice, da smo se jim zahvalili za njihovo celoletno delo.
Učenci in učiteljice OŠ z Mlinš so pripravili prijetno igrico o
Piki Nogavički.
V mesecu marcu smo obiskali in obdarili vse oskrbovance
doma starejših na Izlakah, učenci OŠ Ivana Kavčiča pa so
popestrili dopoldne s prijetnim kulturnim programom.
V letošnjem letu smo z donatorskim prispevkom iz soli-
darnostnega sklada RK Slovenije in občine Zagorje pomagali
družini Iglič, ki jo je doletela velika nesreča.
Naj ob tej priliki povabimo krajane, ki so dopolnili 18 let
in niso starejši od 65 let, na krvodajalsko akcijo, ki bo 19.
in 20. junija v Srednji šoli Zagorje.
Prav tako pa vabimo vse, ki želijo darovati svoje organe, da
se oglasijo na našem območnem združenju in podpišejo izja-
vo o darovanju organov, ki jo potem pošljemo na Slovenija
transplant, ki je pooblaščeno za to dejavnost in vam to nevid-
no zapišejo na zdravstveno kartico.
Imamo pa še eno vabilo za krajane, ki si želijo izmeriti krvni
tlak, sladkor in holesterol, da se oglasijo vsak drugi torek v

mesecu od 7.30 do 9.30 v prostorih krajevne skupnosti Izlake,
kjer bo prijazna sestra Sonja poskrbela za vas.
Na koncu pa se zahvaljujemo vsem krajanom Izlak, ki so lani
plačali članarino in tako prispevali, da smo lahko pomagali
družinam in posameznikom, ki so v stiski.

Območno združenje RK Zagorje in KO RK Izlake

65 SKUPNIH LET
ZAKONCEV URBANIJA
IZ MEDIJSKIH TOPLIC

V teh modernih časih se številni pari odločajo za družinsko skup-
nost brez velikih zaobljub in pompa, tudi razveza neuspelega
zakona ni ponižanje in sramota in ženske se ob izteku rodne dobe,
da na jesen življenja ne bi ostale same, odločajo za materinstvo in
vzgojo otroka brez očeta …

Zato kot svetle zvezde na nebu tu in tam zablestijo posamezni pari,
ki so skozi desetletja z ramo ob rami znali in uspeli prebroditi
številne brodolome ter se v najtežjih trenutkih podpirali in si poma-
gali.

Jesen življenja je lahko tudi lepa, če pa je ta okronana še z vital-
nostjo, ki jo zakonca preživljata skupaj, je to res nekaj čudovitega.
Zakonca Bronja in Egon Urbanija sta si z rahlim nasmeškom
večno ljubezen in medsebojno spoštovanje obljubila v zelo težkih
vojnih časih, na pragu pomladi, na Jurjevo pred 65 leti.

Po 65-tih letih sta vidno srečna in vesela, da imata drug drugega.

DEJAVNOST KRAJEVNEGA ODBORA RDEČEGA
KRIŽA IZLAKE IN RK ZAGORJE OB SAVI



DOBRODOŠLI V
KNJIŽNICI IZLAKE

Leto je hitro naokoli in tako se vam ponovno oglašamo iz
Knjižnice Izlake. Tudi tokrat vas želimo seznaniti z delovanjem
naše in vaše knjižnice.

Naša osnovna dejavnost je hranjenje in izposoja knjižničnega
gradiva ter posredovanje raznovrstnih informacij in zagotavljanje
dostopa do njih. Ker smo splošna knjižnica, skušamo zadovoljiti
kar najširši krog članov in potencialnih uporabnikov, seveda v
skladu s finančnimi zmožnostmi.

V lanskem letu smo pri-
dobili 328 izvodov
knjižničnega gradiva,
tako da imamo sedaj
vsega skupaj približno
6200 enot. Obiskalo nas
je 257 članov, ki redno
zahajajo v knjižnico.
Od tega je kar 149 otrok
do 15. leta starosti, ki si
izposodijo tudi levji

delež gradiva v knjižnici. Lani smo izposodili dobrih 7700 enot,
od tega 70% otrokom. Otroci imajo na razpolago precejšen izbor
tako leposlovja kot strokovne literature, pri odraslih pa prevladu-
je lahkotnejše leposlovje.

Otroci so najbolj redni obiskovalci knjižnice. Zanje prirejamo ure
pravljic ter tematske ustvarjalne delavnice. Zaradi pomanjkanja
prostora v knjižnici jih prirejamo v prostorih KS Izlake, za kar se
jim zahvaljujemo. Otroci iz vrtca redno in radi prihajajo po
knjige, osnovnošolci pa so nam tudi letos z okrasitvijo knjižnice
polepšali božično-novoletni čas.

Končno smo lahko v
knjižnici posodobili
internetno povezavo,
saj se zavedamo, da
postaja internet vse bolj
pomemben del vsak-
danjega življenja.
Pomaga nam pri iskan-
ju povsem vsakdanjih
informacij, pri zabavi
in tudi študiju ter
vseživljenjskem učenju. Upamo, da bo marsikomu v korist.

Želimo si, da bili tudi vi naši člani ali obiskovalci, da bi pri nas
našli delček tega, kar vam polepša in obogati življenje.
Vljudno vabljeni!

Napisala Irena Razpotnik

TA VESELI DAN ALI
DOBILI SMO ŠOLO &

VRTEC
V ponedeljek, 12. novembra 2007, je bilo v prostorih OŠ Ivana
Kavčiča Izlake in prostorih vrtca, enote Kekec, po dolgem času
spet slišati otroški smeh ter njihove razigrane glasove.

Potem, ko so izvajalci gradbenih del kar nekajkrat prestavili
datum uradnega zaključka njihovih del, je le nastopil dan, ki so ga
vsi že nestrpno pričakovali. Učenci, predšolski otroci, delavci
šole in vrtca so se iz začasnih lokacij končno preselili v nove oz.
obnovljene prostore. Enota Kekec je pridobila precej novih
površin. Poleg lepo urejenih igralnic, večnamenskega prostora in
razdelilnice hrane, so pridobili tudi prostorno teraso, ki jih vodi
do igrišča z igrali na prostem. V šoli je zdaj v vsej svoji lepoti
zasijalo devetnajst učilnic ter devet kabinetov. V njej je našla
svoje mesto tudi sodobno opremljena knjižnica ter prostoren in
svetel večnamenski prostor. Učilnica, v kateri se bodo učenci sez-
nanjali s prvimi kuharskimi veščinami, je urejena tako, da bo vsak
z veseljem poprijel za delo ter si tako pridobil znanja, ki mu bodo
kasneje služila v življenju. Izhod na teraso ima tudi učilnica, v
kateri bodo učenci izražali svojo domišljijo na likovnem oz.
kiparskem področju. Učenci izlaške šole bodo svoja znanja iz

računalništva nadgrajevali v sodobno opremljeni računalniški
učilnici. Omeniti velja tudi učilnici in večnamenski prostor, ki so
namenjeni najmlajšim obiskovalcem šole, prvošolcem. Za njiho-
vo varnost so poskrbeli tako, da so jim uredili poseben vhod v
šolo ter kotiček, ki jim bo omogočil lažji prehod iz vrtca oz. doma
v šolo. Prvošolci imajo v razredih poleg ostale opreme še igralni
kotiček, kjer se lahko popolnoma prepustijo svojemu svetu igre in
domišljije. Seveda poleg vseh omenjenih prostorov ne smemo
pozabiti tudi na prostore, ki so namenjeni strokovnim delavcem
šole. Le ti so prostorni in kar je najpomembnejše, tudi funkcional-
ni.

Kljub temu, da zgradba kaže sodoben in moderen izgled, je v
njenih detajlih opaziti tudi pečat prejšnje, stare šole. Pročelje je
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namreč narejeno tako, da je mogoče videti, kakšna je bila šola v
času pred adaptacijo. Tudi notranjost šole in vrtca sta zadihala v
novih in svežih barvah. Po hodnikih in stopniščih je prisotna
rumena barva, ki ima bogato barvno simboliko. Žari, greje, je
razpršena, spominja nas na sonce in s tem na vir življenja, na živ-
ljenje samo. Dejansko vpliva na živčni sistem, deluje toplo. Kot
taka velja za intelektualno, razumsko barvo, ki vzpodbuja
duševno in umsko delo, jasnost misli, koncentracijo, obenem pa
ponazarja tudi dobro komunikacijo. V vsakem prostoru najdemo
tudi elemente modre barve, za katero vemo, da predstavlja mod-
rost, inteligentnost. Poleg omenjenih barv ima posebno mesto
tudi oranžna, ki je žareča, svetleča, topla barva ognja in sonca.
Spominja nas na sončni vzhod ali zahod, na okusne sadeže kot so
marelice, mandarine, pomaranče … Je vesela, prijetna barva, ki
pomaga premagovati utrujenost. Oranžna izraža toplino, široko-
srčnost, je lahkotna in igriva. Zaradi značaja vesele, igrive lahkot-
nosti, oranžna barva vzpodbuja ustvarjalnost.

V petek, 16. novembra, je bila v večnamenskem prostoru šole
tudi uradna otvoritev šole in vrtca. Takrat so si lahko zgradbo
ogledali tudi tisti, ki so jo do zdaj sramežljivo opazovali le od
daleč. Krajani Izlak kot tudi vsi, ki so kakorkoli povezani z omen-
jeno stavbo, so lahko veseli, da so končno dočakali »Ta veseli dan
ali dobili smo šolo & vrtec«. S svojim izgledom predstavlja lep
okras tako svojemu kraju kot tudi širši okolici.

IRH

FOLKLORA NA IZLAŠKI
ŠOLI

Na naši šoli je folklora dokaj sveža interesna dejavnost. Pred
tremi leti smo jo poskusno uvedli in od takrat dalje z veseljem
ugotavljam, da zanimanje za folkloro narašča. Ljudski ples je del
slovenske kulturne dediščine, zato je prav, da ga kot posebno
vrednoto spoznajo tudi otroci. Tako sem se odločila, da kot lju-

biteljica plesa in ljudskega izročila na šoli prevzamem vodstvo
folklornega krožka. Sprva so se prijavila dekleta iz 2. in 5. razre-
da, fantov sprva nismo uspele privabiti. Nato pa sta se le opogu-
mila tudi dva predstavnika močnejšega spola. Prvič smo se s
svojo točko predstavili v domu starejših krajanov na Izlakah. V
naslednjem letu smo se krajanom predstavili ob občnem zboru
Turističnega društva Izlake. V ta namen smo si priskrbeli tudi
oblačila, ki so sicer običajna pri folklornih skupinah. Krajani so
nas toplo sprejeli in nas za naš trud nagradili z aplavzom.

Letošnje šolsko leto smo se predstavili ob otvoritvi prenovljene
šole in vrtca. Dekleta, ki so začela s folkloro na naši šoli, so zara-
di prenatrpanosti svojih urnikov žal z dejavnostjo prenehala. Z
veseljem pa ugotavljam, da so se najmlajši tako dobro odzvali
povabilu in se vključili v folklorni krožek. Iz tedna v teden se

najde še kdo, ki bi se nam rad pridružil. Zanimanje za folkloro se
je tokrat pokazalo tudi pri fantih, kar je res pohvalno. Učenci
vedoželjno prihajajo enkrat tedensko h krožku ter spoznavajo
ljudsko izročilo. Učenci se pri krožku seznanjajo z ljudskimi
šegami, navadami, pregovori, spoznavajo in predvsem praktično
poustvarjajo otroške ljudske igre, ljudske plese. Vse to
poskušamo povezati v splet, ki naj bi imel tudi naslov. Poleg zgo-
raj naštetega pri krožku prebiramo tudi ljudske pravljice, rešuje-
mo ljudske uganke ter se igramo stare igre iz ljudskega izročila.
Za naslednje šolsko leto načrtujemo še več nastopov tako za
učence kot za starše. Preko vseh teh dejavnosti pripomoremo k
ohranjanju in prikazu kulturne dediščine.

Irena Ravnikar - Hriberšek
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IZLAKE, KOT JIH VIDIM
Izlake so se kot izrazito ruralno okolje začele razvijati po drugi svetovni vojni. Razvoj vsake skupnosti določa temeljna dejavnost v tej
skupnosti in okolju, ki pa je v primeru Izlak drugačna kot v ostalih zasavskih krajih. Temeljna dejavnost v Zasavju je bila ves čas pre-
mogovništvo, Izlake pa so se začele razvijati z Bergmannovo pipico. Za petdeseta leta sofisticiranim keramičnim proizvodom,
keramičarstvo in elektroindustrija pa vse do danes predstavljata daleč najpomembnejšo gospodarsko dejavnost tako za krajane Izlak
kot tudi širše. Kljub temu, da Izlake ležijo na terenu, ki ne omogoča veliko fizičnega širjenja, pa imajo po drugi strani zelo ugodno
geografsko lego. Na eni strani Zasavje, s hitrim dostopom do savske magistrale, na drugi strani pa priključek na povezavo Ljubljana
– Maribor, ki omogoča hitri dostop do Ljubljane in okolice in hkrati do celjske regije. V času, ko se tudi v Sloveniji počasi izobliku-
jejo močnejša urbanizirana središča, Izlake s svojo okolico predstavljajo stičišče celjskega in ljubljanskega zaledja, hkrati pa ponuja-
jo privlačno podeželsko krajino, hitro dostopno iz vsaj zgoraj naštetih mest in okolij.

Zgoraj našteto predstavlja neko grobo osnovo za to, kako naj naš kraj izgleda in predstavlja v prihodnje. Hkrati opažam, da na Izlakah
živi mnogo ambicioznih, uspešnih in v prihodnost zazrtih ljudi, ki so predpogoj za visoke cilje in dosežke, ki domači kraj delajo še
boljšega in kvalitetnejšega za življenje. Imamo vse, kar je potrebno, da Izlake postanejo takšne, kakršne si želimo. Pri tem pa ni nujno,
da imamo enake poglede. Poleg temeljne gospodarske dejavnosti bi lahko odlično razvili turizem, na kar se že nekaj let zaman upa.
Nujnost za kakršenkoli napredek, razvoj, uspešnost ali kakorkoli že te stvari imenujemo, je dialog. Najprej dialog med tistimi krajani,
ki so sposobni finančnega investiranja in tistimi, ki v okolje znajo investirati s svojimi idejami. Šele potem bodo od drugod prišli resni
investitorji, ki bodo ob spoštovanju lokalnega okolja znali dopolniti zgodbo o uspehu. Z idejami je tako – najboljše so tiste, ki postane-
jo realno uresničljive čez leta, morda šele z naslednjo generacijo. Prej morajo dozoreti in se »usesti« v stratosfero med Kalančkom in
Čemšeniško.
Turizem na področju športa, kulinarike, kulture, nekoč se morda znova dvignejo iz pepela Medijske toplice. Polovica Slovencev ima
do Izlak dobre pol ure vožnje(!), pa niti ne potrebujemo cele polovice, zato smo lahko nekoč v resnici mondeni. Ponudbo je seveda
treba dopolnjevati s tistim, kar imajo sosednji kraji – tako zasavski kot Moravče, Trojane, pa na drugi strani hriba morda Vransko…
Za izlaško okolico je pomembno tudi kmetijstvo, ki naj svoje prednosti išče tudi v ekološkem kmetovanju in kvalitativni proizvodnji.
Kljub bližnjemu priključku na avtocesto se je potrebno vprašati, ali smo lahko zadovoljni z razpoložljivo prometno infrastrukturo.
Cesto v trojanski klanec je skoraj nemogoče intenzivneje izboljševati. Ali to pomeni, da naj si želimo dvopasovni predor iz Polšine do
Blagovice(?), ki bi Izlake močno približal Ljubljani, in s tem ustvaril še kako potreben »prepih«. Morda bo v Polšini čez deset let posta-
ja hitrega vlaka Ljubljana – Celje – Maribor. …Seveda so to zgolj neurejena razmišljanja. Morda pa dobite kakšno idejo.

Gašper Koprivšek

ČESTITAMO Z GLASBO

Sleherni čas praznovanja je lepši in prijetnejši, ko ga spremlja žlahtna domača glasba. In zmeraj ga! Tako je bilo, tako je

in tako bo zagotovo ostalo. To je lepa slovenska navada, zato krajevni skupnosti Izlake in njenim prebivalcem za krajevni

praznik izrekamo najlepše voščilo z željo, da bi si svoj praznik ozaljšali z družbo njim najljubših glasbenikov. Veseli bomo,

če bo k temu vsaj malo pripomogla tudi naša dejavnost, ki je v pomembnem delu doma prav v Izlakah. Tukajšnji sodob-

ni snemalni studio obiskujejo mnogi znani in priljubljeni glasbeniki iz Slovenije in iz tujine, tu nastaja veliko dobre glas-

be, za katero verjamemo, da se z veseljem posluša tudi v teh krajih. Še naprej si želimo dobrega sožitja in sodelovanja

vsem v zadovoljstvo. Za praznik pa še enkrat vse lepo in dobro počutje ter obilo izpolnjenih razvojnih ciljev do nasled-

njega praznika.

Studio Zlati zvoki Izlake,
Igor Podpečan.
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Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju, Izlake – Mlinše –
Kolovrat uspešno deluje že 14 let. Seveda pa smo bile pred tem
nekaj let organizirane v Aktiv kmečkih žena. Sprva so številne
obveznosti kmetic in predsodki, da le-te sodijo le za štedilnik, na
njivo in v hlev, zavirali vključevanje v društvo. Vendar se je ob vztra-
jnosti ustanovnih članic naše število počasi povečevalo. Danes je v
naše društvo včlanjenih 89 žensk, večina kmečkih žena, nekaj od
članic pa ne kmetuje, pač pa so se nam pridružile, ker so jim naše
aktivnosti in dejavnosti zanimive in pravijo, da jim je z nami lepo.
Za nami so številna predavanja in izobraževanja, strokovne ekskurz-
ije po Sloveniji in tudi izven naših meja. Redno se udeležujemo
srečanj z drugimi društvi, izbora mlade kmetice leta in kmetice leta,
kmečkih iger. V okolju, kjer delujemo, smo organizirale tudi že nekaj
razstav ročnih del, starinskih predmetov, peciva in velikonočnih
dobrot. Uspešno sodelujemo s KS Izlake, turističnim društvom
Izlake, RK in drugimi lokalnimi društvi.
Še posebej smo ponosne na našo pevsko skupino Klasek, ki smo jo
ustanovile v letu 2004. Pobudo za ustanovitev skupine je podala
predsednica našega društva Irena Ule, ki je že drugi mandat tudi
predsednica Zveze kmetic Slovenije. Je tudi naša zborovodkinja. Naš
prvotni namen je bil, da zapojemo » kakšno za lastno dušo« in se
naučimo besedil narodnih pesmi. Zavedamo se, da je slovenska nar-
odna pesem kmečkega človeka vedno spremljala pri delu in ne
želimo, da ta zvrst zamre. Kdo bi si mislil, da bodo začetna prizade-
vanja nekaj žena privedla do vse pogostejših nastopov, letos celo
prvega samostojnega koncerta, tik pred izidom je tudi prvi CD.
Prepevamo narodne pesmi, katerih besedila članice pridno zbiramo

in iščemo, saj posebno rade zapojemo kakšno starejšo pesem, ki jo le
še redko slišimo.

Skupina Klasek

Naša srečanja v društvu nas bogatijo v znanju in spretnostih ter utr-
jujejo pripadnost in prijateljstvo med nami. Med nami se spletajo
vezi, ki nam pomagajo premagovati težave. Tudi kmetice, bolje
rečeno, predvsem kmetice, si moramo najti čas zase, se kdaj umakni-
ti iz kuhinje, da si naberemo novih moči, pa tudi zato, da nas domači
kdaj pogrešajo in tako znajo bolj ceniti. Zahvaljujemo se vsem
prizadevnim odbornicam, še posebno pa predsednici, da skupaj
poskrbijo za tako pester in bogat program. Ob prihajajoči pomladi se
veselimo novih dejavnosti in srečanj.

Marjetka Ocepek

ZAKAJ DRUŠTVO KMETIC?



Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše -
Kolovrat ima že vsa leta podobne dejavnosti. Poskrbimo za izo-
braževanja, zdravstvena predavanja, promocijo naših izdelkov,
ohranjamo kulturno in naravno dediščino, organiziramo strokovne
ekskurzije, poskrbimo za rekreacijo naših članic … Vsako leto pa
naše delovanje popestrimo še s kakšno novostjo. Ob izteku leta
vedno ocenimo naše aktivnosti. Čeprav imamo čez leto vseskozi
občutek, da smo premalo aktivne, pa se ob koncu nabere kar zajetna
letina. Tudi preteklo leto je bilo zelo uspešno. Organizirale smo kar
dve strokovni ekskurziji: v spomladanskem in jesenskem času.

Mimogrede smo si na poti ogledale tudi igralnico v Novi Gorici, ven-
dar pa smo ugotovile, da to ni prostor za nas. Bilo je zanimivo zade-
vo pogledati in opazovati, a bile smo vesele, ko smo prišle spet ven.
Prav tako smo izvedle »kuharski tečaj« in tekmovanje v peki potic.
Sodelujemo z društvom kmetic iz Vač in smo postale kar stalne gost-
je na njihovem Vaškem dnevu. Tudi s društvom kmetic iz Šmarja pri
Jelšah gojimo skupne vezi.
V počastitev dneva kmetic (15. oktober) smo pripravile srečanje
društev kmetic iz Dorenberga, Sevnice in Ložnice. Udeleženkam
smo kljub slabemu vremenu razkazale Izlake, v kapeli je zbrane poz-
dravil sam Janez Vajkard Valvasor. Udeleženke so bile ugodno pre-
senečenje, zato se gostiteljice sovaščanu zahvaljujemo za čas in pri-
jazno dobrodošlico. Po skupnem kosilu smo v dvorani imele še skup-
ni koncert. Vesele smo bile dobrega obiska, saj želimo slovensko nar-
odno pesem predstaviti tudi sovaščanom. Bale smo se sicer, da nam
bo v dvorani kapljalo na glavo, a smo imele veliko sreče, ker je
popoldne prenehalo deževati. Vse udeleženke so bile izredno zado-
voljne in so z Izlak resnično odhajale zadovoljne in z lepimi vtisi.
Skupaj z Zvezo kmetic Slovenije smo organizirale okroglo mizo o
zdravi prehrani v Medijskih toplicah. Tudi sicer se pogosto udeležu-
jemo aktivnosti, ki jih organizira Zveza kmetic Slovenije, katere
članice smo že več let. Zelo pomembno se nam zdi delovanje širše –
ne samo v domačem okolju. Na teh srečanjih smo spoznale že mnogo
kmetic iz drugih krajev Slovenije. Zelo zanimivo je, ko se zapletemo
v pogovor, izvemo marsikaj novega, izmenjamo izkušnje in ideje. Na
koncu pa se med nami razvijejo trdnejše vezi. Predstavnice društva
smo se udeležile dvodnevne strokovne ekskurzije v Zgornjo Avstrijo.
Program je bil pester in zanimiv ter zelo poučen. Podale smo se na
Grossglockner, pa tudi na Javornik. Še posebno ponosne pa smo na
osvojitev 1. mesta na 2. državnih ženskih kmečkih igrah. Z nekoliko

sreče in veliko spretnosti so naše tekmovalke uspele premagati šest-
najst ekip.
V okviru društva deluje pevska skupina Klasek, ki skrbi za ohran-
janje slovenske narodne pesmi. Zavedamo se, da nismo profesion-
alke, a prepričane smo, da so kmetje v preteklosti prepevali ob delu
in se z notami nikakor niso ubadali. Tudi me zapojemo tako, kot so
nas naučile matere, babice. Kar nekaj nastopov je že za nami. Rade
se predstavimo v domu starejših občanov na Izlakah, kjer so našega
obiska zelo veseli in nas zelo lepo sprejmejo. Prav tako sodelujemo
na prireditvah in vsakega povabila smo vesele, saj je to priložnost, da
se predstavimo z nam ljubo slovensko narodno. Lansko leto smo
izvedle dobrodelni koncert na Izlakah in v Prvačini. Zbrane
prispevke smo namenile kulturnemu domu v Železnikih. Letos pa je
za nami že tudi samostojni koncert ob dnevu žena in materinskem
dnevu na Mlinšah. Presenetila nas je polna dvorana in upamo, da
poslušalcev nismo razočarale. Posnele smo naš prvi plošček in sedaj
čakamo, da vam ga bomo lahko ponudile.
Letošnje leto je bilo v našem društvu volilno leto. Članice so mi
izrazile zaupanje in mi dale možnost, da vodim društvo še en man-
dat. Zahvaljujem se jim za zaupanje in trudila se bom, da bomo
uspešno delale še naprej. Sklenile smo, da utečeno pot nadaljujemo
in poiščemo še kaj novega. Predvsem bi rade pritegnile k delu mla-
jše žene in dekleta s podeželja, ki pridelujejo hrano za ljudi ali pa
samo prisegajo na doma pridelano hrano. Obdelane površine bodo
ohranile naš svet v tej podobi, doma pridelana hrana, ohranjanje
rodovitnosti kmetijskih površin in preprečevanje zaraščanje pa osta-
ja naš prispevek k varovanju okolja.
Trenutno sem tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije in imam
veliko priložnosti spoznavati delo društev kmetic po vsej Sloveniji in
v tujini. Delo v teh društvih primerjam z našim in ugotavljam, da so
razlike v delovanju pravzaprav majhne. Žal pa vedno bolj spoz-
navam, da v drugih krajih okolica bistveno bolj sprejema in priznava
delo kmetic, kot je to navada pri nas. Naša skupnost kmetov ne ceni
in jim ne zaupa. V naši okolici smo prej nadlega kot enakopraven
član skupnosti. Za podeželje tako raje proglasimo blok v mestu kot
kmetijo na vasi. Takrat mi je kar malo hudo. Že v drugih krajih v
Sloveniji, še posebej pa drugje po svetu, so kmetje cenjeni zaradi
vloge pri ohranjanju tradicij, varovanja narave in pridelovanja hrane.
Ali kmetice (in kmetje) v naši občini res ne zaslužimo vsaj malo
pozornosti? Le redki občni zbori društev kmetic po Sloveniji minejo
brez udeležbe županov in drugi predstavnikov družbeno-političnega
življenja (po kmečko - veljakov), ki delovanje društev spremljajo in
jih vsaj na takšnih srečanjih podprejo, ne samo finančno, ampak tudi
z besedo, s svojo udeležbo in zgledom pa pritegnejo pozornost tudi
drugih občanov. Le kdo bi ne prišel na prireditev, če se tam lahko
sreča ali pa se vsaj pokaže pomembnim ljudem? Seveda si to želimo
tudi kmetice iz naših hribov in dolin! Le redki so taki, ki si vzamejo
čas.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki nas pri našem delu
podpirate in nam na kakršenkoli način pomagate. Hvala tudi vsem
prizadevnim članicam, saj brez vašega aktivnega dela tudi društvo ne
bi moglo uspešno delovati. Bodimo združene in veselo skupno naprej
k premagovanju težav, veliko imamo še načrtov!

Irena Ule

TUDI PRETEKLO LETO JE BILO USPEŠNO
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Leto 2007 se je za TURISTIČNO DRUŠTVO Izlake pričelo s
skupščino, ki smo jo v začetku februarja izvedli v Medijskih topli-
cah.
Skupaj z Društvom kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake –
Mlinše – Kolovrat ter Srednjo šolo Zagorje smo pripravili razstavo
Velikonočni čas.
Veliko zanimanja je bilo za predavanje Ruth Podgornik Reš, ki je
povedala marsikaj zanimivega o okrasnem cvetju in balkonskih zasa-
ditvah. Vrtnarstvu Hodak pa gre zahvala, da nam je ta priznana
strokovnjakinja zaupala marsikatero skrivnost gojenja lončnic.
Sredi aprila smo izvedli očiščevalno akcijo našega kraja. Udeležilo
se je je veliko število krajanov. Tako smo dokazali, da nam sploh ni
vseeno, v kakšnem okolju živimo.
V maju smo ob krajevnem prazniku predstavili zgibanko. Ta nam
prikazuje Izlake, njen zgodovinski pomen ter dogodke, ki se v našem
kraju odvijajo dandanes.

Šolsko leto se je za izlaške šolarje končalo prej kot navadno. Zato
smo v začetku junija za učence pripravili počitniške dejavnosti.
Izdelovanje čevljev nekoč je predstavil Stane Kramar.

Kako se je zlasti včasih pekel kruh je pokazala Ani Vrtačnik.

Valvazor – Andrej Dolšina - je šolarje sprejel na svojem, Medijskem
gradu. Povedal je marsikatero zanimivost o svojem življenju.

Pletarske spretnosti je prikazal Stane Bokal, rezbarske izdelke pa
nam je predstavil Franc Steban. Kakšne so bile igre nekoč, so
učencem prikazali oskrbovanci Doma starejših na Izlakah.

TURISTIČNO DRUŠTVO

Krajevni praznik - delavnice

Peka kruha

Valvazor

Igre nekočČevljarska delavnica
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Konec meseca junija smo pripravili sprejem Argonavtov pri Čebe-
lici. Po poti Argonavtov so potovali s kolesi in se tudi ustavili v
našem kraju, ki naj bi po tej legendi tudi dobilo ime.
V septembru so nam pri tradicionalni razstavi Igra buč pomagali vrt-
narija ACM in KS Izlake. Najmlajši so sodelovali v ustvarjalnih
delavnicah. Izvedli smo tudi tekmovanje za za najtežjo bučo. Ta je
tahtala 38 kg. Ponosni lastnik Vasja Grošelj je prejel nagrado piceri-
je Čebelica. Najbolj nenavadno bučo je tokrat vzgojila Ani Vrtačnik.
Vsak obiskovalec je prejel tudi stekleničko bučnega olja z navodili.
Oktobra smo pripravili enodnevno potepanje ob naši najlepši reki
Soči. Spoznavali smo dolino Soče, ki je polna skrivnosti ter delček
njene kulturno-zgodovinske in naravne dediščine. Tako smo si
ogledali muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu, rojstno hišo Simona
Gregorčiča v Vrsnem. Obiskali smo sirarno v Tolminu. Nepozabna je
bila tudi vožnja z ladjico po Soči.

Ena večjih prireditev, ki smo jih izvedli, je bila v mesecu oktobru -
Medija fest.
Bogat z dejavnostmi je bil tudi mesec december. Že v začetku meseca
smo pripravili razstavo V praznični čas, kjer so bile na ogled stare
jaslice in razglednice. Prav tako smo v sodelovanju s KS in ACM
pripravili ustvarjalne delavnice.
Pred prazniki pa smo se člani TD zbrali na novoletnem srečanju pri
Zorc. Leto smo zaključili s tradicionalnim pohodom z baklami k pol-
nočnici na Zasavsko Sveto goro.

Pohod

Na Izlakah se ljudje znamo povezati, sosed še pozna soseda in to daje
skupnosti moč, da kljubuje vsem pastem sodobne potrošniške družbe.

Vsi, ki bi se želeli pridružiti našemu društvu, ste toplo vabljeni. Članari-
no v višini 5 € lahko poravnate v pisarni KS pri Tanji Bebar vsak dan
dopoldne.

AKCIJA MOJA DEŽELA LEPA IN UREJENA

Cilj članov društva je vzbuditi v krajanih in obiskovalcih čut za lep-
oto kraja, kulturno-zgodovinsko izročilo ter skrb za čisto okolje.
Namen društva je tudi spodbujati in naučiti prebivalce, da bi z vesel-
jem in ponosom znali predstaviti svoj kraj vsakemu obiskovalcu, da
se bo le-ta prijetno počutil in se rad vračal v ta prelepi kotiček
Slovenije.
Tudi v lanskem letu je naš kraj sodeloval v vseslovenski akciji Moja
dežela lepa in urejena. Medobčinska komisija je naš kraj obiskala, si
ga ogledala in ocenila.
Izlake so tako prejele priznanje za najbolj urejen izletniški kraj v
regiji za leto 2007.
Tradicionalno pa je že naše lokalno vrednotenje urejenosti za Izlaški
nagelj.
Posebna komisija za ocenjevanje pri TD je preteklo leto izdelala kri-
terije in opravila ocenjevanje v kraju.
Tako je priznanje za urejenost kmetije prejela družina Kos iz
Zabreznika.
V kategoriji urejenosti poslovnega objekta je priznanje dobila
Gradbena mehanizacija Razpotnik iz Krač.
V kategoriji urejenost individualnih hiš in okolice ter prizadevnost
njihovih stanovalcev pa so priznanja prejeli:
• družina Pikelj Mlinarič, Loke
• družina Renko, Gladež
• družina Baloh, Valvazorjeva
Komisija je prepričana, da je še mnogo hiš, objektov, ki si zaslužijo
priznanje. Ker pa si vseh zaradi različnih razlogov ne morejo ogle-
dati, smo se v društvu odločili, da k sodelovanju povabimo vse kra-
jane.
Izpolnite spodnjo glasovnico in jo oddajte v nabiralnik, ki je pred pi-
sarno TD. Vaše predloge bo komisija upoštevala pri ocenjevanju za
Izlaški nagelj 2008. Želimo namreč pohvaliti in nagraditi tiste, ki si
to po res zaslužijo.

ANONIMNA ANKETA

• Moj predlog za najlepše urejeno kmetijo:

1. -----------------------------------------------------------------------

2. -----------------------------------------------------------------------

• Moj predlog za najlepše urejen poslovni objekt:

1. -----------------------------------------------------------------------

2. -----------------------------------------------------------------------

• Moj predlog za najlepše urejeno individualno hišo:

1. -----------------------------------------------------------------------

2. -----------------------------------------------------------------------

Izlet ob Soči
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Spoštovani krajani!

V letošnji spomladanski ponudbi smo za vas vzgo-
jili in pripravili več vrst okrasnega cvetja za okna,
balkone, obešanke in cvetlične gredice. Obiščite
nas v vrtnariji pri Maselj na Vidrgi. Po dogovoru
vam nudimo urejanje in vzdrževanje zelenic,
cvetličnih gredic ter strokovno pomoč pri zasa-
ditvi okolice hiš. Vsem krajanom, še posebej pa
našim strankam, čestitamo za krajevni praznik.

Vrtnarstvo ACM - Agata Maselj
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Ena večjih prireditev, ki jih je izvedlo turistično društvo, je bila
v mesecu oktobru - Medija fest. Namen prireditve je bil, da ob
130. obletnici postavitve Valvasorjeve tristrane piramide poskr-
bimo, da se le-ta očisti. Spomenik se nam je namreč kazal v zelo
zanemarjeni podobi. Turistično društvo Izlake in OŠ Ivana
Kavčiča smo se odločili, da ob tem jubileju poskrbimo, da s
pomočjo podjetij v kraju obnovimo spomenik, enega najpomem-
bnejših kulturnih obeležij pri nas. S to akcijo smo zbrali dovolj
finančnih sredstev, da smo ga v pomladanskih mesecih očistili.

Piramida

Zahvala velja zato vsem, ki so nas pri tem finančno podprli: obči-
na Zagorje, Ultra, EVJ, Picerija Čebelica, Banka Zasavje. Pri
izvedbi delavnic nam je bilo v pomoč DPM Zagorje.
V programu, ki je potekal v mesecu oktobru, so se nam pred-
stavili šolarji naše šole s svojimi znanji in spretnostmi. Predstavili
so se nam športniki, igralci, pevci, glasbeniki in plesalci plesne
šole Urška. Obiskal nas je sam Janez Vajkard Valvasor. Ugotovil
je, da se mu za svetlo prihodnost Izlak ni bati, kajti mladi znajo
ceniti in spoštovati plodove preteklosti.

Delavnice

V nadaljevanju prireditve so vsi
prisotni lahko sodelovali v
raznih ustvarjalnih delavnicah.
Tako so pod vodstvom obliko-
valcev SVIT-a Kamnik obliko-
vali spominek iz gline. V plesni
delavnici, pod vodstvom anima-
torjev društva Vdih, so sestavili
plesno koreografijo. V likovni
delavnici jim je znanja delil
slikar Milan Razboršek.
Glasbena družina Ferme je
predstavila skrivnosti izdelo-
vanja harmonik. Svoje spretnos-
ti so lahko navzoči pokazali tudi
v EKO ustvarjalnih delavnicah.
V mesecu marcu so spomenik
tudi strokovno očistili. Danes se
nam zato kaže v mnogo lepši
luči in pogled nanj nas navda s
ponosom, da imamo v našem
kraju tako edinstveno kulturno
dediščino.

Očiščena piramida
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Športna unija Slovenije je zasnovala znak kakovosti Zdravo
društvo z namenom promocije zdravega športnega življenjskega
sloga in vzpostavitve kakovostne nacionalne mreže športnih
društev z najboljšo ponudbo športnih programov za krepitev,
ohranjanje in povrnitev zdravja tudi s pomočjo športa. Naziv
zdravega društva je prejelo tudi Športno društvo Izlake.

S številnimi raziskavami je dokazano, da sodijo dejavniki nez-
dravega življenjskega sloga (stres, nezadostna telesna dejavnost,
nezdrava prehrana, kajenje in uživanje alkoholnih pijač) med
ključne dejavnike nastanka najpomembnejših kroničnih nenale-
zljivih bolezni. Te so: bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni,
debelost, osteoporoza, nekatere vrsta raka, nekatera kronična
pljučna obolenja in nekatere vrste bolezni mišično kostnega sis-
tema. Ugotovljeno je tudi, da je od sedmih ključnih dejavnikov
tveganja za kronične nenalezljive bolezni (zvišan krvni tlak,
zvišan holesterol v krvi, zvišan indeks telesne mase, znižan vnos
sadja in zelenjave, telesna nedejavnost, alkohol, kajenja) pet
tesno povezanih s telesno nedejavnostjo in nezdravo prehrano.
Zato izbirajmo najboljše od vsega, kar nam ponuja hrana in poje-
jmo toliko, kolikor potrebujemo. Bodimo vsak dan gibalno šport-
no aktivni in izberimo svojim sposobnostim primerne dejavnosti.
V našem društvu smo prepričani, da lahko redno in sistematično
ukvarjanje s športno dejavnostjo, učinkovito vpliva na zdravje in
krepi organizem. Rezultati so dobro fizično in psihično počutje
posameznika, kar deloma vpliva tudi na blaginjo družbe.

Kaj lahko dosežemo z gibalno-športno dejavnostjo:

• izboljšujemo kakovost življenja;
• zmanjšujemo tveganje za smrt zaradi srčne bolezni ali

kapi;
• zmanjšujemo tveganje za razvoj srčne bolezni ali raka

debelega črevesa za do 50%;
• zmanjšujemo tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa II

za 50%;
• pomagamo preprečevati - zniževati povišan krvni tlak, ki

muči tretjino odraslega svetovnega prebivalstva;
• pomagamo preprečevati osteoporozo in zmanjševati tveg-

anje za zlom kolka do 50%;
• zmanjšujemo tveganje za razvoj bolečin v spodnjem pre-

delu hrbta; spodbujamo duševno blaginjo, zmanjšujemo
stres, občutja strahu, depresije in osamljenosti;

• pomagamo preprečevati ali nadzirati tvegano vedenje, kot
so na primer uporaba tobaka, alkohola in preostalih snovi,
nezdrava prehrana ali nasilje pri otrocih in mladostnikih;

• pomagamo nadzirati telesno težo in zmanjševati tveganje
za debelost za 50% v primerjavi z ljudmi s sedečim nači-
nom življenja;

• pomagamo zgraditi in ohraniti zdrave kosti, mišice, sklepe
in povečati energijo ljudem s kroničnimi boleznimi;

• ljudem lahko pomagamo shajati z bolečinami, kot na
primer z bolečinami v hrbtu ali kolenih.

Prav zato vas vse vabim, da z zdravju prijaznim prehranjevanjem
in vsakodnevnim ukvarjanjem z izbranimi gibalno-športnimi
aktivnostmi, sebi in svoji okolici izboljšate kvaliteto življenja.

Športno društvo Izlake v okviru zdravega društva za zdrav
način življenja organizira športno rekreacijo za krajane Izlak.
Rekreacija bo potekala vsak četrtek od 18h do 19h. Namenjena je
vsem generacijam, potekala pa bo takole: ogrevanje, raztezne
vaje, vaje z žogo za razgibavanje, tek, badminton, nogomet,
košarka, odbojka, rolanje, preskok kolebnice itd., po predhod-
nem dogovoru. Posebnost in letošnji hit pa je speedminton, ki
vam bo tudi na voljo.
Z aktivnostmi pričnemo v mesecu maju, za rekvizite pa bo poskr-
bljeno. Pridite! V čim večjem številu se udeležite rekreacije, ki je
namenjena vam, krajanom, na prenovljenem igrišču Izlake.

Zdravje je naše največje bogastvo, ne prepuščajmo ga naključju
in si izberimo zdrav življenjski slog!

Športno društvo Izlake
Milan Bedrač

MNOŽIČNA ŠPORTNA REKREACIJA NA ŠPORTNEM
IGRIŠČU IZLAKE
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Izlaški gledališčniki tudi lansko leto nismo sedeli križem rok.
Uspešno smo razveseljevali obiskovalce naših predstav po širši
Sloveniji. Vedno se radi oglasimo povsod, kamor nas povabijo.
Navado imamo, da novo igro pripravimo vsako drugo leto, vmes
pa seveda tudi obisk našega slavnega Janeza Vajkarda Valvasorja.
Tako je bilo tudi letos. Še vedno smo gostovali s predstavo
Penzion Jelen in vas razveseljevali s prigodami gospoda, ki hoče
doživeti ples v maskah v norišnici. Joj, joj, joj, v kaj vse privede-
jo takšne želje. Vsi ti ''norci'' se ti naslikajo doma na vratih. Sam
pa izpadeš najbolj nor. Ob tej predstavi smo se zelo zabavali tudi
mi sami in je gotovo ne bomo pozabili.

Konec poletja pa je ponovno prišel na obisk baron Valvasor. Zelo
se je razveselil vseh številnih obiskovalcev, ki so prišli na ogled
njegove predstave. Kljub temu, da so bili večeri takrat že precej
hladni, se jih je zbralo lepo število. Seveda večer ni minil samo
ob smešnih prigodah, ki so se včasih pletle na gradu, ampak tudi
ob lepi pesmi in veselem plesu.

Na Valvasorjevem večeru se vam je predstavil tudi podmladek
naše igralske skupine. Tisti, ki imate majhne otroke, ste jih lahko
spoznali tudi že prej. Že dve leti vas ob obisku Miklavža
razveseljujejo z lutkovnimi predstavami. Doslej so vam zaigrali
igrici Prijatelj in pol ter Mojco Pokrajculjo.

Da pa ne boste mislili, da sedaj sedijo križem rok. Lotili smo se
tudi dramskega dela. Molierovo Šolo za može poznate? Ne še?
No, potem vas pa vse lepo vabim, da si priredbo te komedije ogle-
date v petek, 23. maja, v dvorani na Izlakah. Upam, da bo polna
do zadnjega kotička.

Mateja Drnovšek

NA ODRSKIH DESKAH RAZVESELJUJEMO MLADE
IN MALCE STAREJŠE
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Ime sem res takšno dal, da spominkar bi postal.
Bogastva s tem si ne bom nabral.
Dober spominek narediti, dati mu obliko – primerno ...
»ne glavo preveliko« …
Simbolni naj bo to spominek iz preteklih dni,
za sedaj in prihodnost, da posebna bo oblika, ki človeka mika.
Znanje potrebno je in mnogo dobre volje.
Le nekaj je še ljudi, ki dobre spominke naredi.
Ponudbe, delček kraja in motiv okolja – otipljiv dokaz, da
spominek edinstven bo postal – za spomin in kraj,
Na neko doživetje, čas – morda tudi nas …
Spominkarstvo je šola razmišljanja, dobrih idej, do življenjske
ravni …
Vse to je živ del naše preteklosti, ki oživi v sedanjosti in misli na
prihodnje dni.
Spominkarstvo, je del človeške aktivnosti – del dediščine, sodobne
ustvarjalnosti, kjer se razvoj in sodelovanje medsebojno vežeta za
cilj krajevnega turizma – nekega dotičnega območja.
Za vse to in za dosego ciljev si prizadeva tudi mladina, da ohrani
naravno in kulturno dediščino rodovom – bodočim, za vpogled in
pa tudi vzgled.
Mnoge noči nisem spal,

Tako rad bi dobre spominke narediti znal …
Spomin na pretekle dni se lahko s spominkom oživi.
Pridi, prijatelj moj, in pesem to zapoj … Čez tri gore, čez tri zelene
travnike, tri potoke, tja do Save pregloboke …
Spomin mi je obstal in tako sem res zaspal,
pa nasvidenje ob rani zori, ko bom vstal.

Alojz Kreča

28 maj 2008

Aprilsko vreme nam ni preprečilo izvedbe očiščevalne akcije. Ta je
bila v soboto, 19. 4. 2008.
Z delom smo pričeli ob 8.uri, ko je tudi prenehalo deževati.
Čistili smo brežine potokov Orehovica, Lesji potok, Medija in stru-
go potoka v Šemniku.

Večina je z delom zaključila okrog 11. ure, ko so se udeleženci
zbrali ob teniški hišici. Tam so bili pogoščeni z malico, pijačo ter
kavo. Za to so poskrbeli ETI, Xella in bar Valvazor.
Veseli smo ugotovili, da je smeti in druge navlake vsako leto manj.
Prav gotovo je to spodbujajoči podatek. Ozaveščenost krajanov o
čistem in zdravem okolju je torej čedalje boljša.
S spomladanskim urejanjem okolja se obeležujeta svetovni dan
vode (22. marec) in svetovni dan Zemlje (22. april). V letošnjem
letu bodo na ta dan zelene površine našega kraja čistili tudi učenci
osnovne šole Ivana Kavčiča.

Akcije v soboto se je kljub slabemu vremenu udeležilo več kot 50
prostovoljcev. Spodbujajoče je tudi dejstvo, da je sodelovalo precej
mladih. Ne smemo namreč pozabiti, da iz majhnega raste veliko.
Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala v imenu našega kraja.
Želimo si, da bi zavest o čistem okolju bila vedno prisotna. Le tako
bomo ohranjali naše okolje čisto in lepo.

Zbiranje z odvozom kosovnih odpadkov tudi letos NE BO orga-
nizirano.
Le te lahko odpeljete v ZBIRNI CENTER V ZAGORJE OB SAVI.
Oddaja tovrstnih odpadkov je brezplačna.

POSKRBIMO, DA BO NAŠA OKOLICA ČISTA
IN UREJENA!

Marija Kovač

OČIŠČEVALNA AKCIJA

SPOMINKARSTVO ...



Izlake 44, 1411 IZLAKE
pgd.izlake@siol.net

Začetek letošnjega leta, točneje 2. februarja, je bil občni zbor naše-
ga društva. Letos je bilo to še posebno pomembno, ker je bil volil-
ni občni zbor. To pomeni, da smo volili nove organe društva,
funkcionarje, sprejemali nov statut in volili predstavnike društva v
organe Gasilske zveze Zagorje ob Savi za obdobje naslednjih pet
let.
Še nekaj o imenih: predsednik društva ostaja Franc Zajc, njegov
namestnik pa je David Arh. Funkcijo poveljnika društva bo odslej
opravljal Marjan Pograjc, njegov namestnik je Sašo Gobovc.
Blagajniška dela bo še naprej opravljala Alenka Urbančič. Več o
ostalih novih imenih v organih društva: upravni odbor, nadzorni
odbor in disciplinska komisija pa si lahko preberete na naši spletni
strani www.pgd-izlake.si, kjer boste lahko prebrali tudi sklepe
občnega zbora, ki so naša zaveza in vodilo za aktivnosti skozi leto
2008.
V teku so trenutno gradbena dela v gasilskem domu z obnovo
stanovanja hišnika. Želeli bi, da se v nekaj mesecih vseli v obnov-
ljeno stanovanje hišnik z družino in da gasilski dom končno v celoti
zaživi.
V mesecu aprilu smo se s člansko ekipo udeležili regijskega tek-
movanja v Hrastniku. Sledijo jim naši mladi upi: mlajši in starejši
pionirji s tekmovanjem v orientaciji na pohodu v Padežu.
Prireditev ob krajevnem prazniku bo letos po dolgem obdobju pred
gasilskim domom in delno tudi v naši režiji. Zato vabimo krajanke
in krajane Izlak, da se prireditve udeležite v čim večjem številu.
Spoznali boste lahko delo društev v krajevni skupnosti in se
poveselili ob živi glasbi.
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in letos bomo pripravili
aktivnosti v smislu preventivnega preprečevanja požarov v našem
okolju. Pregledovali bomo hidrante po zaselkih, vajo s prikazom
gašenja in za najmlajše dan odprtih vrat gasilskega doma.
Seveda pa bomo tudi letos skrbeli za kondicijo članov in s planin-
skim pohodom zopet poskušali osvojiti naš najvišji vrh.

Člani PGD Izlake pod Triglavom

Za PGD Izlake:
F.Zajc

FIATISTI OKUPIRALI
ZASAVJE

V dneh od 26. do 27. aprila se je na Izlakah dogajalo. Slišati je
bilo rohnenje Ferrarija, Maseratija, Fiata 500, Grande Punto
Abartha (edinega v Sloveniji) in ostalih Fiatov, članov
slovenskega in hrvaškega kluba ljubiteljev vozil Fiat. Okrog 100
udeležencev so najbolj navdušili zagorski gasilci, reševalci na
čelu z dr. Francem Novakom in policisti Policijske postaje
Trbovlje, Policijskega oddelka Zagorje, ki so sodelovali v
prikazni vaji reševanja v prometni nesreči. Druženje je bilo letos
prvič dvodnevno, kar so udeleženci ocenili kot pozitivno, pozi-
tivni pa so tudi vtisi večine od domačinov, ki so imeli po dolgem
času spet priložnost občutiti, da se na Izlakah vendarle nekaj
dogaja. In dogajalo se bo tudi naslednje leto, po vsej verjetnosti v
maju 2009, ko bo novo srečanje v organizaciji Fiat kluba
Slovenije in "priseljenega" Izlačana Petra.

Fiat parkirišče (Foto: Blaž Miklavčič)

Postanek na panoramski vožnji (Foto: Blaž Miklavčič)

Intervencija na kraju nesreče (Foto: Blaž Miklavčič)

Blaž Miklavčič
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TUDI PRETEKLO LETO SO USPE-
ŠNO ZAKLJUČILI

Tudi preteklo leto so se člani društva Pon
Do Kwan dobro odrezali. Gradnja izlaške
šole jim je malo otežila delovanje in s tem
povezano lokacijo treningov. V avgustu so
tako trenirali v Kisovcu, nato pa vse do
novembra v mali telovadnici na Mlinšah.
Človek bi lahko rekel, da so imeli tokrat
dober izgovor za slabšo pripravljenost,
vendar temu še zdaleč ni bilo tako. Za
izvedbo treningov sta vestno skrbela
Srečko in Miloš Rozman. Včasih so jima
priskočili na pomoč tudi Maja, Nejc,
Nusmir, Marko in Jure.
Izlačani so ponosni na novopečeno evrop-
sko mladinsko prvakinjo – Nevo Ocepek.
Le-ta si je naslov priborila na prvenstvu na
Portugalskem. Jure Vetršek je na sve-
tovnem prvenstvu, ki je bilo prav tako na
Portugalskem, osvojil solidno peto mesto.
Državnih prvakov so imeli to leto nekaj
manj, saj so osvojili »le«štiri.
V sredini preteklega leta so ob izdatni
pomoči sponzorjev kupili trenirke za vse
člane kluba, kar je bil še en prispevek k
njihovi prepoznavnosti na turnirjih.

V začetku leta 2008 se je zgodil še en
pomemben »politični« dogodek, to je bila
volilna skupščina KBZS. V sodniško
komisijo je bil izvoljen naš sodnik Mitja
Železnik, v disciplinsko komisijo zveze
Srečko Rozman, v tehnično komisijo bo
najverjetneje izbrana Urška Dolinšek in v
pet člansko predsedstvo zveze Jure
Vetršek. Zveza je medse sprejela še dva
nova kluba, tako da jih je sedaj 26.

POVZETEK TEKMOVALNIH USPE-
HOV V LETU 2007

Državno prvenstvo
12 x 1. mesto, 9 x 2. mesto, 7 x 3. mesto;
Skupno DP 2007 4 x 1. mesto, 3 x 2.
mesto, 5 x 3. mesto;
Zagorje, Nova Gorica in Ptuj.
Mednarodni turnirji
2 x 1. mesto, 3 x 2. mesto, 7 x 3. mesto;
Kufstein, Salssomagiore, Kutina, Zagorje
Evropsko prvenstvo mladinci
Neva Ocepek 1. mesto,
Svetovno prvenstvo člani
Jure Vetršek 5. mesto

POLAGANJE PASOV

V telovadnici osnovne šole v Kisovcu je
20 članov Karate kluba Pon Do Kwan
Izlake pred zahtevno komisijo opravljalo
izpite za višji pas po mednarodno uvel-
javljenem sistemu Pon-Do-Kwan. Pasovi
v tem sistemu si sledijo po naslednjem
vrstnem redu: beli, rumeni, zeleni, modri,
rjavi in črni. Črni pasovi imajo prav tako
več stopenj, ki pa niso črna, še bolj črna in
najbolj črna, ampak so ovrednoteni s
številko in besedico dan. Predsednik
komisije, ki je ocenjevala kandidate, je bil
nosilec 4. dan črni pas, mentor trenerjev
izlaškega kluba, Srečko Rozman. K izpitu
za rumeni pas je pristopilo 13 kandidatov,
od katerih jih je 7 opravilo rumeni pas (5
kyu), štirje pa so pridobili le polovičko
pasu oz. rumeno črtico na belem pasu, t.j.
9 kyu. Z rumeno so se pripasali Ana
Marija Maselj, Laura Pikelj, Nives
Sakelšek, Jan Smrkolj, Aleksander Maselj,
Jan Vidlak, Žan Vrtačnik, Žan Gračner,
Toni Lavrač, Alja Kos, Vita Hudi in Matic
Dolinšek. Izpit za zeleni pas so opravili
vsi kandidati; le-teh je bilo 6. Zeleni pas
so si pridobili Lucija Dolinšek, Lea
Gašperšič, Kristjan Hrastelj, Suzana Lazar
in Rok Vrtačnik. Po napornem izpitu je bil
podeljen tudi en rjavi pas, s katerim se
lahko pohvali Gregor Razpotnik.
S tem polaganjem se je zaključil še en cik-
lus izobraževanj na področju borilnih
umetnosti v izlaškem klubu.

Polaganje pasov

AUSTRIAN CLASSICS – TILEN
ZMAGOVITO

Sredi marca je na Tirolskem, bolj točno v
Kufsteinu, potekalo odprto prvenstvo
Avstrije. Tekmovalec izlaškega kick-boks
kluba Pon-Do-Kwan Izlake je po pred-

lanskem tretjem in lanskem drugem
mestu, letos končno kronal uspeh izlaške
ekipe Tilen Zajc z zmago v kategoriji
dečkov do 42 kg. Nejc Hribar je v kate-
goriji članov do 69 kg osvojil odlično 8.
mesto in to po štirih težkih borbah. V isti
kategoriji je nastopil tudi Miloš Rozman,
ki pa je izpadel kolo prej proti borcu iz
Turčije, in tako osvojil 16. mesto izmed 43
tekmovalcev. Nusmir Bajraktarević in
Jure Vetršek sta nastopila v kategoriji
članov do 74 kg. V tej skupini je nastopa-
lo kar 44 tekmovalcev. Jure je izpadel v
drugem kolu proti borcu Atili iz
Madžarske, Nusmir pa je dosegel 22.
mesto. Slednji je izgubil proti precej
grobemu nasprotniku Laventeju iz
Avstrije. Ženske vrste v izlaški ekipi je
zastopala Urška Dolinšek, ki je v
konkurenci članic +65 kg zasedla 8. do 13.
mesto. S tem turnirjem se je začela nova
sezona za izlaške borce.

NEVA ZMAGALA NA SVETOVNEM
POKALU, GREGOR TRETJI

Začetek junija se je 6 članov izlaškega
karate kluba Pon-Do-Kwan, pod vod-
stvom Srečka Rozmana, s slovensko
reprezentanco v kick-boksu, udeležilo
velikega tekmovanja za svetovni pokal v
Italiji. Na tekmovanju je bilo zastopanih
23 držav iz Evrope in Severne Amerike. V
kategoriji mladink semi kontakt do 65 kg,
je s konkurenco pomedla Neva Ocepek.
Otvoritveno borbo z Italijanko je zmagala
z najboljšim možnim rezultatom.
Nasprotnico s Hrvaške v drugem kolu je
ugnala s 7 proti 5. Borba z Madžarko
Viviano je bila zopet zaključena predčas-
no, zaradi razlike desetih točk, ki jo je
dosegla Neva. Kot se spodobi, jo je v
finalu čakal najtežji izziv, članica znane
madžarske ekipe Kirley team.

PON-DO-KWAN
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Nevina nasprotnica se je pobližje seznani-
la z njeno nogo in zato predala borbo.
K uspehu Izlačanov je svoj delež prispeval
tudi perspektivni mladenič Gregor
Razpotnik, ki je v kategoriji mladincev do
57 kg osvojil odlično 3. mesto in s tem
točke za svetovni pokal.
Dobro koncentracijo in spretnost je
prikazal Nusmir Bajraktarevič, ki je prve-
ga nasprotnika »povozil« z 11 proti 1, v
drugem kolu pa se je boril z Norvežanom
Torom in z malo smole izgubil s 6 proti 7.
Podobno se je dogajalo tudi Milošu
Rozmanu, ki je v prvi borbi pokazal
bogate izkušnje in gladko zmagal, nato pa
klonil proti Grku in tako na koncu osvojil
23. mesto.
Pretežno na izlet v Italijo sta se peljala
Tilen in Jure, ki sta kljub uspešnima bor-
bama zaradi neugodnih spletov okoliščin
izgubila mesti na stopničkah.
Na tem tekmovanju so se Izlačani prvič
pokazali javnosti v novih trenirkah.
Sponzorjem se ob tej priložnosti še enkrat
najlepše zahvaljujejo.

Gregor stopničke

Neva stopničke

NEVA, PON DO KWAN IZLAKE,
EVROPSKA PRVAKINJA V KICK-
BOKSU

V prvi polovici novembra je potekalo na
Portugalskem evropsko mladinsko in
kadetsko prvenstvo v kick-boksu. Kot

člana slovenske izbrane vrste sta se ga
udeležila tudi dva tekmovalca iz izlaškega
kluba Pon-Do-Kwan, in sicer Neva
Ocepek ter Tilen Zajc. Kot trener ju je
spremljal starosta izlaškega kickboksa in
glavni »krivec« za uspehe Izlačanov,
Srečko Rozman.
Tilen je po težki borbi klonil proti stare-
jšemu in večjemu nasprotniku z minimal-
no razliko in na koncu osvojil pohvalno 8.
mesto.
Neva je borbo prvega kroga imela prav
proti Hrvatici Lani Ješič. Po besedah tre-
nerja Rozmana je bila Neva med borbo
nekoliko premalo zbrana, zato jo je
nasprotnica nekajkrat presenetila. Kljub
vsemu je Neva zanesljivo zmagala.
Večerna razčlenitev borbe in pogovor s
trenerjem sta se obrestovala že naslednji
dan. Neva je dobljene napotke v veliki
meri poslušala in v petek z Madžarko
Roxano Virag predčasno zaključila borbo
zaradi razlike 10 točk. Kot se za finale
spodobi, je v njem Neva srečala najtežjo
nasprotnico. Ker je dosledno poslušala
trenerjeva navodila in bila popolnoma
zbrana, je finale dobila z najboljšim mož-
nim rezultatom 10:0.
Prihod prvakinje domov v ponedeljek
zvečer je bil, kot se spodobi, proslavljen z
sprejemom, katerega so se udeležili člani
kluba, Nevini starši ter predsednik kra-
jevne skupnosti Izlake.

Neva - borba

JURE PETI NA SVETU

Od 28. 11. do 2. 12. 2007 je v najstarejšem
Portugalskem univerzitetnem mestu
potekalo svetovno člansko prvenstvo v
kickboksingu pod okriljem organizacije
WAKO – svetovnega združenja kickboks
organizacij. Na tekmovanju je bilo prisot-
nih 40 držav, z več kot 600 reprezentanti.
Prvenstva se je udeležila tudi slovenska
izbrana vrsta, ki je skupaj s spremljeval-
cema štela kar 16 borcev. Član reprezen-

tance je bil tudi tekmovalec iz izlaškega
karate kluba Pon-Do-Kwan, Jure Vetršek.
Povabljena je bila tudi Maja Vetršek, ki pa
na prvenstvu žal ni mogla prisostvovati
zaradi študijskih obveznosti.
Jure je nastopil v disciplini semi contact, v
kategoriji članov do 79 kg. Poleg tek-
movanja v semi contactu je potekalo tudi
tekmovanje v full contactu, aero-kik-
boksingu ter glasbenih formah oziroma
katah.
Juretu je za prvo borbo žreb določil
domačega, portugalskega, državnega
prvaka. Izlaški tekmovalec je bil pred
začetkom popolnoma sproščen. Prav men-
talna sproščenost je verjetno botrovala
temu, da je Jure vodil že v prvi rundi
borbe. V drugi si je prednost s taktično
borbo samo še povečal in v tretji borbo
predčasno zaključil zaradi desetih točk
razlike. Tekmovanje se je zanj nadaljevalo
v petek, ko se je pomeril z Mitkom iz
Bolgarije. Rezultat je bil sila tesen tekom
cele prve in druge runde. V zadnje pol
minute tretje runde pa je Jure dobil pre-
močan udarec v glavo. Posledica sta bili
dve popolnoma nepotrebni točki za
Bolgara, ki sta mu na koncu prinesli
zmago. Jure je tako izgubil borbo, ki bi mu
lahko prinesla medaljo, vseeno pa se je na
koncu uvrstil od petega do osmega mesta,
kar je za debitantni nastop na svetovnem
članskem prvenstvu z reprezentanco,
odličen uspeh.

Jure - Portugalska

TRI TRETJA MESTA NA ODPRTEM
TURNIRJU HRVAŠKE

V soboto, 15. 12. 2007, se je sedem izlašk-
ih tekmovalcev s trenerjem in spremlje-
valci udeležilo odprtega turnirja v Kutini
na Hrvaškem. Na turnirju je bilo, po
podatkih organizatorjev, prijavljenih kar
831 tekmovalcev, ki so sestavljali 101
ekipo iz 17 držav. Mladi, že dobro uvel-
javljeni izlaški borec, Tilen Zajc, je v prvi
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borbi suvereno premagal Bolgara
Izviorskega, v drugi borbi pa zmagal proti
borcu iz Bosne s kar 10 proti 0. V polfi-
nalu se je srečal s pretkanim Madžarom iz
ekipe Kiraly team, proti kateremu je, po
nekaj Madžarovih nešportnih potezah,
izgubil s 4:6. Toda to je bilo zadosti za
osvojitev bronaste kolajne. Krstni borbi na
tako velikem turnirju v tujini sta imela
Sara Smrekar in Rok Vrtačnik. Rok je imel
nekaj smole, saj je že v prvem krogu nale-
tel na Hrvata, ki je bil kasnejši zmago-
valec. Rok se mu je dobro upiral, toda
vseeno prepustil zmago Hrvatu. Isto se je
zgodilo Sari, ki je zgubila proti Hrvatici
Klaričevi. Bolj pomembno je to, da sta oba
borca dobila mednarodne izkušnje, ki jih
še kako potrebujeta. Nusmir Bajraktarevič
je imel prav tako nekaj smole z žrebom,
saj je v prvi borbi dobil odličnega
Madžara Meszlenyeva. Po prvi rundi, ki je
trajala le minuto in pol, je njegov nasprot-
nik povedel za 3 točke, toda na koncu tret-
je ga je Nusmir ujel in nato po napeti borbi
v podaljšku izgubil 10 proti 11. V naspro-
tju z ostalimi se je Milošu na tem turnirju
le nasmehnila sreča, saj sta mu nasprotni-
ka predala borbo kar v dveh kolih. V tret-
jem se je boril z izkušenim borcem
Leonijem iz Italije in ga na koncu tudi
premagal. V polfinalu se je srečal s starim
prijateljem Juvanom iz Zagorja.
Tekmovalca sta prikazala izredno športno
in lepo borbo, v kateri sta oba vidno uži-
vala. Zmaga je tokrat pripadala Zagorjanu.
Miloš je na koncu vseeno stal na 3. stop-
nički. Maja Vetršek se je v polfinalu
srečala z aktualno svetovno prvakinjo
Anno Kondar, proti kateri je žal klonila.
Proti staremu znancu iz Hrvaškega kluba
Pon-Do-Kwan Jastreb iz Jastrebarskega je
klonil tudi Jure Vetršek.
Izlačani so tako s skupnimi tremi tretjimi
mesti zaključili tekmovalno obdobje.

Izlačani v Kutini

Irena Ravnikar – Hriberšek

BREZPLAČNO MERJENJE:
• KRVNEGA TLAKA
• SLADKORJA
• HOLESTEROLA

MERITVE SO VSAK DRUGI TOREK V MESECU OD 7:30 DO 9.30 URE, V
PROSTORIH KS IZLAKE.

POSTAJA RDEČEGA KRIŽA

K pisanju spodnjega predloga vizije razvo-
ja Izlak me je spodbudilo dejstvo, da tako
v domačem kraju, kot tudi širšem področju
ljudje sploh ne razmišljamo o tem, kaj
želimo v prihodnje. Težave rešujemo, ko
le-te nastopijo, ne pokažemo pa ene od
osnovnih lastnosti, ki nas dela razmišlju-
joče ljudi - to je predvidevanja. Moj
namen ni postaviti vizije, ki ji bomo sledili
v naslednjih desetletjih, ampak samo pred-
staviti ideje, ki bodo dozorele, se dopolnile
in preoblikovale s predlogi krajanov.
Predlagam, da vsak razmisli, kako vidi
Izlake čez 10, 20 in nato čez 30 let. Ta
videnja posameznikov je potrebno preuči-
ti in skupaj, usklajeno z vsemi akterji, zas-
novati jasne časovno opredeljene cilje za
posamezna področja.

Ena od smernic za oblikovanje te vizije
razvoja je lahko koncept dolgoročno
vzdržnega razvoja – tako imenovanega
trajnostnega, sonaravnega oz. usklajenega
razvoja (ang: sustainable). Ena od najbolj
preprostih definicij takšnega razvoja se
glasi: »Zadovoljiti trenutne potrebe, ne da
bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb
prihodnjih generacij.« Ta definicija je
najbolj široko sprejeta prav zaradi svoje
preprostosti, toda sam problem približe-
vanja družbe trajnostnemu razvoju je zelo
obsežna problematika, ki mora biti sinergi-
ja družbe, okolja in gospodarstva.
Strategije za uvajanje tega koncepta so
bile izdelane na svetovni ravni, prav tako
ima svojo Evropska komisija, toda
velikega učinka od teh usmeritev zaenkrat
še ni. Ti koncepti razvoja lahko uspejo le,
če so spodbujeni od spodaj navzgor, t.j. iz
lokalne skupnosti.

Področja, na katerih se bodo pojavile

nevarnosti v prihodnje, so dobro strnjena v
Strategiji trajnostnega razvoja Evropske
komisije in so sledeča:

• Emisije toplogrednih plinov povzročajo
globalno segrevanje. Sprememba podneb-
ja bo prinesla ekstremne vremenske
pojave, ki bodo imeli velik vpliv na infra-
strukturo, lastnino, zdravje ter naravo.
• Veliko nevarnost javnemu zdravju pred-
stavljajo nove bolezni, ki so odporne na
antibiotike ter dolgoročni učinki nevarnih
kemikalij, ki jih uporabljamo vsako-
dnevno.
• Vsak 6. Evropejec živi v revščini.
Revščina in izključitev iz družbe direktno
povzročajo bolezni, samomorilnost, dol-
gotrajno brezposelnost. Posebno so
izpostavljene matere samohranilke ter
starejše ženske, ki živijo same.
• Daljšanje življenjske dobe ter nižanje
rodnosti bosta pripeljala do staranja popu-
lacije, ki pa lahko privede do zmanjšanja
družbenega proizvoda ter ogrozi trajnost
pokojninskih shem ter javnega zdravstva.
Izdatki se lahko dvignejo na 8% bruto
domačega proizvoda posamezne države do
leta 2040.
• Manjšanje biotske raznovrstnosti je v
zadnjih desetletjih postalo velik problem.
Količina odpadkov raste hitreje kot bruto
domači proizvod. Izguba zemlje oz. erozi-
ja ogrožata zemljišča primerna za kmeti-
jstvo.

Kako pa te strategije uvajati na lokalni
ravni, pa je srž problema. Glavni cilj vseh
aktivnosti mora biti dviganje kvalitete
življenja vseh prebivalcev.

V nadaljevanju so na kratko predstavljeni
moji predlogi po posameznih področjih.

RAZVOJ IZLAK
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S čistim okoljem do zdravja
Vključevanje posameznih organizacij v
življenje Izlak je sila pomembno. Na
področju društvenih dejavnosti se na pobu-
do Krajevne skupnosti določene aktivnosti
že odvijajo, potrebno pa jih je razširiti tudi
na druga področja. Tako lahko vsaka od
organizacij doprinese že samo z izobraže-
vanjem svojih članov o problematiki in
rešitvah za prihodnost. Ozaveščanje
javnosti je v prvi fazi ključnega pomena, in
se ga je potrebno lotiti načrtno in temelji-
to.

Smo, kar jemo
Pomembno, toda precej zanemarjeno je
področje prehrane. Ali je res potrebno iz
trgovine vsakokrat prinesti nekaj kilo-
gramov embalaže? To je moč v veliki meri
obiti z nekoliko spremenjenimi potrošniš-
kimi navadami. S kupovanjem lokalno
pridelane hrane pridobimo vsi. Kmetje so
še bolj motivirani za pridelavo in prestruk-
turiranje iz ostalih nevzdržnih usmeritev,
potrošniki pa dobijo kvalitetno, zdravo
hrano, katere izvor jim je znan. S tem se
veča tudi varnost oskrbe, ki bo vse bolj
pomembna v prihodnosti. Potrebna je pod-
pora in promocija okoliških pridelovalcev
s statusom eko kmetije. Potrebne so
povezave med pridelovalci in potrošniki
ter spodbude in podpora pri trženju
proizvodov eko kmetij. Ostale kmetovalce
pa je potrebno spodbuditi, da začnejo
razmišljati o drugih možnostih.

Govedoreja ni vedno najboljša / najdonos-
nejša dejavnost. Omogočiti je treba proda-

jo lokalne ekološko pridelane hrane v
oskrbovalnih trgovinah. Pri tem bi imela
lahko veliko izobraževalno in povezovalno
vlogo kmetijska zadruga. Življenjski stan-
dard na Izlakah je v povprečju višji kot v
ostalih delih Zasavja, tako da bodo oza-
veščeni ljudje sposobni in pripravljeni
plačati nekoliko več za kvalitetno, okolju
in ljudem prijazno pridelano hrano.

Spodbujati je potrebno gradnjo kompost-
nikov za procesiranje organskih odpadkov,
naučiti ljudi kako narediti iz tega zopet
nazaj gnojilo, ki bo uporabno na vrtovih in
spodbujati »vrtičkanje«. Zakaj ne bi tek-
movali za naj kolerabo ali zelje, ki je
pridelano doma na hrani - ljudem prijazen
način. Lepo je, če stvar dobro izgleda, še
boljše pa, če jo potem lahko poješ in je za
povrh še zdrava.

Energija = €
V zadnjem času postaja vprašanje pred-
vsem varne oskrbe z energijo vse bolj
pereče. Ljudje se zelo počasi začenjajo
zavedati predvsem omejene oskrbe s fosil-
nimi gorivi na eni strani, in vse očitnejšimi
podnebnimi spremembami na drugi. Le-te
so direktna posledica prekomerne rabe fo-
silnih goriv, ki zadovoljujejo naše rastoče
potrebe po energiji. Ljudje se moramo
zavedati, od kod prihaja oz. kako je
proizvedena toplota in svetloba, ki jo
potrebujemo za udobno bivanje. Varčna
raba energije vse bolj pridobiva na
pomenu. Krajevna skupnost lahko postane
informacijsko središče za krajane, ki bo
promoviralo npr. izrabo lokalno
razpoložljivega lesnega kuriva. Potrebno
je preučiti potencial in začeti z izrabo geo-
termalne vode iz vseh treh izlaških vrtin,
v prvi vrsti za ogrevanje stavb ter tudi
ostale namene kot so rastlinjaki. Preučiti
možnost izgradnje daljinskega omrežja v
strnjenem delu kraja.

Učenje od preteklih rodov
Spodbujati prenos znanja in sinergija med
generacijami. Včasih so ljudje živeli v har-
moniji z naravo. Večina krajev kot Izlake
je bila samopreskrbna in s tem neodvisna
od dogajanja v svetu. Učimo se od naših
prednikov, ki so bili dobro prilagojeni na
bivanje v tem okolju.

Izlaška podjetja
Po zgledu drugih mednarodno uveljav-
ljenih podjetij (npr. Krka) je skrb za razvoj

kraja delovanja eden glavnih postranskih
aktivnosti. Zdravi in zadovoljni ljudje so
dobri delavci.

Prav tako bi lahko izlaški gospodarstveni-
ki s skrbjo za svoj kraj pridobil na ugledu,
saj bi postali trajnostna podjetje s čutom za
okolje in ljudi. Določena industrija
povzroča lokalni skupnosti okoljsko
škodo, za katero bi se lahko delno odkupi-
la z večjo družbeno angažiranostjo.

Ker pa se vse spremembe začnejo z majh-
nimi koraki, so spodaj predstavljene
aktivnosti, ki bodo začele povezovati in
vključevati prebivalce.

Ureditev okolice
Postavitev klopi, na mestih kjer so še
potrebne, se lahko izvede z npr. izumrlimi
udarniškimi akcijami mladih in starih, ki bi
bile ob enem priložnost za druženje.
Slednjega, organiziranega, je med krajani
odločno premalo.

Postavitev smetnjakov
Postaviti bi bilo potrebno smetnjake za
ločeno zbiranje odpadkov na javnih
površinah v celotnem kraju, ne toliko zara-
di količine zbranih odpadkov, kot zaradi
ozaveščevalnega učinka. To je moč nared-
iti v sodelovanju z lokalnimi gospodarski-
mi akterji.

Parkirišča za kolesa – stojala: pred KS,
MT, ETI, trgovinami, šolo, blokom.
Eventualno je treba razmišljati o kole-
sarskih stezah. Najprej samo rekreativne
po okoliških hribih, nato pa do Trojan,
Zagorja …

Medijski grad
Preureditev/raba območja gradu v prostor
za prirejanje raznih koncertov, festivalov,
taborov… Investicije bi bile minimalne,
potrebno je samo soglasje lastnikov.

Ta članek je bil napisan z namenom spod-
buditi debato in začeti zbirati predloge za
dolgoročno vizijo razvoja kraja. Vsakršni
predlogi, pobude, komentarji, kritike, ideje
so dobrodošli na jure.vetrsek@gmail.com

Jure Vetršek

Koncept trajnostno sonaravnega razvoja
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Folklorna skupina Čemšenik (Foto: Miloš Pistotnik)

»Ej ti, a tiste punce še kej pojejo?« »Katere punce?« »Pa tiste, no,
Iris, al' kaj so že?!« Takole se mnogi sprašujejo. Mi pa vam
sporočamo, da je Vokalna skupina Iris spet v popolni zasedbi in z

novimi močmi. Malo starejša in izkušenejša, z novo umetniško
vodjo Lucijo Kržišnik in novimi pesmimi. Le-te ste lahko slišali na
koncertu Večer ljudskih pesmi v aprilu na Izlakah, z nami so bili še
kvartet Rožca, ki prihaja iz Škofje Loke, in Folklorna skupina iz
Čemšenika.
Še mnogo drugih priložnosti bo, da se srečamo, npr. ob krajevnem
prazniku, na reviji malih pevskih skupin, v Domu starejših občanov
na Izlakah, posebej pa naj omenim letni koncert Vokalne skupine Iris
v jeseni. Za tiste, ki nas že dolgo niste slišali ali nas še ne poznate,
je to priložnost za lep in sproščujoč večer ob melodijah slovenskih
in tujih avtorjev, ljudskih in umetnih skladb. Čeprav je nastopov v
letu veliko, še vedno pride vmes kakšno presenečenje, morda nas
tudi Vi pokličete za svojo posebno priložnost, da vam zapojemo. Saj
je s pesmijo življenje lepše, veselje se z njo podvoji in žalost hitro
mine. In ker ima naša pevska družina vedno več otrok, vam iz prve
roke zagotavljamo, tudi otroci s pesmijo lažje zaspijo.

Za Vokalno skupino Iris
Martina Martinčič

S PESMIJO JE LEPŠE

Regratov cvet predstavlja cikličnost časa: rojstva, zorenja,
zrelosti. Tudi zadnja, najbolj zrela stopnja – regratova lučka, je
koristna, saj svoje plodove prenese naprej in ustvari nove rast-
line.

Tudi naši stanovalci so v vseh svojih življenjskih obdobjih po
najboljših močeh prispevali pomemben delež družini in družbi.
Sedaj pa so, kakor plodovi regratove lučke, povezani v domski
skupnosti, kjer prenašajo svoje življenjske izkušnje in modrost na
mlajše rodove.

Tako smo zapisali na naši spletni strani (www.dso-izlake.si), ki
skupaj z novim logotipom – regratovo lučko, od meseca septem-
bra lanskega leta dalje pozdravlja in vabi obiskovalce v našo
družbo.

Na spletni strani lahko razberete zgodovino in razvoj našega
Doma, kako poteka sprejem v Dom, seznanite se z našo ponud-
bo, ki zajema tako osnovno oskrbo kot zdravstveno nego, pa tudi
dnevno varstvo in rehabilitacijo po možganski kapi. Radi se
pohvalimo tudi s terapevtskim bazenom s termalno vodo, ki je
primeren tudi za invalide ter z odlično fizioterapijo za stanovalce

in samoplačnike. Naša iskrena želja je, da si bi pridobili konce-
sijo za izvajanje te dejavnosti, saj bi s tem še zlasti krajanom
Izlak in okolice lahko zagotovili kakovostne in bolj dostopne
storitve fizioterapije.

Dom

Spletna stran vas seznanja tudi z aktualnimi novicami in dogod-
ki, ki jih ni malo. Pri nas se vedno kaj dogaja; od praznovanj
rojstnih dni, nastopov raznih ansamblov in folklornih skupin,
pevskih zborov, otrok bližnjih vrtcev, učencev osnovne in glas-
bene šole, pustovanja do raznih športnih in družabnih srečanj. Ob
lepem vremenu se s stanovalci odpravimo tudi kam na izlet,
obiščemo zanimive kraje in ljudi, spoznavamo njihove običaje in
vse skupaj zaključimo tudi s fotografijami, ki si jih lahko ogle-
date na spletni fotogaleriji.

REGRATOVA LUČKA V EBERLOVEM DOMU
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Na obisku v Vrtcu Kekec

Izlet na Kras

Spletna stran vam je lahko resnično v veliko pomoč, seveda pa
bomo veseli, če nas obiščete osebno, se pogovorite z našimi
strokovnimi delavci in pokramljate s stanovalci, ki se vsakega
obiska še posebno razveselijo. Saj si vsi želimo prijetnega in
sproščenega vzdušja in vsaj nekaj tiste topline ki jo nam daje
domače ognjišče.

Mateja Černi, univ.dipl.ekon.
direktorica

Svet je lepši, če nekomu nekaj daš,
svet je lepši, če nekoga rad imaš,

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli,
ta svet je lepši, če si človek do ljudi

Iskrena zahvala vsem, ki ste nam priskočili na pomoč v težkih
trenutkih, paraplegiji moža Janeza, ko je bilo to najbolj potrebno.

Mož Janez se je dne 31. 10. 2006 doma hudo poškodoval pri
padcu iz višine, pri čemer je utrpel zelo hude poškodbe. Po več
dneh kome je sledila kruta resnica – visoka paraplegija in odvis-
nost od tuje pomoči. Po dvomesečnem zdravljenju v centru za
intenzivno nego kliničnega doma je sledila šestmesečna rehabi-
litacija v inštitutu za rehabilitacijo „Soča“, kjer sva se oba sooči-
la s paraplegijo in vsemi težavami, ki s tem nastanejo. Tukaj ste
se izkazali vsi, katerim je namenjen ta članek, kajti morali smo
prilagoditi stanovanje za bivanje in nego invalida.

Najprej bi se zahvalila nekdanjim sodelavcem ETI Izlake (ker za
moža skrbim sama, sem pustila službo), ki so mi prvi priskočili
na pomoč, predvsem pobudnici akcije Derviši Hajrič.
Zahvalila bi se Arh Jožetu, organizatorju akcije za izgradnjo
osebnega dvigala, Novak Ediju za izdelavo dvigala, predvsem pa
krajanom Podlipovice in okolice za darovane prispevke za nakup
in izvedbo dvigala.

Prav tako gre zahvala podjetju EVJ-Elektroprom za brezplačno
vgradnjo elektronike za dvigalo. Zahvala Kovač Janku,
Marketing Kovač Ivan s.p., Medijske toplice, ki je v celoti finan-
ciral in predelal kopalnico in stranišče. Hvala za pomoč Hribar
Manci, Klemen Ladu, Hribar Marku in Brvar Vikiju. Zahvala gre
tudi bližnjim sosedom, ki mi priskočijo na pomoč pri težjih delih.
Zahvala gospe Drobne iz Rdečega križa Zagorje in Občini
Zagorje za pomoč in podporo. Hvala tudi prijateljem iz ZTI
Ljubljana.
Ravno tako bi se zahvalila vsem, ki moža redno obiskujete, lep je
občutek, da v nesreči nisi sam.
Zahvala tudi vsem ostalim, ki so karkoli pomagali pri akciji
pomoči, vendar tukaj niso omenjeni.

Iglič Marjeta

ZAHVALA
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Tornado je vihar,
ki nič ne ustavi nikdar ga ...

Tako nekako se glasi refren himne Šport kluba Tornado Izlake s
sedežem v Smučidolu 4, ki se že četrto leto s svojimi cilji in
marljivostjo uspešno prebija iz sezone v sezono. Primarna
dejavnost kluba je še vedno avtokros, ki prehaja iz leta v leto na
višji nivo izpopolnjenosti tako dirkalnikov kot voznikov.

Po zelo uspešni lanski sezoni se je letos število tekmovalcev še
povečalo.

Razvrščeni so v tri jakostne razrede, kar je za pridobivanje skup-
nih točk več kot odlično. Ker je nova tekmovalna sezona za
državno prvenstvo tik pred vrati, so priprave že v polnem teku.
Izobraževanja tekmovalcev in športnih funkcionarjev so več ali
manj končana, se pa intenzivno dela na pripravi dirkalnih avto-
mobilov, ki zahtevajo ogromno časa in velik finančni vložek, še
zlasti na dirkalnikih, s katerimi nameravamo letos prvič tudi na
evropsko prvenstvo. Vsi napori pa bodo prav gotovo pozabljeni
ob posebnih zvokih motorjev na skorajšnji prvi dirki, ki bo v
Sopotnici nad Škofjo Loko, ob prvih pokalih, ki bodo zablesteli
v rokah naših pogumnih tekmovalcev in seveda ob navdušenju
naših članov, ki običajno z vzkliki preglasijo vso konkurenco.

Da pa avtokros ni več čisto tipično moški šport vsekakor dokazu-
jejo dekleta, ki se postopoma uvrščajo v tekmovalne vrste iz
različnih klubov in seveda uspešno konkurirajo moškim. Tudi v
Tornadu smo planirali uvrstiti med moško ekipo tekmovalko, žal
pa zaradi objektivnih razlogov to ni uspelo.

Od avtokrosa pa še k avtotuningu, ki je v lanskem letu postal ena
izmed sekcij ŠK Tornado. Skupina fantov s specifičnimi, posebno
predelanimi avtomobili je uspešno nastopala v avtotuning tek-
movanjih za državno prvenstvo po različnih krajih Slovenije. Na
finalni prireditvi v Ljubljani pa si je eden izmed tekmovalcev z
osvojenim prvim mestom uspel pridobiti naslov državnega prva-
ka, za kar še posebne čestitke.

In seveda, tu je še sekcija starodobnikov, število članov je v poras-
tu, kar je zelo razveseljivo, ne izostajajo pa tudi dobri rezultati v
različnih tekmovanjih, med drugim tudi za prvenstvo Zveze SVS,
kjer je bilo v lanski sezoni doseženo drugo mesto v uvrstitvi
posameznikov.

Ker popularnost starodobnih vozil iz leta v leto narašča, so tudi
cilji v klubu Tornado temu primerni.

Na koncu kratkega opisa delovanja Šport kluba Tornado pa še ena
lepa misel:

"V vsaki zmagi je poraz, v vsakem porazu zmaga.
Vztrajni zmagujejo."

Za ŠK Tornado: F. Zorec

1. turistično srečanje starodobnikov

Zagorska dolina 2007

V prekrasen pomladni dan 2. 5. 2007 je neokrnjeno naravo, zane-
seno ptičje petje in dremave domače živali na Turistični kmetiji
Zorec zmotil ropot motorjev in avtomobilov, ki so drug za drugim
prihajali iz različnih krajev Slovenije, da se udeležijo 1. turis-
tičnega srečanja starodobnikov, poimenovanega Zagorska dolina
2007.

ŠK TORNADO Z NOVIMI CILJI NAPREJ
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Aktivni člani Šport kluba TORNADO smo kot glavni organiza-
torji v nekajmesečne priprave strnili vse najboljše, kar se je dalo
in do potankosti izdelali načrt za izvedbo dokaj zahtevne prire-
ditve. Da na Turistični kmetiji Zorec ne manjka gostoljubja, se je
pokazalo ob prijaznem sprejemu, tokrat v preobrazbi Janeza
Vajkarda Valvasorja, čigar grad stoji v neposredni bližini.
Obiskovalci so bili zelo navdušeni, tako nad povsem nepričako-
vanimi gostitelji kot z dobro pogostitvijo in prijazno har-
monikarico, ki je skozi cel potek prireditve skrbela za dobro
voljo.

Ob določeni uri je kolona starodobnih vozil in motorjev krenila na
pot, da se pokaže javnosti in da si udeleženci dodobra ogledajo
vse zanimivosti, ki smo jim jih kot organizatorji pripravili.

Pot nas je vodila mimo gradu Medija, kjer smo bili deležni še zad-
njega pozdrava »grajske služinčadi«, nato skozi Mlinše in
Kandrše do Vač in središča Slovenije GEOSS-a, kjer je bil kratek
postanek za ogled. Od tu smo se napotili po čudovito slikoviti
pokrajini do Šentlamberta in naprej do vzletišča na Ruardiju, kjer
ima svoj sedež Aero klub Zagorje. Postanek je bil tu daljši in s
tem dana možnost, da si starodobnike ogleda čim več ljubiteljev
tovrstnega športa. Po odličnem kosilu, ki ga je za vse prisotne
pripravila ga.Čopova iz Podkuma, so se udeleženci zabavali ob
družabnih igrah, nekateri pa so imeli celo srečo, da jim je žreb
namenil panoramski polet nad Zagorjem, ki ga je poklonil Aero
klub.

Dobro razpoloženi smo v popoldanskih urah pot nadaljevali do
rudarskega muzeja v Kisovcu, kjer nas je pričakala skupina
»rudarjev«… žal samo v preobleki in g.Zavrašek, ki nam je ob
ogledu muzeja obširno opisal vso zgodovino rudarjenja. Za še pri-
jetnejši ambient pa so poskrbele aktivne članice Društva kmetic,
žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat. Uprizorile so
peko funšterca, ki so ga knapi včasih poimenovali kar knapovsko
sonce. Prav nihče se ni mogel odreči koščku dišečega funšterca.

Ob zabavni družabni igri se je dan počasi prevesil v pozno
popoldne, udeležence pa je čakal še sklepni del prireditve v
Medijskih Toplicah. Po podelitvi priznanj, razdelitvi nagrad in
večerji, je nekatere čakala dolga pot domov, zato niso odlašali z
odhodom.

Da je prireditev tako odlično uspela, je zaslužnih veliko ljudi, ki
želijo, da kraj ne zamre, tako na športnem kot na kulturnem
področju, da zagorska dolina postane še bolj razpoznavna in
priljubljena in da se ljudje, ki nas obiščejo, znova vračajo.

Ob tej priliki se ŠK Tornado prisrčno zahvaljuje vsem, ki so nas v
tem projektu podpirali in nam pomagali, še posebno glavnemu
pokrovitelju Občini Zagorje ob Savi, KS Izlake, nekaterim
društvom in klubom, določenim samostojnim podjetnikom in
delovnim organizacijam v občini Zagorje ob Savi, televiziji ETV,
ki nas je medijsko dobro promovirala in vsakemu posamezniku
posebej, ki nam je kakorkoli pomagal. Za konec pa bi radi po-
vabili ljubitelje starodobnih vozil, da se udeležijo našega

2. turističnega srečanja starodobnikov Zagorska dolina,
ki bo dne 17.05.2008 s pričetkom ob 10. uri na Turistični

kmetiji Zorec.

Prisrčno vabljeni!
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Zaradi obnovitvenih del na športnem igrišču je bilo leto 2007 neko-
liko drugačno kot pretekla leta. TS se je aktivno vključila pri
odstranitvi stare teniške hišice in postavitvi nove. Rezultat je znan.
Teniška hišica je postavljena in se zelo lepo vključuje v celotni
izgled športnega parka na Izlakah. Zasluga za ta podvig je predvsem
v nekaterih zavzetih članih TS, predsednika ŠD, kvalitetnih izvajal-
cev, donatorjev ter občinskega vodstva, ki je to investicijo tudi
delno uvrstilo v projekt obnove športnega igrišča.

14. 8. 2007 je bila tudi uradna otvoritev teniške hišice. Otvoritev je
bila organizirana kot družabno srečanje vseh članov TS s svojimi
partnerji ter povabljenimi gosti, ki so pri tem projektu bili zelo
zaslužni. Za glasbo je poskrbel ansambel Igor in zlati zvoki, za kuli-
narične dobrote pa mesarija KUM ter ženski del članstva.

V letu 2008 bo potrebno pri teniški hišici položiti keramične
ploščice na terasi, zaključiti dela pri dveh zunanjih tuših, opremiti
notranji del ter dodelati skladišče pod teraso. Za te aktivnosti

pričakujemo donacijska sredstva in delno udarniško delo članov TS.

Kljub investiciji pa smo v letu 2007 izvedli:
• organizacijo redne vadbe za najmlajše,
• brezplačni osnovni tečaj za otroke,
• rekreativno igranje,
• več turnirjev,
• občinsko prvenstvo,
• organizacijo klubske lige za posameznike in za dvojice.

Za leto 2008 planiramo enake aktivnosti in ob tej priložnosti vabi-
mo vse, ki jih veseli teniška igra in druženje v dobri športni družbi,
da se nam pridružijo. Za vse informacije se lahko oglasite pri teniš-
ki hišici vsak dan po 18. uri.

Predsednik teniške sekcije ŠD Izlake:
Matjaž Cirar

TENIŠKA SEKCIJA ŠD IZLAKE

V Krajevni skupnosti Izlake so dejavna številna društva. Ta so
pomemben del dogajanja v kraju, saj se v njih interesno in pros-
tovoljno združujejo naši krajani in krajanke, ki s svojo aktivno-
stjo sooblikujejo podobo celotne krajevne skupnosti. Zato si
društva zaslužijo vso pozornost.

Ena takih oblik združevanja je tudi Krajevna organizacija Zveze
borcev in udeležencev NOB Izlake. Smo sestavni del Območnega
združenja ZBU NOB Zagorje ob Savi, ki je registrirano kot društ-
vo. V njej povezujemo borce in druge aktivne udeležence NOB
kot tudi vedno več mlajših članov in članic, ki po svojih letih niso
mogli sodelovati v narodnoosvobodilnem gibanju, so pa priprav-
ljeni delovati v borčevski organizaciji. Vsem članom je skupno,
da imajo pozitiven odnos do NOB in partizanskega boja.

Pri svoji dejavnosti posvečamo osrednjo pozornost našim stalnim
nalogam. Udeležujemo se spominskih srečanj ob pomembnih
dogodkih iz NOB, skrbimo za socialno zdravstvena vprašanja
svojega članstva in nikoli ne pozabimo na ostarele in bolne ter
tiste, ki imajo status borca oziroma veterana NOB. Naša redna
obveza je tudi skrb za dostojno urejenost spominskih obeležij iz
NOB v naši krajevni skupnosti. Z našim praporom in udeležbo
počastimo zadnje slovo od naših umrlih članov. Zaradi vseh teh
aktivnosti in naravnanosti našega delovanja, pridobiva naša
društvena organizacija ZB v kraju vse večji ugled. Zato se nam
tudi priključujejo novi člani in članice.

Sedaj štejemo 86 članov in članic. Vse skupaj, ne glede na leta,
nas združuje medsebojno spoštovanje in tovarištvo ter predvsem
spoštljiv odnos do NOB in partizanskega boja ter do naše
suverene slovenske države, v katero je, objektivno zgodovinsko
gledano, vgrajen tudi zmagoviti upor proti okupatorju v drugi sve-
tovni vojni.
Na letošnjem letnem zboru smo ocenili svoje delovanje v pretek-
lem letu. Na zboru se nam je pridružil tudi predsednik krajevne
skupnosti in se zahvalil za vse aktivnosti in predvsem za skrb, ki
jo posvečamo delu naših sokrajanov in sokrajank.

Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Ker smo odprti
za vse ljudi, si želimo sodelovanja z vsemi zainteresiranimi, ki
znajo ceniti namene in cilje naše krajevne društvene organizacije.

Odbor krajevne organizacije
ZB NOB Izlake

TUDI MI SMO DEL KRAJEVNE SKUPNOSTI
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Spoštovani!
V občini Zagorju ob Savi smo že v letu
2003 pričeli z vzpostavitvijo sistema
ločenega zbiranja odpadkov. S tem v

zvezi je bilo do sedaj na območju celotne občine urejenih že 107 zbi-
ralnic ločenih frakcij (t.i. ekoloških otokov), ki sonamenjeni ločenemu
zbiranju papirja, plastenk, pločevink in stekla. Konec leta 2006 je
pričel obratovati zbirni center komunalnih odpadkov. Zbirni center je
urejen na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kam-
nolom Zagorje«. Z ureditvijo zbirnega centra, je omogočeno vse
občanom (gospodinjstvom), da skozi vse leto (v času obratovanja) v
zbirni center pripeljejo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih
količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne
odvaža. Poleg tega, se v zbirnem centru lahko oddajo tudi nevarni
odpadki iz gospodinjstev. Oddaja tovrstnih odpadkov v zbirni centru je
brezplačna! Vsi ostali (mešani) komunalni odpadki, ki niso ločeno
zbrani, se od leta 2004 odlagajo na medobčinsko odlagališče
nenevarnih odpadkov »Unično« v občini Hrastnik. Obstoječe občinsko
odlagališče »Kamnolom Zagorje« je zaprto in sanirano. Dosledno
izvajanje ločenega zbiranja odpadkov je pogoj, da se na novo odlagal-
išče odloži čim manj odpadkov in s tem podaljša življenjska doba
novega odlagališča, kot tudi zmanjšajo vplivi na okolje. Vljudno vas
naprošamo, da odpadke ločeno zbirate (papir, plastenke, pločevinke,
steklo, tekstil, kosovni odpadki, nevarni odpadki...), jih oddajate v
namenske zabojnike oz. pripeljete v zbirni center in, da tovrstnih
odpadkov ne odlagate v zabojnik oz. kontejner za ostale odpadke.
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o ločenem
zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.

1. NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV PAPIR

PAPIR
V zabojnik za papir (rdeči pokrov), ki je opremljen z nalepko PAPIR
odlagamo časopise, revije, prospekte, zvezke, knjige, brošure, pis-
arniški in računalniški papir, embalažni papir, kartonske škatle, druge
izdelke iz papirja in kartona. Kartonske škatle pred odlaganjem raztr-
gajte! POZOR! V zabojnik za papir ni dovoljeno odlagati zelo
umazanega in z drugimi materiali kombiniranega papirja, kot so folije,
kovine, povoščen papir, celofan, papirnatega jedilnega pribora (krožni-
ki, podstavki). DODATNO NAVODILO! V primeru večjih količin
predvsem kartona, vas vljudno naprošamo, da le tega pripeljete v
zbirni center in ne odložite na ekološki otok ob zabojnike.

STEKLO
V zabojnik za steklo (beli pokrov), ki je opremljen z nalepko STEKLO
odlagamo vse vrste steklenic, kozarce za vlaganje in druge steklene
posode, kozarčke in stekleničke otroške hrane, razbite kozarce in stek-
lenice. POZOR! V zabojnik za steklo ni dovoljeno odlagati okenskega
stekla, porcelana, keramike, ogledal, žarnic, armiranega stekla.

PLOČEVINKE
V zabojnik za pločevinko (modri pokrov), ki je opremljen z nalepko
PLOČEVINKE odlagamo pločevinke alkoholnih in brezalkoholnih
pijač, konzerve vseh vrst. POZOR! V zabojnik za pločevinke ne
odlagamo pločevink in kozarcev z vsebino, večjih kovinskih odpadkov
ter kovinskih doz sprejev. Vse ostale vrste kovinske embalaže odlag-
amo v posode za ostale odpadke.

PLASTENKE
V zabojnik za plastenke (rumen pokrov), ki je opremljen z nalepko
PLASTENKE odlagamo plastenke vseh vrst alkoholnih in brezalko-
holnih pijače in vse vrste tetrapakov. Plastenke in tetrapaki morajo biti
prazni. POZOR! V zabojnik za plastenke ni dovoljeno odlagati trde
plastike, mehčalcev perila, plastične dele igrač, kovinskih folij,
umazanih folij ipd. DODATNO NAVODILO! Priporočamo, da plas-
tenke in tetrapake pred odložitvijo v zabojnik ustrezno stisnete (ovijete
pokrovček plastenke ali tetrapaka, ustrezno stisnete in ponovno privi-
jete pokrovček). Plastenke in tetrapake je dovoljeno odložiti v zabojnik
skupaj s privitim pokrovčkom.

UPORABNI TEKSTIL IN OBUTEV
Za zbiranja uporabnega tekstila in obutve so nameščeni trije (3)
namenski zabojniki na lokacijah: (Zagorje - parkirišče pri tržnici »Pod
uro«; Kisovec - pri trgovskem centru Mercator; Izlake - pri krajevni
skupnosti Izlake). V namenske zabojnike se oddajajo rabljena oblači-
la, perilo, posteljnino, pokrivala, prevleke, obuvala (čevlje), torbice
ipd., ki naj bodo še uporabna in čista. Neuporabna oblačila, obutev ipd.
lahko odložite v zabojnike za ostale odpadke. Stvari v namenske zabo-
jnike se oddajajo v vrečki ali ustreznem ovoju. Vse zbrane in uporab-
ne stvari so predane območnemu združenju Rdečega križa Zagorje ob
Savi ter ponovno uporabljene v dobrodelne namene.

NAMENSKE VREČE ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH
ODPADKOV
V primerih občasnega povečanja količine komunalnih odpadkov, ko
posoda za ostale odpadke ne zadošča, lahko povzročitelji kupijo
namenske vrečke za zbiranje komunalnih odpadkov in sicer na blaga-
jni družbe KOMUNALA ZAGORJE d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje
ob Savi.

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Z letom 2007 je zagotovljeno tudi prevzemanje odpadne električne in
elektronske opreme (v nadaljevanju: EE oprema) v zbirnem centru
(prevzemnik EE opreme je družba ZEOS, d.o.o. Ljubljana). Končni
uporabnik (gospodinjstva) lahko v zbirnem centru brezplačno odda
odpadno EE opremo iz gospodinjstev naši družbi, kot izvajalcu lokalne
javne službe ravnanja z odpadki. Odpadna EE oprema je predvsem:
veliki gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki

ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ!
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…), hladilno zamrzovalni aparati in klimatske naprave, televizijski
sprejemniki in monitorji, mali gospodinjski aparati, računalniki, tele-
foni, sesalci, videorekorderji, DVD, radio, zvočniki, mikrovalovke,
nape, svetilke, električna orodja in igrače, merilni in nadzorni instru-
menti, plinske sijalke ipd.. Naprošamo Vas, da vso odpadno EE opre-
mo oddate v zbirni center. Poleg tega Vas obveščamo, da lahko v
primeru nabave nove EE opreme, ki je po namenu uporabe enaka
odpadni EE opremi, le to brezplačno predate tudi trgovcu, pri katerem
ste nabavili novo EE opremo.

2. ZBIRNI CENTER
Zbirni center se nahaja na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih
odpadkov »Kamnolom Zagorje«. Dostop do Zbirnega centra je možen
preko dvorišča družbe IGM Zagorje d.o.o. (odcep z regionalne ceste
pri Kolodvorski ulici 20 v Zagorju ob Savi). Za odprtje zapornice je
potrebno poklicati na tel. št. 040/904-507. Do zbirnega centra vodijo
označevalne table. V zbirni center lahko občani – povzročitelji odpad-
kov oddajo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je pre-
velika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža in sicer:
papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo
iz papirja in lepenke; steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpad-
no embalažo iz stekla; plastične mase, vključno z embalažo iz plastike
ali sestavljenih materialov ter drugih odpadkov iz plastike; odpadke iz
kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin; les, vključno z odpadno
embalažo iz lesa; jedilna olja in maščobe; barve, lake, lepila, črnila,
smole; baterije in akumulatorje; ostale nevarni odpadki iz gospodin-
jstev (odpadna olja, škropiva, zdravila, topila, kisline, baze, detergenti
in čistila ipd.); električno in elektronska opremo (bela tehnika);
izrabljene avtomobilske gume; ostale kosovne odpadke.

Lokacija zbirnega centra

Oddaja odpadkov oz. prevzem odpadkov je v zbirnem centru brez-
plačen. V primeru, da povzročitelj odpadkov ne more zagotoviti last-
nega prevoza odpadkov v zbirni center, lahko prevoz proti plačilu
naroči pri naši družbi (tel.št. 03/56 -67-701).

3. NADZOR NAD IZVAJANJEM LOČENEGA ZBIRANJA
ODPADKOV
V začetku letošnjega leta smo pričeli skupaj z občinskim redarstvom
občine Zagorje ob Savi izvajati poostren nadzor nad ločenim zbiran-
jem odpadkov pri posameznih povzročiteljih in sicer s pregledi
odloženih odpadkov v zabojnik (kontejner). Odlok o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št.
5/02 in 6/03) med drugim določa, da so vsi povzročitelji (vsaka prav-

na in fizična oseba v občini Zagorje ob Savi) dolžni ločeno zbirati
odpadke. Navedeni odlok v kazenskih določbah določa tudi denarne
kazni za kršitelje odloka. KOMUNALA ZAGORJE d.o.o., je kot izva-
jalec javne službe ravnanja z odpadki dolžna ugotavljati nepravilno
ravnanje z odpadki in kršitelje prijaviti pristojni občinski nadzorni
službi. Želimo, da bi bilo takšnih kršiteljev čim manj, zato vas poziva-
mo, da odpadke pravilno ločeno zbirate v skladu s prejetimi obvestili
oziroma navodili.

KOLIČINE ZBRANIH SEKUNDARNIH SUROVIN
V vseh letih od uvedbe ločenega zbiranja odpadkov z zadovoljstvom
ugotavljamo, da vse več občanov (gospodinjstev) upošteva navodila o
ločenem zbiranju odpadkov, kar dokazujejo tudi letno zbrane količine
ločenih frakcij. Tako so bile v letu 2007 zbrane naslednje količine
ločenih frakcij:

papir in karton 243.280 kg
steklo 157.020 kg
plastenke 57.850 kg
pločevinke 19.440 kg
nevarni odpadki 3.339 kg
električna in elektronska oprema 22.320 kg
gume 16.220 kg
les 32.760 kg
SKUPAJ 552.229 kg

V diagramu je prikazana količina (kg) ločeno zbranih frakcij v zbiral-
nicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru v letih 2005,
2006 in 2007:

4. PRIPOROČILA
Priporočamo, da v gospodinjstvih v eni od posod zbirate ostale odpad-
ke, ki jih odložite v zabojnik (kontejner) za ostale odpadke. Papir, plas-
tenke, pločevinke in steklo zbirajte posebej v ustrezni vrečki, torbi,
škatli, košari ipd. in jih po potrebi odnesete na t.i. ekološki otokzbiral-
nico ter odložite v ustrezen zabojnik. Večje količine ločenih frakcij
odpadkov in kosovne odpadke pa oddajte v zbirni center.
Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 03/56-67-701,
kot tudi na spletni strani družbe: http://www.komunala-zagorje.si

Obratovalni čas Zbirnega centra:
- vsak ponedeljek in petek od 10.00 – 14.00 ure,

- vsako sredo od 14.00 – 18.00 ure.
V primeru praznika oz. dela prostega dne, zbirni center ne obratuje!
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Vodoravno:
1. po njem se imenuje lani obnovljena devetlet-
ka v kraju pod 1. navpično, 11. del hemoglobi-
na, 14. vrsta steklenice, 15. kraj pri Radečah,
16. avtohtona oznaka slovenske metropole, 17.
sovjetski violinist (David), 19. rimski cesar, 20.
začetnici ruske pesnice, rojene 1889, 21.
norveški literat (Jonas), 22. glavni števnik, 23.
priznana izlaška tovarna elektrotehničnih
izdelkov, 24. mig, 26. ime norveškega
pripovednika Duuna, 27. izbranci, 29. sol oljne
kisline, 31. muslimanski moško ime, 32. pega,
34. močnata jed, 35. zunanje in (že predolgo
zaprto) notranje kopališče kompleksa izlaškega
gostinskega podjetja pod 11. navpično, 36.
USA, 38. zvišana nota, 39. 100 m2, 40. ljub-
ljansko podjetje za elektroinštalacije, 42. začet-
nici slovenskega hokejista, 43. začetnici v
Zagorju rojenega in delujočega rudarskega
strokovnjaka, 44. Zveza komunistov, 45. zaliv
v JZ Angliji, 47. začetnici našega TV voditelja,
48. pritrdilnica, 50. portugalsko ime za reko
Dreno, 52. boginja usode, 54. izposojen denar,
56. ameriški otok v Aleutih, 57. polihistor,
avtor Slave vojvodine Kranjske; v mladosti je
živel na Izlakah, kjer so danes razvaline, 59.
letališče pri Münchnu, 60. kraj pri Izlakah, po
katerem sta dobila ime objekta pod 11. in 55.
navpično, 61. evropska reka, 62. ime slikarja
Šubica, 63. usihanje, 64. Dionizov spremlje-
valec

Navpično:
1. lepo urejen kraj med Zagorjem in Trojanami,
že nagrajen s turističnim nageljnom, 2. izrastek
iz debla, 3. ime ameriškega politika (Gore), 4.
mlajša kamena doba, 5. prodajalec knjig, 6.
skok pri umetniškem drsanju, 7. merska enota
za moč, 9. kraj pri Rakeku, 10. kratek glas, 11.
gostinski objekt na Izlakah, 12. ime
argentinske političarke (Peron), 13. pobuda,
18. čut za stvarnost, 24. podajanje zgodbe z
gibi telesa, 25. športna jadrnica, 26. začetnici
gruzijskega skladatelja (Otar), 28. pošast iz
grške mitologije, 30. norveški pisatelj (Hans),
33. vrsta ribe, 34. sakralni objekt, 35. kemijska
oznaka za brom, 37. britanski državnik
(Benjamin), 39. drog za plavljenje lesa, 41.
osebni zaimek, 44. začetnici nekdanjega
slovenskega politika, 46. zaželen obiskovalec
Izlak, 47. švedski politik (Olof), 48. ime
bosanskega pesnika (Osti), 49. aloa, 51. moško
ime, 53. avtomobilska oznaka Sarajeva, 54.
ime nogometaša Prša, 55. »predhodnik« izlašk-
ih razvalin, nekdanje domovanje pomembneža
pod 57. vodoravno, 58. osebni zaimek, 59. tuje
žensko ime, 61. Varnostni svet

To stran ZA BISTRE GLAVE je za vas, dragi bralci, pripravila naša sokrajanka,
gospa Viola Prosen.

Če boste med reševalci, ki bodo poslali pravilne rešitve celotne ugankarske strani na
Uredniški odbor Izlaških novic do 20. maja 2008, 5 reševalcev čaka prijetno pre-
senečenje na zaključni prireditvi ob praznovanju krajevnega praznika, 24. maja.

ANAGRAMI V STAVKU

1. DRAGI J.K.! SEDIM pred razvalinami izlaške znamenitosti
2. SID GRE K MAJDI, da ji priporoči ogled razvalin izlaške znamenitosti
3. NEŽA in GAL FORD se rada sprehajata po dveh naseljih na Izlakah
*rešitvi 1. in 2. anagrama sta enaki

4. REBUS:



44 maj 2008


