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Imamo ga radi od srca. Ta izlaški delček sveta, ki nas druži.
V prazničnih cvetočih dneh praznujmo skupaj, z mislijo, da lahko iz vrtincev zunanjega sveta
prinesemo v naše zavetje samo osvežujoče sapice medgeneracijskega sožitja.
S tem razmišljanjem vam člani uredniškega odbora in sveta krajevne skupnosti želimo lepe
dneve ob krajevnem prazniku.
“Na tem svetu zares živimo samo, če ga ljubimo.”
TAGORE
IZLAŠKE NOVICE izdaja Svet krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredniški odbor pri svetu KS v sestavi: Alojzija Drnovšek, Špela
Šikovec in Blaž Miklavčič, ki je hkrati odgovorni urednik, ima sedež na 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 in zunanji sodelavci. Produkcija: Uroš Miklavčič. Tisk: Grafex 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.

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Krajevne skupnosti Izlake!
Ob vašem prazniku, 18.maju, ko se spominjate preteklosti in kujete načrte za prihodnost, vam iskreno čestitam. Hkrati se vam
zahvaljujem tudi za velik trud, ki ga kot krajani in kot krajevna skupnost vlagate v razvoj in podobo Izlak. Zaradi tega, zaradi naše
zagorske doline in tudi ker so takšni časi, je prav, da tudi v prihodnje še bolj združimo svoje moči in energijo in skupaj ustvarjamo
prijazno podobo naše občine in Krajevne skupnosti Izlake.
Župan
Občine Zagorje ob Savi :
Matjaž Švagan

Vabljeni na prijeten klepet
in skodelico kave v bar
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Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
Pred nami je spet najlepši mesec v letu in z njim tudi praznik
krajevne skupnosti Izlake. Prav je, da se vam po letu dni spet
oglasim preko našega glasila Izlaške novice. Kot predsednik
krajevne skupnosti imam celovit pregled, kaj vse se je
dogajalo v našem kraju v preteklem letu.
Ne bi vam vse našteval, kaj vse smo delali v tem obdobju,
ki je bilo zelo pestro na najrazličnejših področjih, ampak se
bom osredotočil na najbolj pereče zadeve, ki se tičejo večine
naših krajanov.
Naj najprej omenim vračilo sredstev Telekoma. Z zakonom
je bilo določeno, da se tistemu, ki je plačeval priključek
preko krajevnih skupnosti, prizna znesek sredstev, vendar
so morali to dokazati s plačanimi položnicami. Moja naloga
je bila najti pogodbo, ki je bila sklenjena med krajevno
skupnostjo in pa takratnim PTT zaradi reorganizacije
Telekoma. Pogodbe so se namerno ali nenamerno založile,
sam pa sem vztrajal v arhivu, dokler nisem našel tistega, kar
sem iskal. Začel sem v Trbovljah, od tam so me poslali v
Ljubljano in Celje, iz Celja pa spet nazaj v Trbovlje, kjer
sem jih na koncu tudi dobil.
Naša druga največja pridobitev v tem obdobju pa je prva in
druga faza razširitve vodnega omrežja od Fajnovega mostu
do Brateca. Omenjeni projekt je za Občino predstavljal
kar zajeten zalogaj, za kar se jim na tem mestu še enkrat
zahvaljujem.
Narava se je tudi z nami kar precej poigrala, vendar smo z
veliko mero potrpežljivosti in s pridnimi lastniki zemljišč
ter raznimi službami, kot so cestno podjetje, gasilci, EVJ
Elektroprom, Razpotnik Silvo in Marjan, tudi to uspešno
prebrodili. Vsi zgoraj omenjeni so s svojimi stroji prostovoljno
delali kar nekaj ur. Posamezniki pa smo v tej akciji po svojih
najboljših močeh pomagali očistiti in pospraviti v red stvari,
tako kot morajo biti.
Vsem krajanom želim ob našem skupnem prazniku mnogo
zdravja, zadovoljstva med svojimi najdražjimi doma, v
soseščini ter tudi v službi.
Predsednik sveta krajevne skupnosti
Franc Ravnikar

maj 2009

IZLAČANI, ZBUDITE SE!

4

KAJ SE MORAJO NAUČITI MOŠKI...

5

OČIŠČEVALNA AKCIJA IZLAKE 2009

6

POGOVOR Z MANCO PIŠEK

9

OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV...

10

TURISTIČNO DRUŠTVO V LETU 2008

11

Kmetice v našem kraju	

13

BLAGOSLOV KRIŽA PRI KOSOVIH...

14

VELIKA MALA BUTARA

17

VOKALNA SKUPINA IRIS ŽE 10 LET

17

GORNIKI SMO

18

ŠK TORNADO SKOZI ŠTIRILETNO OBDOBJE

19

ŠPORT KOT ZABAVA, ŠD TRIMUS

21

KO ZB ZA VREDNOTE NOB IZLAKE

25

SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL NA MLINŠAH

26

ŠPORTNO DRUŠTVO IZLAKE

31

NORDIJSKA HOJA PRVIČ NA IZLAKAH

33

MALCE MLADA ZA GRUMOVO NAGRAJENKO

35

KNJIŽNICA IZLAKE

37

PONOVNO VABI

37

SVETLOBA, TEMA, VETER IN TIŠINA

39

LETO INTERVENCIJ

40

AMD IZLAKE V LETU 2008

43

2. TURISTIČNO SREČANJE STARODOBNIKOV...

45

ŽELJE IN NAČRTI EBERLOVEGA DOMA

47

LANSKA NEURJA

48

MEDGENERACIJSKI ŽAREK...

49

PONDOKWAN IZLAKE

50

NAGOVOR UREDNIŠTVA

51

ŠE BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

51

ZA VSE MLADE IN POLNE IDEJ

52

3

IZLAČANI, ZBUDITE SE!
Vsake toliko časa. No, bodimo pošteni, vedno znova in
znova ter zelo pogosto se najdejo ljudje, ki ves čas stokajo,
da se na Izlakah nič ne dogaja, da je samo mrtvilo in da so
Izlake samo spalno naselje. Zdaj pa ne vem, a vi poznate še
kakšne druge Izlake? Ker v mojem domačem kraju, v mojih
Izlakah se ves čas kaj dogaja, samo ozreti se morate okoli
sebe. Seveda, vas že slišim: '' Kako pa naj vemo, da se
kaj dogaja. Saj nikomur ničesar ne poveste.'' Zopet se ne
morem strinjati. Vendar verjeli ali ne, zloženke, ki s pošto
priromajo na vaš dom je potrebno odpreti in prebrati.
Na Izlakah deluje zelo veliko število društev, ki se ukvarjajo
z zelo raznovrstnimi stvarmi. Vsak od vas bi lahko vsaj v
kakšnem od njih našel kaj zase. Društva sestavljajo sami
prostovoljci, ki svoj čas in dobro voljo razdajajo okrog.
Organizirajo številne, številne prireditve, katerih pa se
udeleži le peščica Izlačanov.
Namesto da ste
zaprti med štirimi stenami, sedite
pred televizorjem
in računalniki, bi se lahko
odpravili na kakšen pohod,
ki ga organizirajo športna
društva na Izlakah. Lahko
se odpravite tudi na sprehod
po številnih manjših potkah,
ki se vijejo v okolici Izlak.
Na žalost boste naleteli na zelo
žalostno podobo. Vsepovsod boste
zagledali kupe smeti. Namesto da bi se udeležili očiščevalne
akcije, ki se organizira vsako leto, boste gotovo raje robantili
nad oliko ljudi. Še vedno je mnogo premnogo tistih, ki skozi
okna avtomobilov mečejo pločevinke, papirčke, cigaretne
škatlice ... Tistih, ki vse to čistijo, je le peščica. Pridružite
se jim, namesto da se le pritožujete nad zanemarjeno
okolico. Kar se tiče krajevne sramote, Medijskih toplic, to
je zgodba zase. Z lastniki se bije le boj z mlini na veter, zato
pa je mnogo drugih stvari, ki pa jih lahko uredimo skupaj,
če se le povežemo in združimo moči. Društva organizirajo
tudi številne kulturne prireditve od gledaliških predstav,
pevskih zborov, srečanja starodobnikov, folklore, prikazov
starih običajev, slikarske razstave … To so priložnosti za
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družabna srečanja, na katerih si ljudje lahko napolnijo svojo
dušo, poleg pa se še poveselijo s starimi prijatelji in spoznajo
nove.
Ljudje se danes sploh ne znamo več veseliti drobnih stvari,
ki nas v življenju najbolj osrečijo. Pomembni so samo še
denar in (pre)mnogim se zdi bolje, da za nekaj odšteješ
veliko cekinov, ker le potem je tisto tudi nekaj vredno. Kako
napačno razmišljanje. Komu s tem dvigujete ego in polnite
žepe. Najbolj vredne stvari so tiste, ki jih naredimo sami in
ki jih naredimo s srcem. Če pa so zraven še prijatelji, smeh,
druženje, narava. Kaj bi si še želeli? Ljudje smo vendar
družabna bitja in vedno pogosteje slabe volje ravno zato, ker
se zapiramo med štiri stene, soseda pa komaj še pozdravimo.
Žalostno. Zakaj se ne bi tudi vi sami vključili v katerega
od številnih prostovoljnih društev. Vsak nov član je vedno
dobrodošel. Izlačani, dajmo se povezati med seboj. Za
začetek bo dovolj tudi, da jih podprete s svojo prisotnostjo
na organiziranih prireditvah. Izlake se štejejo med turistične
kraje, vendar kako si lahko domišljamo, da
bomo v naš kraj privabili turiste, če sami ne
znamo ceniti tistega, kar imamo. Začnimo
se zavedati, da so turizem ljudje. Turisti
pridejo v kraj, kjer jih bodo pričakali
veseli, dobrodušni ljudje. Kjer se nekaj
dogaja in kjer tudi domačini obiščejo
prireditve in
v njih sodelujejo. Vsak od nas ima v sebi
nekaj, kar lahko deli z drugimi. Res je, da boste največkrat
poplačani le z ljubeznivim nasmehom. In v zadovoljstvo naj
vam bo, da ste nekomu polepšali dan.
Zelo si želim, da bo naslednji turist, ki bo prišel na Izlake,
izven našega malega kraja ponesel glas, da je to kraj prijetnih
veselih ljudi, kjer se ljudje še znajo zabavati kot nekoč, se
med seboj družijo, so gostoljubni in prijazni in na ulici
vedno vsakega pozdravijo. Pomlad je že dosegla svoj višek,
vsa narava je že prebujena, sonček nas lepo greje. Zbudimo
se tudi mi in s svojimi dejanji ogrejmo srca vseh okrog nas.
Mateja Drnovšek
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KAJ SE MORAJO NAUČITI MOŠKI IN
KAKO OBVAROVATI ZEMLJO
Izlaška mladinska gledališka skupina je lepo zaživela. V
preteklem koledarskem letu so se vam njeni člani na odru
prvič predstavili tudi z dramsko uprizoritvijo. Tako jih
nisem skrila le za paravan, koder ponavadi čepijo zato,
da obudijo lutke v
življenje in z njimi
popestrijo popoldne
vašim malčkom in
tudi vam. Med
seboj so
postali
pravi

poučne lutkovne igrice z naslovom Zemlja joče. Skozi oči
živali so lahko videli, kakšno škodo delamo naravi. Kdo
tako zelo zastruplja naše okolje. Kaj se zaradi tega dogaja na
ledenikih,
zakaj se širijo puščave, kako
onesnaženi so z odpadki naši
gozdovi. Živali deklico in
dečka, ki sta raziskovala
različna področja, podučijo in
tudi naučijo, kako bi se ljudje
morali obnašati, ter za zgled
pospravita čisto vse smeti
razmetane po gozdu.

A si čisto nor? (Foto: Blaž Miklavčič)

prijatelji in to je tisto, kar je bistvo vseh
društev – druženje in iskreno prijateljstvo.
Prijateljstvo pa na koncu pripelje do čudovitih
predstavitev, ki poleg njih razveselijo tudi
druge. Vas, naše drago zaželeno občinstvo.
Mislim, da so se vsi gledalci iskreno nasmejali ob
pripetljajih, ki jih je doživel strogi, starokopitni Sandi. Kaj
mu je pomagalo, da je bil dobro situiran, imel lepo dekle,
če pa jo je s svojim obnašanjem tako spravil ob živce, da se
je zatekla v objem čednega soseda, ki jo je iskreno ljubil.
Pri tem se je Sandi izkazal za ne ravno preveč brihtnega
gospoda (s čimer se sam ne bi strinjal,
ker je verjel, da on pa že vse ve) in ga
je bilo precej enostavno zavesti. Na
koncu pa si je tisto klofuto še kako
zelo prislužil. Vsem, ki si igre Šola za
može niste ogledali, je lahko močno
žal. Lahko povprašate tudi zadovoljno
občinstvo z osrednjega trga v Kopru, če
ne verjamete meni. Tam so se namreč
mladi igralci predstavili kar na višku
poletne sezone.

Tudi letos ne bomo stali križem
rok. V glavah že napletamo
nove zgodbe in letošnje leto
vam resnično pripravljamo
veliko
novosti.
KD
Svoboda Elektroelement
Izlake tradicionalno
pripravlja Valvazorjev večer,
kjer nas bo zopet prevzelo vzdušje 17. stoletja z baročnimi
oblekami in starinsko govorico. Predstavili vam bomo dve
novi dramski uprizoritvi in tudi malčki se bodo zopet veselili
lutkovne predstave.
Mateja Drnovšek
Konec dober, vse dobro. (Foto: Blaž Miklavčič)

Ob koncu leta pa so se poleg treh
dobrih mož otroci razveselili tudi
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OČIŠČEVALNA AKCIJA IZLAKE 2009
Zima se je poslovila in prišel je čas pomladi, ko nas narava
kar kliče, da čim več časa preživimo na prostem. Žal pa ob
spomladanskih sprehodih po gozdu in ob manj vidnih grapah
še vedno naletimo na t.i. črna
odlagališča, ki hitro razblinijo
našo
spomladansko
idilo.
Nepremišljeno odvržene smeti
imajo lahko usodne posledice
za okolje, rastline in živali, kar
na koncu vpliva tudi na naše
zdravje in kvaliteto življenja.
Skrb za okolje je tudi skrb za
lastno zdravje.
Naj bo naše življenje postlano s
cvetlicami in ne s smetmi.

zbrali na športnem igrišču. Tam smo bili pogoščeni z malico
in pijačo, za katero so poskrbeli v ETI-ju.
Ugotovili smo, da je žal smeti in druge navlake to leto spet
več kot običajno.
Akcije se je udeležilo okrog
120 prostovoljcev iz kraja.
Ozaveščenost krajanov o čistem
in zdravem okolju je torej čedalje
boljša. Spodbujajoče je tudi
dejstvo, da je sodelovalo precej
mladih. Ne smemo namreč
pozabiti, da iz majhnega raste
veliko.
Zavedamo se, da s takšno akcijo
kraja ne bomo mogli povsem
Od gume do umivalnika ... (Foto: Alja Zajc)
očistiti, vendar želimo z njo
V soboto, 4. 4. 2009, sta Turistično društvo in Krajevna vzpodbuditi ljudi k razmišljanju in z lastnimi dejanji tudi
skupnost Izlake organizirala očiščevalno akcijo v kraju.
pokazati, da se da z malo dobre volje veliko postoriti, da
K sodelovanju smo povabili društva in posameznike našega bomo živeli v čistem in urejenem mestu.
kraja, da smo s skupnimi močmi odstranili smeti, ki so se
nakopičile skozi leto.
Magda Kovač
Odlično, fantje (Foto: Štefan)

Z delom smo pričeli ob 8. uri.
Čistili smo brežino potoka Orehovica, Lesji potok, Medija
in strugo potoka v Šemniku. Prav tako so se urejale pohodne
poti v kraju ter okolica športnega igrišča.
Večina nas je z delom zaključila okrog 11. ure, ko smo se
Tako se dela! (Foto: Uroš Miklavčič)

Številčna ekipa s Smučidola (Foto: Štefan)
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Smrkolj Jože s.p.
Podlipovica 27z
1411 Izlake, Slovenija
e-mail: infoskitti@siol.com
www.skitti.si

z vami več kot 40 let
m.
t.
f.

+386 41 339 240
+386 3 56 79 660
+386 3 56 79 661

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VAM ČESTITA KOLEKTIV SKITTI.

SPLOŠNO KLJUČAVNIČARSTVO IN TOPLOTNA TEHNIKA IZLAKE

● laserski razrez ● peskanje ● brušenje ● štancanje ● krivljenje
● obdelava na CNC rezkalnih centrih ● robotsko varjenje ● žaganje
maj 2009
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TEL.: 03 56 57 150
03 56 71 234
03 56 57 165
03 56 57 167

FAX : 03 56 71 488
03 56 71 140
E-mail: info@elektroprom.si
www.elektroprom.si

Varčujmo z energijo, ohranimo čisto okolje
Scenarij prihajajočih klimatskih sprememeb ni ravno rožnat. Vsi lahko prispevamo svoj delež k preprečevanju nevarnega
razvoja bližajočih se pojavov.
V mislih imamo ogrevanje bivalnih prostorov (hiš), v smislu energetske učinkovitosti zgradb in varčevanje s toplotno
energijo. Toplotne izgube zgradbe so odvisne od njene oblike , kakovosti vgrajenega materiala in načina uporabe zgradbe. S
posodobitvijo lahko občutno zmanjšate porabo energije.
Novejše ogrevalne tehnike nam omogočijo 20-30% prihranek energije oz. goriva in s tem zmanjšane emisije škodljivih snovi v zrak
(zlasti toplogrednih plinov) pri enakem stanju zgradbe in enakem načinu uporabe.
Iz Tabele 1 in 2 lahko izračunate potratnost vaše hiše pri porabi toplotne energije.
Pri zgradbah grajenih pred letom 1980, je tehnično možno zmanjšati porabo ogrevalne energije tudi za 50-60 %, če poleg posodobitve
ogrevalnega sistema , izvedemo tudi ukrepe na izolaciji zgradbe.
POTRATNOST VAŠE HIŠE
Energijsko število ogrevanja (Tabela 1)dobimo tako, da porabljeno gorivo pretvorimo v kWh in ga delimo s
površino ogrevanih prostorov (m²).Kurilne vrednosti goriv, ki jh potrebujemo za izračun, so razvidne iz Tabele 2.

Tip hiše
zelo potratna
potratna
povprečno
varčna
zelo varčna
nizkoenergijska

Tabela 1
Energijsko število(kWh/m2 )
več kot 250
200 – 250
150 – 200
100 – 150
50 – 100
manj kot 50

Tabela 2
Kurilna vrednost
10,0 kWh/liter
9,5 kWh/m3
tekoči naf tni plin
6,95 kWh/liter
rjavi premog
3,8 kWh/kg
lignit
3,1 kWh/kg
suha bukova drva 2410 kWh7pm

Gorivo
kurilno olje
zemeljski plin

Primer : Za ogrevanje 100m 2 prostorov in pripravo tople sanitarne vode smo porabili 2000litrov kurilnega olja, kar znaša
20000 kWh (kurilno vrednost pomnožimo s porabljenim gorivom).
Energijsko število ogrevanja znaša 20000kWh/100m 2 ali 200 kWh/m 2. Če to vrednost primerjamo s števili v Tabeli 1
lahko ugotovimo , da spada hiša med potratne po porabljenienergiji za ogrevanje, saj znaša poraba kurilnega olja 20 lit./m2
ogrevane površine. Varčna hiša ima porabo med 10 – 15 lit./m 2, medtem ,ko ima nizko energijska hiša
porabo pod 5 lit./m 2

Ko se odločite za posodobitev ogrevalnega sistema, izolacije hiše ali adaptacijo kopalnice, potem je EVJ
CENTER pravi naslov za uresničitev vaših želja in zahtev. Poleg široke palete termo-izolacijskih materialov ,
ogrevalnih kotlov in kopalniške opreme vam v EVJ CENTRU nudimo:
- strokovno svetovanje pri izbiri ogrevalnega sistema
- celovito izvedbo del strojnih in vodovodnih inštalacij
- montažo kotla in testni zagon
- dobavo materiala
- redno servisiranje
- garancijo za opravljene storitve in material
Storite korak v smeri manjše porabe in varčevanja z energijo in s tem prispevajte k nižjim
emisijam škodljivih snovi v zrak ter čistejšemu okolju. Za boljšo in čisto prihodnost.
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POGOVOR Z GRUMOVO NAGRAJENKO
MANCO PIŠEK
Manca Pišek je »priženjena« Izlačanka, po duši Zagorjanka,
po poklicu pa učiteljica na podružnični šoli Senožeti v
Šentlambertu. Verjetno je to razlog, da je ljudje ne poznajo.
No, je niso, do letošnje
podelitve Grumovih nagrad,
kjer je prejela plaketo dr.
Slavka Gruma.
Ob kavi in tipično ženskem
klepetu želim iz nje zvabiti
kakšno podrobnost o njej,
njenem delu, življenju. Ker
se poznava že vrsto let, ji
predlagam, da se za bralce
Izlaških novic predstavi po
svoje, po šolsko. V smehu
Aleš, Jošt in Manca
pove, da je to njen prvi intervju
(hvala Bogu, sva že dve) in da nima pojma, kako se stvari
streže, potem pa pove.
Sem žena, mama sedemletnemu Joštu, glasbenica ...
In dobitnica plakete doktorja Slavka Gruma. Zakaj?
Kot si rekla, sem učiteljica na osnovni šoli Toneta
Okrogarja v Zagorju, pravzaprav na njeni podružnici v
Šentlambertu. Ko sem pred sedmimi leti začela poučevati,
sem prevzela vodenje otroškega pevskega zbora in glasbeno
V družbi svojih “pleharskih” kolegov

vzgojo v vseh oddelkih. Moram povedati, da v našem zboru
sodelujejo vsi otroci in pri tem neznansko uživajo. Vsako leto
pripravimo koncert za starše in sodelujemo pri proslavah ob
krajevnem prazniku. Smo tudi redni udeleženci na občinski
reviji pevskih zborov in lani so nas povabili na regijsko revijo
v Logatec. Od tam smo se vrnili s pohvalo. Sodelovali smo
tudi na občinskem praznovanju dneva državnosti s predstavo
o medkulturnem dialogu.
Si pa tudi dolgoletna članica Pihalnega orkestra Svea.
Kako usklajuješ službene in družinske obveznosti s
»pleharskimi«?
Dvaindvajset let sem članica orkestra, kjer igram
klarinet. Nekaj let sem tudi arhivarka in ker je vedno več
obveznosti, imam pomočnika. Mlade je treba hitro začeti
privajati tudi na takšno delo in ker se vseh vaj ne morem
udeležiti, je pomoč več kot dobrodošla.
Aleš, moj mož, se je kaj hitro navadil, da so torkovi in petkovi
pozni popoldnevi namenjeni »pleharskim« vajam. Ko je
prišel Jošt, sem dala za nekaj časa klarinet na stran, potem
pa, ko je malce zrastel, se vrnila in nadaljevala z vajami ob
petkih.
Se pa najdejo tudi tedni, ko prevladajo službene obveznosti.
Takrat »pleharji« ostanejo ob robu.
Trenutno obiskujem zborovodsko šolo v Ljubljani,
pripravljamo se na 130-letnico šole, še prej pa me čaka
krst na gledališkem odru. S kolegi iz podružničnih šol
pripravljamo predstavo o Primožu Trubarju.
Služba ... Kako poteka delovni dan, teden?
Nekaj pred sedmo pričnem z jutranjim varstvom in
obvezno kavo (v smehu pove, da jo običajno pije uro ali več)
s sodelavkama. Potem se dobimo z otroki v jutranjem krogu,
kjer se pogovorimo, kako smo preživeli prejšnji dan, kaj bomo
počeli danes. Ker poučujem kombiniran razred (7 otrok prvega
in 3 otroke drugega razreda), najprej enim razdelim samostojno
delo, medtem ko z drugimi neposredno delamo na novi snovi,

maj 2009

9

potem stvar obrnem. Telovadimo v naravi. Imamo neomejene
možnosti. Kadar je lepo vreme, preživimo večino časa na
igrišču ali na sprehodih. Pozimi in v deževnih dneh pa smo v
večnamenski dvorani v gasilskem domu.
Čeprav kdo misli, da se je na podeželju čas ustavil, temu ni
tako. Dnevi in tedni drvijo, komaj verjamem, koliko otrok se je
že zamenjalo.
Bi zamenjala delovno mesto in šla poučevat v dolino?
Nikoli. Preden sem prišla v Šentlambert, sem
delala na matični šoli v Zagorju in priznam, mestni otroci
so drugačni. Tukaj (v Šentlambertu) so otroci bolj umirjeni,
niso odvisni od televizije in interneta in navajeni so na
delo.
Vesela sem, da mi je po srečnem spletu okoliščin uspelo priti
v ta kraj.
Kaj pa prosti čas?
Ta nastopi s soboto. Takrat je tržni dan in ne mine brez obiska
tržnice. Ker rada kuham in
pečem, pri branjevkah naberem
zelenjave in sadja za cel teden.
Potem pa sledi kava. Najprej z
mami in sestro, potem pa še ena s
prijatelji.
Dopuste preživljamo po kampih
v Dalmaciji, kakšen vikend si
vzamemo čas za hribe.
Velikokrat
obiščemo kakšno
prireditev kje v Sloveniji. V
jeseni smo bili na nočnem obisku
v živalskem vrtu, letos smo
Prosti čas v hribih
raziskovali na gradovih kralja
Matjaža pod Peco, na kurentovanju na Ptuju ...
Lahko verjamete, Manca mi je povedala mnogo več, kot lahko
objavim. Kava se nama je ohladila, voda ogrela. Vseeno pa
sva preživeli prijetno popoldne (Če odmislim, da me je še dva
dni od pisanja bolela roka. Se moram malo posodobiti!).
ŠIK
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA
UPOKOJENCEV IZLAKE
Dvajsetega februarja smo se v sejni sobi krajevne skupnosti
Izlake na letnem občnem zboru zbrali člani izlaškega društva
upokojencev. Predsednik društva g. Janez Vidmar je zbranim
poročal o aktivnostih
v preteklem obdobju
in predstavil predlog
programa del za
tekoče leto. Občni
zbor pa smo člani
izkoristili tudi za to,
da smo v organih
Darilo mora biti praktično
društva
opravili
potrebne kadrovske zamenjave, ki bodo omogočile večji
zagon in delavnost društva. Kakšnih večjih aktivnosti društvo
do sedaj sicer ni pokazalo. Večje aktivnosti so bile usmerjene
v pridobivanje novih članov, ki se je iz prvotno 38 članov v
letošnjem letu povečalo na 59 članov. Članarina v društvu
znaša 5 evrov.
V besedi in sliki je bil navzočim predstavljen lanskoletni
izlet v Goriška brda
ob prazniku češenj.
Prijetni spomini na
izlet in druženje v
Goriških brdih pa
so bili izziv, da si
je društvo zadalo
Cela druščina zbrana
v letošnji program
organizacijo kar 2 do 3 izletov, poleg tega pa načrtujemo
tudi druženje na različnih predavanjih in pohodih. V
načrtu pa imamo tudi povezovanje in druženje z drugimi
(sosednjimi) društvi upokojencev. Po končanem uradnem
Na potepanju po Sloveniji
delu pa je sledilo
družabno
srečanje,
kjer smo se udeleženci
zadržali ob prigrizku,
dobri
kapljici
in
zvokih harmonike.
URM
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TURISTIČNO DRUŠTVO V LETU 2008
Želja vseh članov je, da društvo združuje krajane in ljubitelje
Izlak, ki želijo kraj obuditi in ohraniti bogato življenje v
njem.
Leto 2008 smo pričeli s skupščino društva v
Medijskih toplicah. Dogovorili smo se o dejavnostih, ki jih
bomo izvedli v tem letu.
Na pustni torek smo v hotel povabili najmlajše.
Za njih smo pripravili otroško maškarado, ki jo je vodila
Pinka Tinka. Gostinsko podjetje Trojane jih je pogostilo z
njihovimi slastnimi krofi, gostišče Naš hram pa je poskrbelo,
da žeja ni bila prevelika.
V mesecu marcu je bila očiščena Valvazorjeva
piramida, ki ji zob časa ni prizanesel. Na prireditvi Medija
fest, ki je bila že v prejšnjem letu, smo s pomočjo podjetij v
občini zbirali finančna sredstva za čiščenje obeliska, enega
najpomembnejših kulturnih obeležij pri nas. Postaviti ga je
dal Alojz Prašnikar ob odprtju Medijskih toplic daljnega leta
1877. Kot najstarejši spomenik v občini želimo, da je v čast
vsem.
V marcu smo organizirali
predavanje kluba Gaia, kluba
ljubiteljev cvetlic in vrtnarjenja,
z naslovom Križi in težave z
okrasnimi rastlinami.
Tradicionalna očiščevalna
akcija je bila v mesecu aprilu (več
o tem na strani 6). Kljub slabemu
vremenu pa je bila udeležba
visoka. Na zaključku akcije, kjer
je za jedačo in pijačo poskrbel
ETI, smo ugotovili, da je smeti in
druge navlake vsako leto manj.
Prav gotovo je to spodbujajoč
podatek. Ozaveščenost krajanov o
čistem in zdravem okolju je torej
čedalje boljša. Spodbujajoče je tudi Špela, Tanja in Zala
dejstvo, da je sodelovalo precej mladih. Ne smemo namreč
pozabiti, da iz majhnega raste veliko.
Ob krajevnem prazniku smo na prireditvi predstavili delo
krojača. Za udeležence je šival nakupovalne vreče iz blaga.
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Sledili smo ukrepom za varovanje okolja. Ste vedeli, da se
ena plastična vrečka razkraja 500 let?
Tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami smo
pripravili dejavnosti za naše najmlajše.
Na kmetiji pri Ani Vrtačnik so pekli domači
kruh. Predstavili pa smo jim tudi delo in orodja krojačev.
Sodelovali smo na Valvazorjevih večerih.
V mesecu septembru smo na Medijskem gradu
pripravili tradicionalno prireditev Igra buč. Lovska družina
nas je pogostila z okusnim divjačinskim golažem. Hkrati
pa smo izbrali najtežjo in najbolj nenavadno bučo. Prvo je
uspela vzgojiti Irena Ravnikar Hriberšek, drugo pa Magda
Kovač.
Mizarstvo Rančigaj - Rokavec nam je pomagalo
pri postavitvi klopi pri spomeniku v Orehovici. Hkrati
pa smo pričeli z izdelovanjem ročno oblikovanih lesenih
smerokazov, ki bodo postavljeni v letošnjem letu.
Na izletu smo tokrat obiskali Prekmurje. Ogledali
smo si Plečnikovo cerkev Bele
golobice, Bukovniško jezero s
postankom na energijskih točkah,
lončarsko vas s prikazom izdelave
lončarskih izdelkov v Filovcih.
Nazadnje pa smo obiskali še
plavajoči Babičev mlin na Muri.
Mesec december se je pričel z
ustvarjalnimi
delavnicami
V
praznični čas.
Nato smo gostili članice
ustvarjalnega
foruma
Otok
zakladov.
Na
prednovoletnem
srečanju smo se tokrat zbrali v
Medijskih toplicah.
Leto pa smo zaključili s
tradicionalnim
8. pohodom z
baklami k polnočnici na Zasavsko Sveto goro.
Leto 2009 smo pričeli z jubilejno slikarsko razstavo
Desanke Kreča. Ob njenem življenjskem jubileju smo se ji
na tak način zahvalili za opravljena dela v preteklosti.
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Otroška maškarada je bila tudi letos lepo obiskana.
Za pogostitev malih mask pa so tudi tokrat poskrbeli v
Gostinskem podjetju Trojane in gostišču Naš hram.
Predavanje Kluba Gaia
z naslovom Zdravo pridelovanje
vrtnin je bilo izvedeno v mesecu
marcu. Predstavljeni so bili
nasveti o osnovnih pravilih
dela v vrtu, ki nam jih narekuje
narava. Pred leti smo bili vajeni
reševati težave po bližnjici, s
kemičnimi sredstvi, a vedno
Naša četica koraka ...
bolj ugotavljamo, da to ni dobro.
Strokovnjakinja Miša Pušenjak je predstavila, kaj moramo
vedeti o povezanosti vrta z naravo, kaj izboljšati, da nam bo
delo na vrtu res v veselje.
Za nami je tudi letošnja očiščevalna akcija kraja.
Tudi tokrat lepo obiskana. Čistili smo brežino potoka
Orehovica, Lesji potok, Medija in strugo potoka v Šemniku.
Prav tako so se urejale pohodne poti v kraju ter okolica
športnega igrišča.
Smo pa ugotovili, da smo tokrat pobrali več smeti
in navlake kot v preteklih letih. Zavedamo se, da s takšno
akcijo kraja ne bomo mogli povsem očistiti, vendar želimo
z njo vzpodbuditi ljudi k razmišljanju in z lastnimi dejanji
tudi pokazati, da se da z malo dobre volje veliko postoriti,
da bomo živeli v čistem in urejenem mestu.
Cilj članov društva je vzbuditi v krajanih in
obiskovalcih čut za lepoto kraja, kulturno-zgodovinsko
izročilo ter skrb za čisto okolje. Namen društva je tudi
spodbujati in naučiti prebivalce, da bi z veseljem in ponosom
znali predstaviti svoj kraj vsakemu obiskovalcu, da se bo
le-ta prijetno počutil in se rad vračal v ta prelepi kotiček
Slovenje.
Magda Kovač
AKCIJA MOJA DEŽELA LEPA IN UREJENA
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
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kraj v regiji za leto 2008. Na državnem nivoju pa smo se
uvrstili na šesto mesto.
Tradicionalno pa je že naše lokalno vrednotenje
urejenosti za Izlaški nagelj.
Posebna komisija za ocenjevanje pri TD
je preteklo leto izdelala kriterije in opravila
ocenjevanje v kraju.
Tako je priznanje za urejenost kmetije prejela
družina Razpotnik – Loke.
V kategoriji urejenosti poslovnega objekta je
priznanje dobil bistro Valvazor – Drolc Erika.
V kategoriji urejenost individualnih hiš in
okolice ter prizadevnost njihovih stanovalcev
pa so priznanja prejeli:
- družina Soban – Izlake n. h.
- družina Brvar – Orehovica 19
- družina Knez – Šemnik 44
Komisija je prepričana, da je še mnogo hiš, objektov, ki
si zaslužijo priznanje. Ker pa si vseh zaradi različnih
razlogov ne morejo ogledati, smo se v društvu odločili, da
k sodelovanju povabimo vse krajane. Izpolnite spodnjo
anketo in jo oddajte v nabiralnik, ki je pred pisarno TD.
Predloge bo komisija upoštevala in si predlagane objekte
tudi ogledala.
Želimo namreč pohvaliti in nagraditi tiste, ki si to po res
zaslužijo.
ANKETA 2009
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. ______________________________________
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Kmetice v našem kraju
Kmetice smo si v naši dolini nekako utrle pot. Sprva je bil
glaven namen druženje, kratek sprehod od našega delovnega
mesta do srečanja s kolegicami. Ker so nas pestili podobni
problemi, smo hitro stkale vezi in postale smo prijateljice,
iz svojih srečanj smo se na delovno mesto na kmetiji in v
kuhinji vračale z elanom. Najbolj vesele pa smo, da so v naše
vrste prišle tudi somišljenice iz drugih poklicev. Prinesle so
nove ideje, nove pobude, med nami pa se počutijo enake.
Tako počnemo prav vse, kar nam poželi srce. Kuhamo.
Pečemo. Pojemo. Slikamo. Tekmujemo. Se izobražujemo. Se
rekreiramo. Ponosne pa smo, da smo lahko naš kraj predstavile
drugim. Vsako društvo pride rado v naše kraje, naš kraj in
regijo predstavljamo na sejmih in mednarodnih prireditvah.
Tudi gostujemo na raznih
prireditvah, kjer so nas
vedno z veseljem sprejeli.
Da bi dobro predstavile
naš kraj, oblečemo katero
v knapovska oblačila,
preberemo
Drejčnika
Andreja in povemo nekaj v
našem pristnem narečju. Da
je vse po pravilih, dodamo
namesto ločil še kakšno
prav značilno za naš kraj.
Na izletu
Rade se pridružimo
tudi aktivnostim v Zvezi kmetic Slovenije, ki nas popelje na
zimovanje, na pohod v hribe, na ekskurzijo v tuje kraje in
priredi izobraževalne delavnice. Srečevanja s kmeticami iz
drugih krajev Slovenije, iz zamejstva in tujine nas obogatijo.
Spoznale smo, da bomo lahko svoj položaj v družbi
izboljšale samo, če bomo sebe in svoje delo spoštovale. S
tem se povečuje zavest o odgovornosti do soljudi, ki uživajo
naše pridelke, do živali, ki jih redimo, do okolja, ki nas
obdaja. Družba slovenskega kmeta premalo ceni, drugje
jim veliko bolj zaupajo, radi izberejo domače pridelke. Vezi
med kmeti in družbo so stkale v veliki meri prav kmetice.
Z vztrajnim predstavljanjem dobrot iz domače kuhinje, ki
jih ponujajo v tradicionalnih oblekah ob zvokih narodne
pesmi, so približale svoje kmetije, da so jih ljudje spoznali.
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Spoznali so delo na njih in prepoznali v kmečkih ljudeh vso
tisto ljubezen, s katero so obdelovali svojo zemljo, skrbeli
za živali in pripravljali pridelke ali izdelke za trg. Tako se
pač državljani v starem delu Evrope bolj pogosto odločajo
za domače izdelke, nekaterim dopuščajo tudi večjo ceno, če
je garantirana dogovorjena kakovost. Tako smo svoje večno
negodovanje nadomestile z aktivnim delom, da bi znižale
nepregledne ograje med sosedi, med kmetom in nekmetom,
da bi povečale zaupanje tudi v naše pridelke in dokazale,
da se splača ohraniti naše doline in brege obdelane in
rodovitne
Pri vzpostavljanju kontaktov z nekmeti opažamo,
da poklic kmet v Zagorju ni preveč cenjen. Prepoznavnost
društev kmetic drugje po Sloveniji
je veliko večja. To ne dokazujejo
samo obiski vodilnih občinskih
mož in žena na prireditvah, ampak
pokažejo veliko mero zaupanja.
Tako pogostitve na svečanih
prireditvah ob pomembnih obiskih
v kraju ali občini zaupajo prav
kmeticam. Te postrežejo s čim
pristnim, lepim in izjemno dobrim.
Kraj pokaže svojo gostoljubnost
na prav poseben način in povsod
so s to obliko sodelovanja med
občino in kmeticami veseli, po vrhu vsega pa je še poceni.
Tu in tam tudi naše okolje popušča. Ker prva lastovka še ne
prinese pomladi, bomo na promociji v domačem okolju še
naprej vztrajale.
Posebej bi rade to priložnost izkoristile, da povemo
o izidu našega CD-ja, saj je bil to za nas velik dogodek.
Ob tej priložnosti smo imele srečanje z našimi kolegicami
iz Prvačine in Šmarja pri Jelšah. Pokazale smo jim naš
čudovit kraj, obiskal in pozdravil nas je “Valvazor”. Skupaj
smo se poveselile na druženju na Klančišah. Zvečer pa je
ob tej priložnosti zazvenela slovenska narodna pesem v
Valvazorjevi kapeli na Izlakah. Vsi prisotni so na našem
koncertu uživali in se poveselili ob tem pomembnem dogodku
z nami še pozno v večer ob dobrem primorskem pršutu in
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dobri kapljici. Slišala pa se je harmonika in narodna pesem
je zvenela v noč. Ja, dragi Izlačani, bilo bi nam še prijetneje,
če bi vas bilo ta večer več. Ja, to da ni pravi čas, že vemo, a
vemo pa tudi, da si je potrebno čas vzeti.
Bilo nam je lepo na nastopu na Koncertu iz naših krajev na
Mlinšah, saj je bilo to priznanje za naše delo in nova izkušnja.
Tudi letos bodo naši kraji polni kmetic, za svoje cilje
bomo izkoristile prav vsako prireditev in vsak praznik, kakšno
pa si bomo tudi kar izmislile. Dokler naša družba ne bo cenila,
kar pridelamo, se tako in tako ne splača doma prav pridno
delati. Pohajale bomo po tujih krajih, pravzaprav smo že kar
dobro zastavile. Kadar imamo nastope, pevke potrebujejo
spremljevalke, ki jih obvarujejo vseh težav na poti. Na poteh
se damo tudi malo razvajati in rade poskusimo dobrote v
trdnem in tekočem agregatnem stanju. Vesele pa smo tudi
skromnih
začetkov
povezovanja v regiji.
Začele smo sodelovati
na projektih za razvoj
podeželja. Dane so
velike možnosti, da bi
se razvili manjši kraji.
Morje
Ker je naš kraj prav
poseben, saj nosi že edinstveno ime, ker imamo številne
možnosti in čudovite naravne danosti, bi lahko dobili
precejšen kolač. Spet bomo nevoščljivo zrli na pridobitve
tistih, ki jih je priložnost zvabila iz udobnih naslanjačev, ki
so prijeli za delo in svoj kraj obogatili. Nam pa se spet nič ne
splača! Godrnjali bomo, ker bo premalo drobtinic iz skromne
sklede domačega proračuna, z denarjem iz evropskih skladov
pa bi si lahko nakupili sestavine za potico! Le še speči jo je
treba. To smo napisale v kmečki prispodobi. Med vami vas
je veliko, ki se vsaj delate, da razumete predvsem poslovni
jezik, zato smo kar same poskrbele za prevod. Potruditi se je
treba, da nam bo v kraju lepše!
Hvala članicam za prizadevno delo, pomoč in donacijo. Hvala
vsem, ki ste nam pri naši dejavnosti pomagali v lanskem letu
in želimo si takšnega sodelovanja tudi še sedaj!

BLAGOSLOV KRIŽA PRI
KOSOVIH V ZABREZNIKU
Pred leti je na domačiji Kosovih, Razborškovih, v Zabrezniku
v neurju strela uničila domače znamenje – križ. V lanskem
letu so se Kosovi odločili, da bodo znamenje obnovili. Dali
so izdelati nov križ, kip
Jezusa pa obnoviti in ga
namestili na nov križ. Ko
so imeli nov – obnovljen
križ postavljen, so se za
v nedeljo, 19. 10. 2008,
dogovorili za blagoslov
križa.
Na
povabilo
domačih so se blagoslova
udeležili
vsi
njihovi
sorodniki in pa kar veliko
krajanov. Prijazni Kosovi
Znamenje (Foto:Alojz Miklavčič)
so po končanem obredu
blagoslova
povabljene
tudi pogostili, tako da se je
dogodek razvil v prijetno
družabno srečanje in
klepet, kar se je zavleklo
do večernih ur. Za
prijetnejše vzdušje pa je
Blagoslov (Foto: Alojz Miklavčič)
poskrbelo še lepo vreme,
saj je bilo prijetno sončno nedeljsko popoldne. Menim,
da bo dogodek ostal v lepem spominu tako domačim kot
obiskovalcem.
A. M.
Na koncu smo se še malo poveselili (Foto: Alojz Miklavčič)

Predsednica Društva kmetic žena in deklet na podeželju
Izlake – Mlinše – Kolovrat
						
Irena Ule
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Spoštovani krajani!

V letošnji spomladanski ponudbi smo za vas
vzgojili 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
zasaditvi okolice hiš. Vsem krajanom, še posebej
pa našim strankam, čestitamo za krajevni praznik.

Vrtnarstvo ACM - Agata Maselj
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VELIKA MALA BUTARA
Cvetna nedelja (tudi cvetnica) je zadnja nedelja pred veliko
nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare
povezano pomladansko zelenje, kar je razširjeno po vsej
Evropi že od 9. stoletja dalje. Praznik predstavlja spomin na
palmove veje, ki so jih ljudje lomili in postlali kot preprogo
pred Jezusom Kristusom, ko je ta na oslu prijahal v Jeruzalem
in tu doživel navdušen sprejem.
Da bi tudi mi počastili Kristusov prihod, smo se zopet odločili
izdelati veliko butarico. Letošnja ekipa je bila napram
lanski malce okrnjena, a je bila
izzivu prav tako kos. Stara ekipa je
malce zatajila, tako da so se letos
aktivirali mlajši člani. Nova ekipa
v sestavi Jureta Gutmana, Blaža
Prašnikarja, Mitje Juvana, Urbana
Majdiča in Roka Sušnika je zgodaj
zjutraj pljunila v roke in kmalu
dokončala letošnji ponos. Končna
meritev je pokazala dolgih 750 cm.
Ekipa se zahvaljuje gospodu Jožetu
Prašnikarju, da nam je velikodušno
odstopil bršljan in nam s tem
prihranil ogromno časa.
Vendar pa smo letos ubrali tudi
drugo pot in se preizkusili v
Zmaga! (Foto: Alja Zajc)
izdelovanju najmanjše butarice.
Uspelo nam je izdelati butarico, ki je v višino merila pičlih
16 cm. Tako je bila razlika med našo najmanjšo in največjo
butarico kar 734 cm.
Nedeljsko jutro je ob blagoslovu naših
butaric minilo zelo slovesno. Vendar
pa smo bili zopet zelo razočarani, saj
tudi letos ni bilo konkurence, tako da
drugo leto pričakujemo, da se le najde
junak, ki bi nam bil kos. Obljubimo,
da se bomo naslednje leto še bolj
Ooooo ... (Foto: Alja Zajc)
potrudili in izdelali še večjo in še
manjšo butarico. Katerega izmed izzivov pa sprejmete vi?
Alja Zajc
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VOKALNA SKUPINA IRIS ŽE
10 LET
V toplih pomladnih dneh pozdrav od Vokalne skupine
Iris. Ker smo že dobro zakorakali v to novo pevsko leto,
bi vam rade predstavile nekaj poudarkov letošnjega
nastopanja. Poleg nekaj manjših nastopov priložnostne
narave (za ostarele v DSO Polde Eberl – Jamski, poroke,
rojstnodnevne zabave) pa nas v sezoni 2009 čakata dva
večja zalogaja. Besedo sem uporabila namenoma, ker
ta dva nastopa zahtevata veliko dela, veliko časa in tudi
odrekanja. Prvi nastop je revija malih vokalnih skupin, ki
je na sporedu v juniju. Vsak pevec in vsak pevski sestav se
želita na tem mestu pokazati v kar najboljši pripravljenosti,
pa čeprav samo s tremi pesmimi. Lahko bi rekli: to pa res ni
taka reč. Vendar mislim, da na nobenem drugem nastopu ni
toliko treme, hkrati pa tudi koncentracije, znanja in volje.
Če rečem, da je revija strokovno ocenjevana, potem me
boste razumeli, da se v tem primeru najbolje vidi, koliko si
sposoben in koliko si napredoval v pretekli sezoni. S strani
gledalcev pa je to najbrž najboljši, če ne celo edini, koncert
v sezoni, ki predstavlja prerez vseh vokalnih skupin od
Litije do Hrastnika.
Zato
vabljeni,
čeprav boste o tem
dogodku slišali bolj
malo reklame.
Pa še nekaj o
drugem zalogaju …
Ta bo še bolj
Iris na odru
obsežen, naporen,
dolg, lep, čudovit, kakor želite. Strokovne ocene resda
ne bo, vendar če nas poslušajo ljudje, ki so nam ljubi,
potem je to še večja ocena in priznanje. Gre za naš letni
koncert, ki bo v novembru. Poseben pa je zaradi desete
obletnice, ki jo praznuje Vokalna skupina Iris. V ta namen
bi rade pokazale svoje znanje in napredek desetih let, Vam
pa podarile lep pevski večer. Vabljeni na naše nastope in
praznujte z nami.
Za Vokalno skupino Iris
Martina Martinčič
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GORNIKI SMO
Ja, mi smo tisti, ki »visimo« sredi sten, namesto da bi se čudovitem soncu, deviški belini in miru. Najlepša je bila
na vrh povzpeli po običajni, lažji poti. Pravijo, da iščemo seveda smuka ...
težave tam, kjer jih ni in ponorimo, ko jih najdemo. Kredarica spada med majske stalnice, saj se že vrsto let
Radi obiskujemo gore, se
vračamo v triglavski raj. Pot
potikamo po brezpotjih,
iz Krme je sicer dolga, a ko
plezamo tam, kjer še gamsi
v poznem dopoldnevu pošlješ
ne in smučamo po širnih
pozdrav izpod očaka, ti zaigra
prostranstvih (in ozkih
srce. Smuka pa ... Običajno do
grapah), kjer ni smučišč.
parkirišča, če se nam smuči ne
In ne, nismo vedno mi
smilijo preveč!
tisti, ki nas s helikopterji
Poleti smo osvajali steno
vozijo v dolino. Živimo za
(Triglavsko, da ne bo pomote).
gore in za dni, ko službene
Kamniške in Julijske Alpe so
obveznosti pustimo komu
nam omogočile nekaj izvrstnih
drugemu in se zagrizemo v
vzponov, prav tako smo se
breg.
podili po tujini. Paklenica v
Med Izlačani nas je veliko,
Dalmaciji nam vsako leto nudi
ki redno zahajamo v
priložnost, da se preizkusimo
domača in tuja gorstva.
tako kondicijsko kot tudi
Večina nas ima za seboj
psihično.
vsaj
alpinistično šolo,
Jesen s svojimi čari vabi, da
nekaj jih je alpinističnih
užijemo še zadnje tople žarke.
inštruktorjev in v letu 2008
Izkoristili smo jo, se dobili
smo postali bogatejši za
na predavanjih in praktičnih
Pozdrav s Kredarice
gorskega reševalca. Kar
vajah. In ko je zima spet
nekaj se vas sprašuje, zakaj vsi ti nazivi,
stiskala zobe, smo iz toplih zavetji
šola ... Varna hoja v gore, da o plezanju ne
pripravljali vse za srečanje na Kalančku.
govorim, terja znanje. Nobena doktrina
Tudi lani smo se imeli lepo, veliko vas
ni obuti čevlje in se podati na pot. Pa
je prišlo.
se kdaj vprašamo, če bo varna? Smo
prepričani, da vemo kam? Kakšne so
Spet smo polni idej, načrtov. Pripravljamo
razmere? Smo primerno obuti, oblečeni?
se na poletno sezono, pa tudi na Kredarico
Pa o tem kdaj drugič ... Vseeno pa o tem
ne bomo pozabili! In ko bo december
dobro razmislite, preden se odpravite v
spet tu, se srečamo na Kalančku. Pa
gore.
ne pozabite, letos je jubilejno, 10.
Lani smo bili zelo aktivni. Plezanje prek
organizirano!
slapov in grap, turno smučanje, vse se je
vrstilo skoraj do koledarskega poletja.
ŠIK
Med najlepša doživetja uvrščam tisto
Marjana na triglavskem ledeniku
izpod Montaža v Italiji. Uživali smo v
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ŠK TORNADO SKOZI ŠTIRILETNO OBDOBJE
V letošnjem letu praznuje Šport klub TORNADO svojo peto
obletnico delovanja. S tem vstopamo tudi v peto sezono
naših tekmovanj v avtokrosu in prvenstvu Zveze starodobnih
vozil Slovenije. Za nami so štiri plodovite sezone, v katerih
so se nizali uspehi pa občasno tudi porazi, vendar splošna
ocena dela je več kot odlična.
Nastale pa so že tudi določene spremembe v vodstvu.
Dosedanjemu predsedniku Dejanu Zorcu je potekel mandat
in kljub želji članov, da vodi klub še eno obdobje, je dal
priložnost drugemu. Novi predsednik je Miloš Bolte, veteran
z dolgoletnimi izkušnjami v tem športu.
V nadaljevanju prispevka želimo prikazati kratke povzetke
štiriletnega obdobja našega delovanja, nam sicer kratkega, a
polnega novih doživetij.

čisto na stranskem tiru. Srčno smo si zaželeli, da bi z našim
prihodom v tej športni panogi zavel nov svež veter, kar se je
kasneje tudi uresničilo.
V tem prvem obdobju našega delovanja smo se preizkusili že
tudi na mednarodnem odprtem prvenstvu Hrvaške in vsakič
dosegli zavidljive rezultate.
Ker klub poseduje tudi sekcijo starodobnih vozil, dobimo
že tudi prvega člana, pridruži se Ivan Polanec z bogatimi
izkušnjami iz svojega preteklega udejstvovanja na tem
področju.

2. sezona – leto 2006
Polni optimizma štartamo kot podprvaki sezone 2005,
tokrat s povečanim številom tekmovalcev, zapolnimo vse tri
nastopajoče divizije, poleg Miloša in Metoda žal ni Jureta, ki
1. sezona - leto 2005
je zaključil komaj začeto kariero, kot debitanti pa se pridružijo
Vir idej ustanovnih članov je neizčrpen,
Tadej Trebušak, Peter Kosec
evforija ob pričakovanju prve dirke v avtokrosu
in Brane Zakrajšek, vsi z Yugi
v Zmincu pri Škofji Loki je na višku, v boj za
1,3 ter prekaljena avtokrosista
čim boljšo uvrstitev odhajata Miloš Bolte s
Igor Kern in Tomo Burja. S
svojo lepo izdelano Alfo 2,0 in novinec Jure
svojima dirkalnikoma zelo
Židan z Yugom 1,3. Oči se bleščijo ob pogledu
popestrita
dogajanje
na
na vpadljivo prebarvana in lepo izdelana
tekmovalnem poligonu, saj
dirkalnika, potem nepopisno navdušenje ob
zvoki njunih bugyjev na
prvih in vseh naslednjih pokalih in po vsaki
vsaki dirki dvigajo pritisk
Tomo Burja in njegov buggy
tekmi prava tornado fešta. V drugi polovici
in večini gledalcev naježijo
sezone se kot tekmovalec pridruži domačin Metod Knez. Star, kožo. Žal je v tej sezoni precej tehničnih okvar vozil, zastane
vendar vsega vajen Subaru turismo dobi novo podobo, ob pa nam dih tudi ob Tomaževi akrobatski diagonalni salti v
mladem vozniku
Tunjicah, k sreči brez telesnih posledic. Poleg
znova zaživi in že
prizadevnega Tedija in tudi Petra doživimo
se vrstijo uspehi.
prvi in edini nastop Braneta. Izkupiček
Vendar ob vseh
tokratne sezone je prav tako obetaven, zlasti
lepih uspehih tudi
Metodovo drugo mesto in za las zgrešeno
kanček grenkih
mesto državnega prvaka.
spoznanj, zavist,
V sezoni 2006 še bolj zaživi sekcija starodobnih
Metod Knez v akciji
katere žrtev je
vozil. Včlanimo se v Zvezo starodobnih vozil
naš podprvak Jure, nas pripelje do prvih soočenj z Zvezo za Slovenije (SVS) in Ivan kot član Tornada in tekmovalec
avtošport Slovenije AŠ2005, z razočaranjem nad njihovim prvenstva zveze SVS nas razveseli s tretjim mestom v zares
delovanjem in spoznanjem, kako zelo je v vsej poplavi močni konkurenci.
različnih avtomobilističnih športnih zvrsti ravno avtokros Tudi v naši drugi sezoni smo kot udeleženci prisotni na
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mednarodnih tekmah Hrvaške v Rupi in Varaždinu, kjer
fantje kljub 380C dosežejo visoke rezultate.
3. sezona – leto 2007
Eni odhajajo, drugi prihajajo, bi lahko rekli, zasedba
tekmovalcev se malce spremeni, v drug klub prestopita
Metod Knez in Tadej Trebušak, kot nova tekmovalca pa se
pridružita Žiga Kraševec z Yugom 1,3 in Bojan Šinkovec z
bugyjem. Žal tokrat nimamo tekmovalca v diviziji 1, kar nas
kot klub slabše uvrsti v končni razvrstitvi. Žiga, komaj 16letni tekmovalec, svoj dirkaški krst uspešno prestane, sooči
se s prvim prevračanjem, doživi pa tudi slast prvih stopničk
mladincev do 21 let. Bojan »šentjernejski petjeln« (doma iz
Šentjerneja) še lovi korajžo in pravo formo, sicer v tej sezoni
preizkusi dvakrat progo, a mu tehnične okvare dirkalnika
preprečijo kakršnokoli uvrstitev.
Na novem, iz Češke pripeljanem dirkalniku, pa se preizkuša
Tomo Burja, malce negotovo, previdno in šele v zadnji dirki
na Planini nad Horjulom se izkaže, da sta buggy in Tomo
podpisala partnerstvo, saj doseže več kot odlično drugo
mesto. Nasprotno pa niza uspeh za uspehom perspektivni
Igor Kern, iz dirke v dirko z
boljšim rezultatom in ko ga že
vsi v zadnji dirki vidimo na prvi
stopnički kot državnega prvaka,
v poslednjem usodnem krogu
stori napako, ki ga pripelje na
tretje mesto v končni uvrstitvi.
Tudi v sekciji starodobnikov
se število članov povečuje.
Na mladih svet stoji - Žiga Kraševec
V maju je uspešno izpeljano
prvo mednarodno turistično srečanje starodobnih vozil
poimenovano Zagorska dolina 2007, medijsko je zelo
odmevno. Ivan Polanec nas ponovno razveseli, tokrat z
uvrstitvijo na drugo mesto prvenstva Zveze SVS.
V tem obdobju razširimo svojo dejavnost še z avto tuningom.
Pridružijo se mladi simpatizerji tega športa in Marjan Kolar
s svojim specifičnim, posebno predelanim avtomobilom
postane državni prvak.
V dokaz, da pokrivamo res kar nekaj področij športa, se
nekateri člani Tornada udeležijo tudi medobčinskega turnirja
v malem nogometu in to dokaj uspešno.
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4. sezona - leto 2008
Zelo uspešno obdobje tekmovanj zlasti v diviziji 1 in diviziji
3, klubu se ponovno pridruži Metod Knez in nova tekmovalca,
Miha Burjak s Hondo 1,4 in Gašper Srdar z bugyjem, ekipa
tekmovalcev je tokrat
najštevilčnejša. Igor
Kern s prenovljenim
bugyjem
silovito
štarta v novo sezono,
dosega
izjemne
hitrosti,
navdušuje
gledalce,
žal
pa
Gašper Srdar - že kuje načrte za naprej
velikokrat na koncu
nekaj zmanjka, včasih kanček sreče, včasih je prisotna
okvara, dosega pa najboljše rezultate na mednarodnih odprtih
prvenstvih v Rupi. Zelo pa nas razveseli z odločitvijo, da se
udeleži evropske dirke. Na Madžarskem z njim doživljamo
njegov krst. Z več kot odlično ekipo in izvrstnimi vožnjami
se skoraj uvrsti v finale, česar smo bili še posebno veseli.
V sezoni 2008 tudi Tomo Burja ujame pravi ritem s svojim
dirkalnikom, iz tekme v tekmo starta bolje, v močni
konkurenci dosega stopničke in kar je zelo
pozitivno iz vsake dirke odhaja s skoraj
nepoškodovanim bugyjem. Srčno se v svoji
diviziji 1 borita tudi Metod Knez in Žiga
Kraševec. Metod s svojim taktičnim in
spretnim načinom vožnje zasluženo postane
državni podprvak, Žigu pa se malce pozna
prehod iz divizije 1A v divizijo 1, vendar
sta odlično peto mesto in njegova mladost
garant, da najboljše sezone zanj šele
prihajajo. Tudi Gašper Srdar se zelo trudi, kot debitant še
brez vidnejših uspehov, vendar z vztrajnostjo in pogumom
lahko še mnogo pridobi.
Tudi sekcija starodobnih vozil je še naprej v razvoju. V
mesecu maju z drugim turističnim srečanjem ponovno
navdušimo udeležence (več o tem na strani 45). Ivan Polanec
nas tudi tokrat zastopa na tekmah prvenstva Zveze SVS,
vendar zaradi zdravstvenih težav ni udeležen na vseh, kar se
nekoliko pozna pri končnem rezultatu.
Tudi ekipa malega nogometa popestri sezono s svojo
udeležbo na medobčinskem turnirju na Mlinšah.
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V vseh povzetkih štirih sezon pa ne smemo izpustiti naših
požrtvovalnih delovnih akcij, ki smo se jih skozi vsa leta
redno udeleževali, vse od očiščevanja okolice, »jabčkanja«
(pobiranja jabolk na eko kmetiji pri Knezovih) in jesenske
trgatve grozdja.
Kot smo s to dejavnostjo razpoznavni, smo razpoznavni
tudi zaradi dobrega sodelovanja z drugimi društvi, s KS in
ostalimi družbenimi organizacijami.
V imenu kluba želim, da tako ostane tudi v prihodnje, kajti
prav v podpori drug drugemu je prihodnost ŠK Tornado kot
tudi ostalih društev zajamčena.
F. Zorec

ŠPORT KOT ZABAVA, ŠD
TRIMUS
O društvu
Številnim društvom v KS Izlake se je pridružilo še eno, in
sicer Športno društvo Trimus.
Športno društvo Trimus je bilo ustanovljeno v začetku leta
2009 z namenom širjenja športne aktivnosti in rekreacije
v vseh starostnih obdobjih. Pri nas šport uporabljamo
predvsem v sprostitvene in družabne namene, poleg
sprostitve in druženja pa naredimo nekaj še za svoje telo.
Trudili se bomo imeti čim več pestrih in zabavnih srečanj,
tekmovanj, izletov tako za posameznike kot za družine ali
društva, ter se intenzivno povezovali z ostalimi društvi
po Sloveniji in spoznavali njihove običaje, navade in
znamenitosti.
Glede na strokovno usposobljenost osebnih trenerjev
ponujamo tudi osebno trenerstvo, individualno vadbo,
vodeno vadbo za manjše ali večje skupine vseh starosti,
svetovanje in pripravo treningov in diet ter masaže, tako
za amaterje kot za profesionalne športnike in ekipe.

Alfa 2.0 v pogonu

VABILO

Treningi in rekreacija
Ljudje se bodo v naslednjih letih zaradi stresa in vsakdanjih
psihičnih preobremenitev čedalje več zatekali k športu.
Zaradi preventive pred poškodbami je zelo pomembno,
da je ta njihov pristop k športu nadzorovan in zdrav.
Tek, kolesarjenje in plavanje
so najpogostejši športi, ki
jih ljudje uporabljajo za
premagovanje stresa in za
izboljšanje
srčno-žilnega
sistema. ŠD Trimus bo skušal
vse te tri športe združiti
v
enega,
imenovanega
Uuuuu, glejte mene!
triatlon, kar lepo prikazuje
naše ime in logotip. Torej s skupinskimi treningi teka,
kolesarjenja in plavanja bomo poskušali naše člane kar
najbolje pripraviti na omenjene športe in se skupaj z njimi

maj 2009

21

(po njihovi želji seveda) udeležiti kakšnega tekmovanja
v triatlonu. Udeleževali se bomo tudi posameznih
tekaških in kolesarskih
tekmovanj. Naš moto
pri vsem tem pa seveda
ne bo tekmovanje med
seboj, kdo bo prvi,
ampak druženje in
aktivno
preživljanje
prostega časa.
Naše aktivnosti
Kljub temu, da je bilo
društvo ustanovljeno
v začetku leta, smo aktivno začeli delovati šele v
začetku meseca marca, ko smo pripravili spoznavni pohod
na Čemšeniško planino. Dobili smo se pred športnim
igriščem na Izlakah, od koder smo se pogumno napotili
preko Lok in Čemšenika na Čemšeniško planino.
Pohod je v celoti uspel, saj smo se vsi pohodniki srečno in
varno vrnili domov, služilo
pa nam je tudi vreme, saj nas
je sonce spremljajo vso pot.
ŠD Trimus bo imel vsako
drugo soboto v mesecu
(razen v aprilu) pohod na
enega od znanih zasavskih
vrhov. Vse podatke kdaj, od
kod in kam, dobite na naši
spletni strani www.3mus.si.

premagali nekaj več kot 9 km dolgo pot ob naši obali in
povezali naše soline z nasmehom na licu. Za naš trud smo
bili nagrajeni z dobro
primorsko pašto.
Mali kraški maraton v
Sežani slovi kot eden
izmed najbolj prijetnih
maratonov za tekače, saj
je klima v Sežani v tem
letnem času res idealna
za tek. Tudi tokrat je bilo
tako, saj se nas je skupaj
Brez ene “gasilske” pač ne gre zbralo skoraj 3000. Na
voljo sta bili kot vedno
dve poti in sicer krajša 8 km in daljša 21 km, le-ta poteka
preko italijanske meje nazaj v Sežano. Glede na to, da smo
na začetku sezone, smo se vsi udeležili krajše različice.
Tek smo uspešno končali, čas pa seveda ni pomemben,
ker je važno sodelovati in ne zmagati.
Plan dela in aktivnosti za
leto 2009
V mesecu aprilu smo
že začeli s skupinskimi
vodenimi treningi teka,
kolesarjenja in plavanja.
Vsi zainteresirani ste lepo
vabljeni, da obiščete našo
spletno stran www.3mus.
si in se nam pridružite
ter skupaj z nami uživate
v športu, pohodih in
sproščenem druženju. Ne bo
vam žal!

Udeležili smo se tudi že
dveh tekaških tekmovanj,
in sicer teka Povežimo
soline in Malega kraškega
maratona.
Na vrhu je najlepše

Za uvod v tekaško sezono
smo povezali soline, in sicer v smeri od Sečovelj do
Strunjana. Eni so hodili, drugi smo tekli, vsi pa smo
bili členi v verigi 1400 udeležencev, ki so z veseljem
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Borut Novšak
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pon - sob 8-18
pon - sob 9-18

ned 8-12
ned 9-12

letošnje NOVOSTI za balkone in grede:

tel.: 041/525-656

maj 2009
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VRTNI CENTER GAJA
Tel. 565-7718
Ob prihodu pomladi
vas vaša GAJA vabi, da jo obiščete
in si z nasadom cvetja ali sadik
polepšate dom in okolico.
Potrudili se bomo za vas.
Ob praznovanju našega krajevnega
praznika vam voščimo vse lepo!
Odprto:
- od pon. do pet.: 8.00-18.00 ure
- ob sobotah: 8.00–13.00 ure
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Zavarovalnica Triglav
Območna enota Trbovlje
Trg Franca Fakina 6
1420 Trbovlje

Ker življenje
potrebuje varnost.
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KO ZB ZA VREDNOTE NOB IZLAKE
Že sam naslov pove, da smo organizacija civilne družbe,
ki si prizadeva v okviru svojih zmožnosti in nenazadnje
možnosti vključevanja v družbena dogajanja in se odziva
na vprašanja, ki so v neposredni zvezi z borčevsko
problematiko, predvsem pa z zgodovinskimi dejstvi iz časa
NOB.
Kot krajevna organizacija smo v preteklem letu skrbeli:
− za organizacijo in udeležbo na prireditvah in
jubilejnih srečanjih v spomin na dogodke iz NOB,
predvsem tiste, ki so povezani z zagorsko dolino;
− za borke in borce ter vse starejše člane in članice;
− za vzdrževanje in obnavljanje spomenikov in
spominskih obeležij NOB;
− za izvajanje spominskih svečanosti ob dnevu mrtvih
in izvajanju pogrebnih slovesnosti za našimi umrlimi
člani;
− za nadaljnjo in nepretrgano preobrazbo ZB NOB ter
s tem za sprejemanje novih članov in članic v ZB;
− za sodelovanje z drugimi društvi v KS Izlake;
− za urejeno finančno poslovanje po zakonu o
društvih.
Naša organizacija KO ZB ZA VREDNOSTE NOB Izlake
šteje trenutno 80 članov. Ni veliko, niti ne malo, glede na
število živečih v KS Izlake. Želeli bi si jih več. Trenutno
imamo 30 članov, ki imajo status borca, ter 50 članov, ki
imajo pozitiven odnos do NOB in partizanskega boja.
V lanskem letu smo sprejeli v našo KO ZB sedem novih
članov. Želeli bi številčnejši vpis, zato vabimo vse tiste, ki
jim pomeni NOB temelj za današnjo samostojno Slovenijo,
da se nam pridružijo.
		
Proslave ob obletnicah najvažnejših dogodkov iz
časa NOB so najboljša oblika ohranjanja zgodovinski izročil
in manifestacija nestrinjanja z vsemi tistimi, ki blatijo NOB.
Udeležuje se jih vse več ljudi, in razveseljivo je predvsem
dejstvo, da je vedno več tudi mladih. V lanskem letu smo bili
januarja na Osankarici, v februarju smo se udeležili občnega
zbora društva ''STO FRANKOLOVSKIH ŽRTEV'', maja
smo bili na proslavi na Poljanah ter proslavi v Dobrniču.
Stroške udeležbe na navedenih proslavah so krili udeleženci
sami.
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V Zasavju smo se udeležili tradicionalnega pohoda
''Po poteh 1. štajerskega bataljona'' na Pleše in Zasavsko goro,
proslave dneva upora proti okupatorju v Delavskem domu,
tradicionalne prireditve in srečanja v spomin na ustanovitev
Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini.
V lanskem letu smo bili zelo uspešni pri vzdrževanju
spomenikov. Kamnoseštvo Mežnar nam je obnovilo črke na
spominskih obeležjih ter očistilo spomenike pri Odlazku v
Zgornjih Izlakah, za Osnovno šolo Ivana Kavčiča Izlake, pri
cerkvi na Izlakah in v Podlipovici.
Skrb za članstvo ima v naši KO ZB ZA VREDNOTE
NOB posebno vlogo. Odraža se v obiskih naših starejših
članov. Kot vsako leto smo tudi v letošnjem letu obiskali in
skromno obdarili 12 članov, ki živijo v Domu starejših na
Izlakah in 35 članov po njihovih domovih.
Ob dnevu mrtvih naša organizacija v sodelovanju
z izlaško osnovno šolo in krajevno skupnostjo organizira
komemoracijo ob spomeniku v Orehovici. Veseli smo, da
se ob slovesnosti zbira vse več krajanov in to tudi mladih.
Želimo si še nadaljnjega dobrega sodelovanja na tem
področju, tako s Krajevno skupnostjo kot tudi z Osnovno
šolo Izlake.
Potrebno je poudariti, da je naša organizacija imela
v preteklem letu svojo 60. obletnico uspešnega delovanja. Ob
tem jubileju so bila podeljena posebna jubilejna odlikovanja.
Odlikovanje za dolgoletno uspešno delo v organizaciji sta
prejela tudi dva člana KO ZB ZA VREDNOSTE NOB
Izlake, Gionkar Vida in Odlazek Alojz.
Ob zaključku bi poudarili, da društvo uspešno deluje
kljub pomanjkanju sredstev, saj se preživlja zgolj s članarino
ter zvrhano mero pripravljenosti članov za delovanje. Da bodo
pomniki iz naše slavne polpretekle zgodovine ostali v spomin
in opomin še nadaljnjim generacijam, bi bilo potrebno,
in za to si tudi močno prizadevamo, da se v naše vrste vključi
čim več mladih.
Ob krajevnem prazniku želimo našim članom in
vsem krajanom Izlak zdravja ter veliko delovnih uspehov.
Za KO ZB ZA VREDNOTE NOB IZLAKE:
Vida Gionkar
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SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL NA MLINŠAH
Društvo učiteljev podružničnih šol,
OŠ Ivana Kavčiča, Podružnična šola Mlinše
ter OŠ Toneta Okrogarja, Podružnična šola Senožeti
smo organizirali strokovni posvet
DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA NA GLEDALIŠKEM
ODRU,
ki je potekal v petek, 17. aprila 2009, na Mlinšah,
ter razstavo
Dediščina kraja in gledališka dejavnost
podružničnih šol Slovenije,
ki smo jo pripravile združene podružnice v Kulturnem
centru Delavski dom Zagorje.
»Majhno je lepo.«
Praznovanje 50 let PODRUŽNIČNIH ŠOL je bilo v letu 2008
na OŠ Sp. Idrija, Podružnici Ledine, kjer je potekal posvet
na temo 50 LET PODRUŽNIČNIH ŠOL V SLOVENIJI. V
okviru strokovnega posveta je bilo predstavljeno življenje in
delo podružničnih šol v preteklosti. V sodelovanju s Šolskim
muzejem Ljubljana je bila pripravljena razstava Učila in učni
pripomočki na podružnicah skozi pet desetletij. Prikazana
je bila pestrost didaktične ustvarjalnosti na podružnicah.
Na letošnjem posvetu, 17. aprila 2009, pa smo želeli
prikazati pestrost ohranjanja dediščine
Slovenije,
ki je na podružničnih šolah še kako vpeta v pouk ter
ostale aktivnosti, ki potekajo v kraju, kjer šola deluje.
Strokovnega posveta so se udeležili številni strokovnjaki,
med drugimi tudi DUŠICA KUNAVER, ki takole razmišlja
o VLOGI podružničnih šol pri ohranjanju dediščine …
»Podružnične šole so v svojih krajih najpomembnejša
ustanova in središče vsega dogajanja, večinoma ne le
središče, ampak tudi motor vsega dogajanja, predvsem
v vaseh, ki so morda odmaknjene od večjih mest. Pri tem
pa ne smemo pozabiti, da ima slovenska vas (ne mesto!)
zasluge, da smo se kot narod ohranili, čeprav smo preživeli
celih tisoč let kot tlačani pod tujo oblastjo. Preživeli smo tudi
tri stoletja turških vpadov in tri stoletja kmečkih puntov, a
ohranili smo svoj jezik, svoje šege, svojstveno, neizmerno
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bogato kulturo, ki pa nikdar ni bila tako v nevarnosti, kot
danes. Danes, ko globalizacija kot tank vozi po svetu in
uniformira življenje na skupni imenovalec potrošnje, naš
mali narod stoji na zadnjem robu načina življenja, ki nas
je ohranil skozi vso trdo zgodovino. Danes odhaja od nas
zadnji rod, ki je živel življenje starosvetne slovenske vasi.
Osemdeset, devetdeset let so danes stari naši sokrajani, ki so
še kosili s koso, želi s srpom in mlatili s cepci – vsi na eni
njivi, vsi na enem travniku, ob pesmi in dobri volji, zvečer
pa so ob ličkanju koruze prisluhnili stari pripovedi. Ko bodo
od nas odšli ti zadnji poznavalci trdoživega življenja naše
vasi, bo živega ljudskega izročila starosvetne slovenske vasi
konec. Na tem zadnjem robu tega starega načina življenja
delajo naše podružnične šole z ohranjanjem starega izročila
neizmerno dragoceno delo. Rešujejo, kar se rešiti da. Za to
delo so potrebni trije rodovi – najstarejši, kot pripovedovalec,
najmlajši kot zapisovalec in srednji rod - učitelji, ki to
delo med obema rodovoma uresničujejo z zapisovanjem
in ohranjanjem dragocenih izročil posameznih krajev.
Posebnost slovenskega ljudskega izročila je predvsem v
tem, da ima vsaka vas svoj glas. Vsi se moramo zavedati,
kako zelo je pomembno prihodnjim rodovom ohraniti lastni
obraz našega naroda. Evropa je sedaj združena, a ne želi
postati talilni lonec ameriškega tipa. Ohraniti želi identiteto
posameznih narodov. Zato nas bodo v skupnosti evropskih
narodov cenili le, če bomo nastopali kot narod z bogato
kulturno dediščino. Prihodnost vsakega naroda se oblikuje
v osnovni šoli. Tako prihodnost bomo imeli jutri, kakršno
mladino smo vzgojili danes. Podružnične šole imajo nadvse
pomembno vlogo, saj šole v večjih krajih in v mestih ne
morejo biti tako tesno vgrajene v svoj kraj, kot so le-te.
Sedanja tema strokovnega srečanja podružničnih šol, ki
krajevna ljudska izročila postavlja na oder, pomeni nadvse
dragoceno prizadevanje, vredno vsega občudovanja!«
(Zbornik 9. strokovnega srečanja, Dušica Kunaver)
Projektne gledališke predstave so še prav posebno
zanimive, saj zahtevajo od učitelja in učencev mnogo
domiselnosti ter ustvarjalnosti in povezovanja z društvi,
starši ter posamezniki v kraju, v katerem šola deluje. Nastali
projekti, uprizoritve, so bogata dediščina. K ohranitvi le-te pa
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prav gotovo z zapisanimi prispevki in nastalimi gledališkimi
prizori pripomoremo tudi podružnične šole, kajti le-te so
bile in prav gotovo še vedno so vpete v bogato zgodovino
kraja in so dobesedno vraščene vanj.
V okviru letošnjega srečanja smo organizirali mnogo
spremljevalnih aktivnosti:
• likovni natečaj: Dediščina našega kraja
• razstava gledaliških dejavnosti podružničnih šol
Slovenije v Delavskem domu Kulturni center
Zagorje
• zbiranje prispevkov na temo Dediščina Zasavja
• igra gledališke skupine Društva učiteljev

podružničnih šol Mlin za knjigo
• izdaja zbornika in biltena
• gledališki festival podružničnih šol Slovenije
V sredo, 15. aprila 2009, je v dopoldanskem času v dvorani
na Mlinšah od 8. 30. ure potekal tudi 1. GLEDALIŠKI
FESTIVAL PODRUŽNIČNIH ŠOL SLOVENIJE. Učenci
in učitelji so se predstavljali z gledališkimi predstavami, ki
govore o dediščini kraja, iz katerega prihajajo. Tudi ljudski
plesi so bili prisotni. Prav gotovo je bilo to prijetno
druženje učiteljev in učencev slovenskih podružničnih
šol ter prikaz pomembne vloge PODRUŽNIČNIH ŠOL,
ki se je marsikdo ne zaveda.

8.00 – 8.30

Kulturni dom Mlinše, zbiranje udeležencev

8.30 - 9.15

Kulturni dom Mlinše, dvorana:
1. predstava: - OŠ Sostro, Podružnica Besnica: nastop folklorne skupine,
- OŠ Ivana Kavčiča, Podružnica Mlinše: V dolini mlinov

9.20 – 9.50

Kulturni dom Mlinše, dvorana: 2. predstava: - OŠ Petrovče, Podružnica Trje: Trnuljčica (ali kako je POŠ Trje dobila ime)

10.00 - 10.30

Kulturni dom Mlinše, dvorana: 3. predstava: OŠ Spodnja Idrija, Podružnica Ledine: Večer na vasi

10.30 – 11.00

MALICA

11.00 – 11.45

Kulturni dom Mlinše, dvorana:
4. predstava: - OŠ Sostro, Podružnica Besnica: nastop folklorne skupine,
- OŠ Toneta Okrogarja, Podružnica Senožeti: Življenje nekoč

12.00 – 12.30

Kulturni dom Mlinše, dvorana:
5. predstava: - OŠ Šmihel, Podružnica Birćna vas: Šola Birčna vas nekoč in danes

12.30

PODELITEV PRIZNANJ

13.00 – 14.00

KOSILO

14.00

ZAKLJUČEK

Sam strokovni posvet se je pričel v petek, 17. aprila 2009. Kaj več o tem ne bi pisali, pač pa prilagamo kar program.

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA - PETEK, 17. APRIL 2009
ČAS

KRAJ

VSEBINA

8.00–8.30

Kulturni dom Mlinše, dvorana

Zbiranje udeležencev

8.30-9.00

Kulturni dom Mlinše, dvorana

Pozdravni nagovori

9.00–10.30

Kulturni dom Mlinše, dvorana

Strokovni posvet: Dediščina mojega kraja
na gledališkem odru – 1. del

Strokovni posvet:
10.45–12.15

Kulturni dom Mlinše, dvorana

14.15-16.15

Kulturni dom Mlinše, dvorana
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Dediščina mojega kraja na gledališkem
odru – 2. del
Strokovni posvet: - 3. del
Od ideje do režije - predavanje in delavnice

SODELUJOČI

Predsednica DUPŠ Metka Behek
Predstavnica Zavoda RS za šolstvo
Župan Matjaž Švagan
-

Dušica Kunaver
Mojca Dolinar
Maja Ahačič
Nataša Grošelj, Manca Pišek
Marija Ribič, Tanja Starc Novak

-

Martina Podričnik, Mateja Voler
Nuša Poljanec
Nada Jelen, Nataša Grobelnik
Milka Burnik
Milka Rogelj

Jolanda Regouc in udeleženci
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Kulturni program ob otvoritvi razstave:
Dediščina kraja in gledališka dejavnost
podružničnih šol Slovenije

17.00-17.30
Kulturni center Delavski dom
Zagorje
17.30-18.00

19.00-20.00

Otvoritev razstave

Gledališka predstava Društva učiteljev podružničnih šol: MLIN ZA KNJIGO

Podružnične šole Občine Zagorje ob Savi
Minister za šolstvo dr. Igor Lukšič
Župan Matjaž Švagan
Marija Ribič, Nataša Grošelj
RCR Zagorje ob Savi
Predstava za udeležence in izven

18. aprila 2009 pa se je druženje nadaljevalo.
8.00 – 9.00

Podružnična šola Mlinše, zbiranje udeležencev, ogled etnološke razstave

9.00- 10.00

Kulturni dom Mlinše: Gledališka predstava učencev Podružnične šole Mlinše in KD Mlinše: V deželi mlinov

10.15 - 12.00

Občni zbor DUPŠ, Vidrga; Podelitev priznanj učiteljicam DUPŠ

14.00 – 15.30

Ogled razstave Podružničnih šol v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje in znamenitosti Zagorja

16.00- 17.30

Ob 130-letnici Podružnične šole Senožeti: gledališka predstava učencev in ogled šole

18.30

Kulturni dom Mlinše: Gledališka predstava: MLIN ZA KNJIGO - Predstava za udeležence, starše, krajane …

Upamo, da nam je uspelo, kar smo si zastavili. O samem delovanju društva si lahko preberete kaj več na spletni
strani: http://www.dups.si/.
Hvala vsem, ki nas pri našem delu podpirate in omogočate, da podružnične šole ostajajo, in vabljeni, da se nam v
prihodnosti pri kakšni aktivnosti le pridružite.
V imenu organizatorjev: Marija Ribič l. r.
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Trgovina z OBUTVIJO

MAROX

Cesta zmage 3, Zagorje
Obutev za najmlajše:
CICIBAN, NEXT
Elegantna ženska in moška obutev:
TAMARIS, ARA, SAFRAN
Športna obutev:
RIPCURL, CAT, YELLOW CAB, LEVIS
Nogometni copati:
JOMA, KELME
Nogavice:
CICIBAN, MAX
- modne nogavice in dokolenke različnih vzorcev,
ženske torbice in denarnice

tel. 03 56-64-157
Obiščite nas na Cesti zmage 3 pri
zdravstvenem domu v ZAGORJU!

30
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ŠPORTNO DRUŠTVO IZLAKE

Vsem uporabnikom športnega igrišča na Izlakah želi Športno društvo Izlake prijetno vadbo s polno užitka in dobre
volje. Prav vam bo prišla pri vsakodnevnih aktivnostih, saj potrebujemo tovrstno športno sprostitev. Program dela je
zelo pester za vsakogar. Program dela društva vključuje tudi akcijo Naj športnik Izlak. Želja Športnega društva Izlake
je, da se v čim večjem številu vključite in sodelujete pri športnih aktivnostih: teki, tenis, kolesarstvo, rekreacija, mali
nogomet, gorništvo, šah.
PLAN DELA DRUŠTVA 2009
1.

V organizaciji društva:

Zap.

Dan

Datum

Ura

Sekcija

Prireditev, izlet, tekmovanje

1

ned

15. mar

16:00

rekreac

Turnir v namiznem tenisu - 1. Naj 2009

2

ned

18. apr

17:00

rekreac

Turnir v badmintonu - 2. Naj 2009

3

ned

3. maj

9:00

šahov

Prvomajski turnir v šahu

4

ned

10. maj

9:00

teniška

Otvoritveni turnir žrebanih dvojic

5

sre

13. maj

18:00

tekaška

Tek na 300 m - 3. Naj 2009

6

pet

22. maj

17:00

kolesar

Kolesarjenje na Zas. Sv. goro - 4. Naj 2009

7

sob

23. maj

9:00

nogom

Turnir v malem nogometu Izlake 2009

8

ned

24. maj

9:00

nogom

Turnir v malem nogometu Izlake 2009

9

ned

31. maj

9:00

nogom

Turnir v malem nogometu za osnovnošolce

10

ned

31. maj

15:00

nogom

Tekma oženjeni: purši

11

sob

6. jun

10:00

rekreac

Veter v laseh, ulična košarka

12

sob

6. jun

11:00

rekreac

Turnir v ulični košarki, prosti meti - 5. Naj 2009

13

ned

7. jun

9:00

teniška

Dvoboj Izlake : ostali člani

14

sre

10. jun

18:00

rekreac

Plavanje na 50 m - 6. Naj 2009

15

sob

8. avg

17:00

tekaška

Tek po Zagorski dolini - 7.Naj 2009

16

sob

22. avg

16:00

teniška

Teniški turnir - 8. Naj 2009

17

sob

29. avg

8:00

teniška

Občinsko prvenstvo posamezno

18

sob

5. sep

9:00

rekreac

Turnir v odbojki na mivki

19

sre

9. sep

18:00

tekaška

Tek na 1500m - 9. Naj 2009

20

pet, sob, ned

4., 5., 6. sep

teniška

Masters najboljših in zaključni turnir lige

21

ned

27. sep

9:00

teniška

Zaključni turnir sezone

22

sob

10. okt

16:00

rekreac

Kegljanje - 10. Naj 2009

23

sre

11. nov

17:00

šahov

24

ned

6. dec

10:00

gorniška

Tradicionalni pohod in 4. gorski pohod in tek na Kalanov hrib - 12. Naj 2009

2.

- 11. Naj 2009

Udeležba na prireditvah ali tekmovanjih:

Zap.

Dan

Datum

Ura

Sekcija

Prireditev, tekmovanje

1

ned

22. mar

11:00

tekaška

9. mali kraški maraton Sežana

2

sob

9. maj

9:30

tekaška

53. pohod - tek trojk Ljubljana

3

sob

16. maj

9:30

tekaška

29. maraton treh src Radenci
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4

ned

5
6

25. okt

10:00

tekaška

14. mednarodni ljubljanski maraton

sob

16h

kolesar

Maraton Franja družinsko šolski za vsakogar.

ned

9h

kolesar

Maraton Franja barcaffe 156 km, mali maraton 97 km.

kolesar

Memorial Mirka Lebarja.

7
3.

Dejavnosti v organizaciji društva

Zap.

Od

Do

Sekcija

Dejavnost

1

nov 08

mar 09

rekreac

Rekreacija za mladino

2

jan

mar

rekreac

Rekreacija za srednjo generacijo

3

jan

apr

rekreac

Rekreacija za 5.-9. razred

4

jan

apr

rekreac

Rekreacija za 1.-4. razred

5

jan

apr

rekreac

Rekreacija za predšolske otroke

6

jan

apr

rekreac

Rekreacija za starejše

7

jan

dec

gorniška

Alpinistično udejstvovanje

8

jan

dec

šahov

Rekreacijska vadba otrok in odraslih, sreda od 17. – 19. ure

9

maj

sep

teniška

Rekreacija za tenisačice in tenisače

10

maj

sep

teniška

Liga za člane posamezno

11

maj

sep

teniška

Liga za člane dvojice

12

maj

sep

teniška

Redna vadba za otroke

13

jan

dec

tekaška

Vadba tekačev na atletski stezi (torek, četrtek od 18.-20.ure)

14

maj

okt

kolesar

Kolesarjenje na Zasavsko sveto goro

15

nov

dec

rekreac

Rekreacija 1.-4. razred

16

nov

dec

rekreac

Rekreacija za predšolske otroke

17

nov

dec

rekreac

Rekreacija za starejše

18

nov

dec

rekreac

Rekreacija 5.-9. razred

19

nov

dec

rekreac

Rekreacija za mladino

20

nov

dec

rekreac

Rekreacija za srednjo generacijo

4.

Sodelovanje pri dejavnostih v organizaciji drugih:

Zap.

Od

Do

Sekcija

Dejavnost

1

apr

jun

nogom

Tekmovanje v 4. medobčinski ligi

2

apr

jun

nogom

Tekmovanje v veteranski ligi

3

avg

nov

nogom

Tekmovanje v 4. medobčinski ligi

4

avg

nov

nogom

Tekmovanje v veteranski ligi

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa ali odpovedi posamezne prireditve ali tekme.

Kje je žoga?
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Tu je žoga!
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Nordijska hoja prvič na Izlakah
V mesecu marcu smo pričeli s prvim tečajem nordijske hoje
na Izlakah. Prvega tečaja se je udeležilo 13 slušateljev, ki so
tečaj zelo uspešno končali. Udeleženci sedaj že zelo pridno
hodijo s palicami za nordijsko hojo, ki je primerna za vsakogar
in za povsod. Vsak nadaljnji tečaj bomo organizirali, ko bo
prijavljenih najmanj 10 slušateljev.
Izlačani pridite in se razgibajte, saj je edini šport z
najmanj truda, razgibamo pa 90% mišic na telesu.
Izkušnje pravijo, da tisti, ki enkrat vzamemo v roke palice za
nordijsko hojo, postanemo njeni zvesti ljubitelji.
Navdušencev nad nordijsko hojo je vedno več tako
po svetu kot tudi pri nas. Ljudje se odločajo za nordijsko
hojo, ker:

•
•
•
•
•

•

•

in

Nordijska hoja je idealna gibalna

Nordijska hoja

To je le nekaj razmišljanj, zakaj nordijska hoja tako privlači
ljudi in prepričani smo, da lahko vsak najde svoj razlog
za začetek ukvarjanja z nordijsko hojo. Razlog je lahko
tudi pisanje nastalega gradiva. Po preizkušanju nordijske
hoje bomo vsi skupaj ugotovili, da ni potrebno veliko, da
naredimo nekaj za svoje telo.
Preden se konkretneje podamo v preizkušanje
nordijske hoje, je dobro, da spoznamo razloge, zakaj kot
športno aktivnost izbrati ravno nordijsko hojo. Najpogostejši
razlogi so:
• V gibanje je vključeno celotno telo. Največji adut
nordijske hoje je dodatna obremenitev zgornjega dela
telesa, tako da so aktivne skoraj vse mišice – 90 %.
• Zaradi vključenosti vseh mišic v gibanje je aktivnost
lahkotna in zelo pozitivno vpliva na srčno-žilni in
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•

gibljivosti,
ravnotežja
koordinacije.
•
Je cenovno dostopna.

• si želijo gibanja in aktivnejšega
življenja;
bi radi razgradili stres in mu v
naravi ubežali;
so športniki in potrebujejo
dodaten kondicijski trening;
so bili poškodovani oz. se
spopadajo z osteoporozo;
bi si radi polepšali postavo in
izgubili kakšen
kilogram;
uživajo v naravi in lepoti
gibanja ...

•

dihalni sistem. Pri takem gibanju zaznamo povečan
razvoj kapilar po vsem telesu.
Pri gibanju ni sunkovitih gibov, zato je možnost poškodb
zelo majhna.
Izboljša se vzorec hoje, saj koraki postanejo aktivnejši
in daljši, nihanje rok izrazitejše – vse to vodi k bolj
pokončni drži.
Izboljša se splošno počutje (več energije in življenjske
moči), saj se v naravi najlažje odklopimo od vsakdana
in se sprostimo ter premagamo utrujenost, jezo,
razdražljivost ipd.
Je ena najboljših aktivnosti za ohranjanje telesne
pripravljenosti, še posebej vzdržljivosti, moči,

terapija za ljudi, ki so se poškodovali
pri kakšni športni dejavnosti, imeli
težko nesrečo ali imajo za seboj
ortopedsko operacijo (npr. kolkov
ali kolen).
Z vadbo ne krepimo
le mišičevja, ampak lažje ponovno uskladimo
delovanje rok in nog. To je zelo pomembno, saj ponavadi
zaradi poškodbe varujemo določen del telesa, čeprav bi
prenesel že povsem običajne obremenitve.
Ker z nordijsko hojo krepimo telo, lahko celo
preložimo določeno ortopedsko operacijo ali se ji v
najboljšem primeru izognemo. Močno mišičevje pogosto
lajša bolečine. Prav močne mišice so tiste, ki podpirajo
določene dele telesa in tako razbremenijo prizadete sklepe.
Učinki, ki jih boste lahko preverili tudi pri sebi, ko boste
vključili nordijsko hojo v vaš vsakdan, so:
• poraba kalorij se v primerjavi s klasično hojo poveča
za 20–40%;
• srčni utrip je do 20 ud/min višji;
• poraba kisika je večja za 25 %;
• zmanjšuje ali odpravlja bolečine v vratu, ramenih ter
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križu;
• poveča se gibljivost hrbtenice in zgornjega dela trupa;
• razbremenjuje obremenitve na skočni in kolenski sklep,
kolk in hrbtenico za približno 25 %;
• učvrsti mišice nog in zadnjice, prsne, trebušne in hrbtne
mišice.
Nordijska hoja je kljub navedenim trditvam lahkotna. To
pomeni, da bomo z redno vadbo in normalnim tempom
zlahka dosegli učinke, ki nam jih ponuja.
Zgornji opis nordijske hoje je povzet po programu
INWA, ki je največja svetovna organizacija za nordijsko
hojo. To obliko hoje vam zelo priporočamo.
Za Športno društvo Izlake:
predsednik ŠD Izlake Milan Bedrač

Kdo tu nosi hlače?

ČESTITKE IZLAKAM
Vsako praznovanje je lepše in prijetnejše, če ga spremlja domača glasba. Še posebej, če praznujejo prijatelji,
rojaki, nekdo, ki mu za praznik želiš le najboljše. Čestitati z lepo mislijo in lepo glasbo, je lepa slovenska
navada, zato krajevni skupnosti Izlake in njenim prebivalcem za krajevni praznik izrekamo najlepše voščilo z
željo, da bi si svoj praznik polepšali z družbo njim najljubših glasbenikov. In z njihovo glasbo. Ta nastaja v
tukajšnjem snemalnem studiu, ki ga obiskujejo mnogi znani in priljubljeni glasbeniki iz Slovenije in iz tujine.
Vsi se na Izlakah dobro počutijo in radi prihajajo v ta del lepe Zagorske doline. Zato si še naprej želimo
dobrega sožitja in sodelovanja vsem v zadovoljstvo. Za praznik pa zares najlepša voščila za kar največ dobrih
razvojnih dosežkov v prihodnje.
Založba Zlati zvoki
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MALCE MLADA ZA GRUMOVO NAGRAJENKO
Letošnje leto smo Izlačani zopet lahko ponosni sami nase.
Dve Grumovi nagrajenki! Ena izmed njih je Mateja Drnovšek.
Letošnji dobitnici priznanja dr. Slavka Gruma je 27 let.
Njeno delo pa se že kiti z raznimi priznanji, uprizoritvami
in odličnostjo. Pogovarjali sva se o
njej, njenem delu. Povem vam, da
je predstavila toliko stvari in toliko
zamisli, da je pero komaj sproti
pisalo. Pravi, da sem jo z vprašanji
malce presenetila, a je brez zadrege stekel prijeten pogovor in
lahko bi govorili še in še.
Takole sva pisali svojo gledališko igro.

mi je motalo le to, da se ne spotaknem!
Zavedam pa se, da sem priznanje dobila zelo mlada. To mi
pomeni še toliko več, saj vidiš, da je tvoje delo opazno, lepo
sprejeto. Niso pomembna leta, ampak delo, ki ga opraviš.
Nagrado si dobila za …
... svoje 12-letno delo. Deset let
igranja, oživitev mladinske skupine
igralcev na Izlakah, predvsem pa za
priredbo Molierove komedije Šola za može. Zanjo sem kasneje
dobila čestitke od režiserke gledališke skupine iz Ospa, ker si
ni znala predstavljati, kako bi takšno klasično delo delovalo v
moderni izvedbi. Igro sem prestavila v naš čas in jo spisala ter
režirala. Lutkovne predstave vsako leto napišem in režiram
sama, še posebej zadnja je zelo uspešna: Zemlja joče. Zanjo se
zanima tudi profesionalno
lutkovno gledališče.

Kdo pravzaprav je Mateja?
Mateja (izstreli kot iz topa): Primanova punca … (Malo
pomisli in nadaljuje.) … preprosta punca, ki se rada zabava,
obožuje smeh, gledališče … Sem knjižničarka, profesorica
zgodovine, vodja dramske skupine. Predvsem uživam pri delu
z ljudmi. Poleg tega delam magisterij iz komunikologije.
Mislim, da me precej označuje to, da sem v določenih stvareh
kar preveč naivna. Hitro se me da zavesti ali nalagati. Samo
v primeru, da me kdo tako izigra, si pri meni popolnega
zaupanja nikoli ne more povrniti nazaj.
Doma smo zelo povezani med sabo. Imam dva mlajša brata.
Večkrat mi rečejo:»Mateja, ustavi se malo!« A so zelo
razumevajoči.
Mogoče sem malce nadarjenosti tudi podedovala, oče in brata
imajo velik smisel za humor, mami je v mladosti tudi stopala
po odrskih deskah. Začela sem zelo mlada, pri štirinajstih letih
sem se začela ukvarjati z igro, no, pravzaprav se spomnim
tudi nastopov že v vrtcu,
pa potem v šoli. Mislim, da
me igra spremlja vseskozi.
Moji domači so me vedno
podpirali, me vozili na vaje,
sprva, ko sem začela kot igralka in kasneje kot režiserka.

Mateja pa v prostem
času …
… ne dela nič, ker prostega
časa nima! Ha,ha … Kaj je
že to? Kofetkam z dobrimi
prijatelji, vsake toliko je
potrebno prebrati kakšno
dobro knjigo, pogledat v
fitnes ali se sprehoditi v
naravi.
Glejte, brez rok! (Foto: Mateja Drnovšek)
Imam res srečo, da je moje
delo moj hobi. V njem resnično uživam in ga prenašam tudi v
urice, ko nisem v službi oz. v prosti čas.
Tiste drobne, kratke minutke, ko si dobesedno ukradem čas
res samo zase, sanjarim, kam bom potovala, kam daleč bi
šla. Malce so se mi sanje lansko leto uresničile in sem šla v
Maroko in na rafting po reki Tari.
Slabo voljo preženem v gozdu, sama.

Si vesela nagrade?
Ja, strašno! Na podelitvi sem po dolgem času imela
takšnoooooo tremo. Še sedaj ne morem verjeti! Po glavi se

Pa se to velikokrat zgodi?
Mateja: Enkrat na mesec. (Se zasmeji, prikima in resno
zaključi.)

maj 2009

35

Si trmast človek?
Mateja: Ja, sem, ja. (Odločno prikima.) No, to ni vedno
slabo, včasih tudi pomaga.
Kako pa odnosi med ljudmi, med krajani,
se lahko hvalimo?
Mateja (preden odgovori, se malce namršči in
pomisli): Rada bi videla, da se ljudje začnejo
zavedati, kaj imajo. Recimo, vsi hočejo nekaj
več. Mogoče se sliši spiljeno, ampak ne
znamo ceniti, kaj imamo, ko imamo zdravje.
Motijo me ljudje, ki nalašč uničujejo ali
onesnažujejo okolje. Pravzaprav prepozno
začnemo ceniti stvari. Sicer vsak človek
zase najbolje ve. Pomembno se mi zdi,
da sočloveku pustimo, da ostane takšen,
kakršen je. Meni se lahko vsak zaupa, ampak
spremeniti ga ne bom poizkušala.

srečni. Vkalupljanje v model, ki nam ga vsiljujejo množični
mediji, ideje o izgledu, pomembnosti, slavi za 5 minut so
zelo nične. Raje krepite vezi s pravimi prijatelji.
Kakšnega projekta bi se z veseljem sedaj
lotila?
Želim si, da bi imeli na Izlakah lastno letno
gledališče in pa novo dvorano, ker trenutna
je res v zelo slabem stanju.
Kot mladinska igralska skupina imamo
nove načrte. Širili bomo igralsko zasedbo.

Torej, se mladi, ki želijo igrati, oglasijo
tebi?
Seveda. Moram pa povedati, da je v naši
skupini treba delati! Cenim točnost in
predanost delu. Sem stroga, a se trudim
Na podelitvi (Foto: Mateja Drnovšek)
biti prijazna. Znati najti pot vmes je včasih
težko, a nujno potrebno in ta je tista prava.
Tri stvari, ki so ti v domačem kraju najprijetnejše.
Prijatelji, narava, to, da se še vedno vsi pozdravljamo med Kaj boš počela čez 10 let?
seboj, kar je prednost manjšega kraja. Tega ne bi želela Imela bom družino. (V smehu doda.) Štiri otroke, še naprej
spremeniti.
bom igrala, režirala, bi se pa želela preizkusiti tudi na radiu
… No, mislim, da je za 10 let to kar dovolj.
Sedaj, po prejemu priznanja, kaj razmišljaš?
Morda bi tudi pisala knjige … otroške, v katerih bi bil vedno
Želim se še bolj dokazati. Priznanje je motivacija za naprej, kakšen nauk. Želela bi si igrati kakšno provokativno vlogo,
ko lezeš proti vrhu, začetek dokazovanja sebi, da sem takšno, kjer bi bila mogoče »štrajtmohar«, malo preveč
nagrado res zaslužila.
navihana. V glavnem močno karakterno vlogo.
TB
Meniš, da si priznanje dr. Slavka Gruma zaslužila?
Mateja: Ja, mislim, da. V zadnjih letih sem ogromno naredila.
Spodbujala igralce, jim dajala upravičene kritike, jih jezila.
(Pove med smehom.) Sem organizatorka, scenografinja, pišem
besedila, režiram. Odziv ljudi je bil do sedaj vedno pozitiven,
s pohvalo mojemu delu.
Kaj bi sporočila svojim
vrstnikom?
Nič ni narobe, če si drugačen od drugih. Vsaka oseba zase je
edinstvena, posebna in lepa. Slediti morajo svojim sanjam,
ne sanjam drugih, pa naj bodo to sanje vrstnikov ali staršev.
Samo dokler boste počeli stvari, ki so vam v veselje, boste
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Mateja v elementu (Foto: Mateja Drnovšek)
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KNJIŽNICA IZLAKE
PONOVNO VABI

MUSIC ONLINE, OXFORD ENGLISH DICTIONARY
ONLINE, OXFORD REFERENCE ONLINE PREMIUM
COLLECTION) ter dostop do arhiva časnika Večer. Do teh
baz lahko dostopate neposredno z računalnikov v knjižnici,
Tudi letos bi vas radi spomnili na Knjižnico Izlake. do nekaterih med njimi pa tudi od doma. Za dostop od doma
Knjižničarji se trudimo, da bi knjižnico čim bolj približali potrebujete vpisno številko ter geslo, ki vam ga aktiviramo v
vam, krajanom, in vašim potrebam, da bi pri nas poiskali in knjižnici. Lani smo zabeležili preko 13000 dostopov do teh
našli tisto, kar vas zanima.
baz od doma, kar kaže na veliko zanimanje
V letu 2008 je knjižnico obiskovalo
in uporabnost elektronskih virov.
214 aktivnih članov. Najbolj pridni
Seveda se v knjižnici dogaja še marsikaj
obiskovalci knjižnice so otroci, saj je
drugega. Redno prirejamo ure pravljic
od tega več kot polovica predšolskih in
za najmlajše, kjer otroci uživajo v
osnovnošolskih otrok. Vsi člani skupaj so si
domišljijskem svetu. V prostorih KS Izlake
izposodili 6818 enot gradiva, seveda tudi tu Delavnica za najmlajše
izvajamo tematske ustvarjalne delavnice, ki
prednjačijo najmlajši člani. Knjižnična zaloga se je povečala jih otroci radi in v velikem številu obiskujejo. Veseli smo
za skoraj 300 enot gradiva.
tudi zelo dobrega sodelovanja z vrtcem in Osnovno šolo
Osnovna naloga knjižnice je zbiranje, hranjenje in Ivana Kavčiča, kjer nam redno priskočijo na pomoč pri
izposojanje knjižničnega gradiva ter posredovanje informacij novoletnem okraševanju knjižnice.
in omogočanje dostopa do njih. V sodobnem času so
Še več informacij o knjižnici in storitvah vam je na
relevantne in pravočasne informacije čedalje bolj pomembne, razpolago na naši spletni strani (http://www.zag.sik.si), ki
zato skušamo našim članom omogočiti enostaven in hiter jo redno dopolnjujemo.
dostop do njih. Tudi v ta namen našo ponudbo razširjamo in Obiščete nas lahko ob torkih od 11.00 do 15.00 ter ob četrtkih
bogatimo z dostopom do elektronskih virov.
od 15.30 do 18.30. Potrudili se bomo, da vam bo pri nas
Trenutno lahko ponudimo dostop do različnih lepo. Vljudno vabljeni!
podatkovnih baz (IUS INFO, GVIN, EBSCO HOST, GROVE
Irena Razpotnik
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Krače 8a
1411 Izlake
tel.: 03/56 73 513
gsm: 031/750 797

telefon v salonu: 03 56 74 276

NOVO: Vsak ponedeljek in torek 10 % popust za barvanje las.
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SVETLOBA, TEMA, VETER IN TIŠINA
Čujem silni glas tišine in svetlobnih tokov.
Daleč, daleč tam v daljavi glas se sliši,
kot da nekdo prihaja na obzorje.
Ne, ni šum, tudi blisk ne bo,
le piš je – silni glas je vetra.
Slišati je, kot da stoče tam nekdo, ki pozabljen je lahko.
Ne, ne, ne bo,
ker večkrat na dan se pojavi, morda na pravi strani …
Le smer je spremenil, drugam,
v kraje tuje, da – kar brez pomote,
to je močan glas vetra, od davnih je preteklih dni.
Sliši se glas samote in valov,
ki prihajajo od tam nekje…
Morda iz vesolja.
Oh, saj to ni moja volja.
Kam poslala si nas, rodna vas?
Doktrina očesa in skrita pot srca,
je pot, ki izbrali smo jo sami.
Kdor ne sliši in ne vidi, a občutiti zna,
zna ceniti dneve, zna živeti.
Kdor noče slišati ničesar,
ne zna molčati in še manj govoriti,
je pravil moj pokojni oče.
Daleč čez vode, reke in oceane,
preko vseh gora, po globokih soteskah in dolinah,
preko vseh ovir je človeški rod hodil naokrog.
Temna noč se je storila in v temo ga povila.
Prebudila se je človečnost v človeku.
Raznolikost rastlinskega in živalskega sveta
omrežita nas v svoji lepoti.
Sonce obsijalo je nebo in tudi našo je zemljo.
Narava je mati nas vseh, zato ima svoja pravila.
Svetlobo smo dobili, čeprav pri slabi luči se rodili.
Resda kmalu nismo še shodili, le s težavo se po tleh plazili.
Mnogo let smo porabili, da smo tudi pamet pridobili,
in doumeli smo, da raznih je dobrot marsikod,
toda ne povsod!
Proti svojim nečistim mislim se borimo, preden nas nadvladajo.
Človek, išči svojo srečo!
Sam našel jo boš, a bodi spoštljiv, pravičen in pošten.
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Nauči se razlikovati med resnico in lažjo.
Vzel bi zdravje in takšen tudi ostal do konca svojih dni.
To je dar narave.
Sreča bo prišla in darove v zdravju bo prinesla.
Veliko tudi dobrih je ljudi, si bili so, a več jih ni.
Zopet bo prišel čas in slišal se bo vetra glas,
morda odšel bo mimo nas.
Žal resnica je, da bolečina pride,
morda pa tudi mine.
Življenje teče svojo pot, ko se izteče, je lepo;
za ostale je hudo, a tudi to bo prišlo in odšlo.
Kdor čaka, dočaka čas večnega miru, le trenutek
in večni mir, tišina nam vsem bo dana,
to resnica je, ki žejna je pravice.
Nihče naj ne dela nam krivice!
Srečno.
Alojz Kreča

39

LETO INTERVENCIJ
Preteklo leto je bilo zaznamovano z zelo velikim številom
intervencij našega društva.
Celotno moštvo in razpoložljiva oprema so bili aktivirani
v poletnih mesecih (julij in avgust), ko so bila huda neurja
na našem območju. Na žalost se je izkazalo, da posledic
hudega neurja, kot je bilo v preteklem letu, praktično ni
mogoče obvladovati. Zato vedno znova poudarjamo, da
je potrebno več delati na
preventivi: vzdrževanje
strug potokov, čiščenju
prepustov in meteornih
jaškov, sekanju krošenj
dreves v območjih
elektrovodov, cest, poti
…
Vse naše analize stanja
na območju KS Izlake,
ki smo jih izdelali, nam
kažejo, da se na Izlakah Posledice izlitja potoka v Podlipovici
na tem (preventivnem) področju v zadnjih letih nič ne
dogaja.
Želeli pa bi, da Izlake kot kraj, v katerem živimo in
nekateri tudi delajo, bolj zaživijo v smislu urejenosti in
razvoja kraja. Zaradi tega razloga smo lani po sklepu
upravnega odbora PGD na Svet KS Izlake naslovili dva
dopisa, na katera smo želeli tudi konkretne odgovore. Z
enim smo opozarjali na zelo slabo stanje prepustov in
jaškov krajevnih voda in neurejenosti potoških strug in
cest (priloga), z drugim pa na stanje hidrantov in omrežja
na območju krajevne skupnosti. Na žalost do danes
(08.04.09) še nismo dobili nobenega odgovora, pač pa
smo bili deležni celo negativnih komentarjev, čeprav je
bil naš namen predvsem in samo ta, da se stvari, ki so zelo
kritične, uredijo.

spremenilo. Ne glede na to, kakšne aktivnosti se bodo v
tej smeri odvijale, bomo mi do stvari, za katere smo v
tem prostoru na nek način »zadolženi«, kritični, še naprej
bomo opozarjali in od odgovornih zahtevali, da se stanje
izboljša.
Prostovoljno gasilsko društvo Izlake ima za svoje
operativno delovanje na področju, ki ga pokrivamo
(Izlake in del Šentgotarda) izdelan Operativni načrt.
Operativni načrt za
ukrepanje ob naravnih
in drugih nesrečah je
namenjen enoti PGD
Izlake,
usposobljeni
in delno opremljeni
za izvajanje zaščite in
reševanja ob naravnih
in drugih nesrečah na
imenovanem področju –
področje II.kategorije.
Operativni
načrt
predstavlja organiziranost gasilske enote na njenem
delovnem področju v kraju. Osnovno vodilo pri izdelavi
Operativnega načrta je bila njegova resnična operativna
uporabnost, prilagodljivost krajevnim razmeram,
posebnostim in tradicijam.
Načrt se redno dopolnjuje v skladu s predpisi, z
razvojem tehnike, s kadrovskimi in organizacijskimi
spremembami.
Operativni načrt si je mogoče ogledati na sedežu KS in v
gasilskem domu Izlake. Del načrta (ni objavljen v celoti
zaradi varovanja osebnih podatkov) pa je objavljen tudi
na naši spletni strani.
Dopis, ki je bil po sklepu UO PGD Izlake poslan na Svet
KS Izlake (sept. 08), pa v celoti objavljamo:

Takšen nerazumljiv odnos pa je zaskrbljujoč in bojimo
se, da se v Izlakah na tem področju lep čas še ne bo nič
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AMD IZLAKE V LETU 2008
Še dve leti in naše društvo bo praznovalo 60-letnico
ustanovitve. Ali je to malo ali veliko, lahko povedo tisti, ki
so v teh letih sodelovali in delali v društvu ter vsi vi, ki ste
bili in ste z nami. Nekdaj je imelo društvo lastne inštruktorje,
avto šolo in kar nekaj Izlačanov se lahko pohvali, da so prve
ure vožnje avtomobila opravili na Izlakah. Imeli smo aktivne
tekmovalce, ki so društvo zastopali na športnih tekmovanjih.
Motoristična srečanja in turistični avto reliji so bili odmevne
prireditve z mednarodno udeležbo. Po letu 1996 smo naše
načrte in delo usmerili v prometno varnost in prometno
preventivo in naše delo nadgradili s sodelovanjem v skupnih
akcijah z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu iz Zagorja ter Oddelkom Policije iz Zagorja. Ob tem
pa smo si ves čas prizadevali, da Avto moto zveza Slovenije
našim članom ponuditi primerljive storitve, kot so jih deležni
člani AMZS v drugih krajih po Sloveniji. Zveza društev je v
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zadnjih letih izboljšala in približala ugodnosti članstva tudi
tistim, ki ne živijo v večjih regionalnih središčih. Vse to pa ni
samo posledica poslovnih odločitev zveze, temveč je rezultat
naših večletnih prizadevanj in vrste dopisov, ki smo jih poslali
na zvezo ter utemeljevali nujnost zagotovitve primerljivih
standardov storitev za vse člane AMD Izlake.
Dlje časa najavljena izgradnja sodobnega Centra
varne vožnje v Sloveniji je ena izmed najpomembnejših
pridobitev na področju prometne varnosti v zadnjih letih, saj
je center zgrajen po evropskih standardih in je najmodernejši
poligon za varno vožnjo v Sloveniji. Sestavljen je iz šestih
poligonskih sklopov, ki so urejeni za varno simulacijo
različnih prometnih razmer. Inštruktorji AMZS v CVV
Vransko so usposobljeni za izvajanje tečajev varne vožnje za
avtomobiliste, motoriste, voznike tovornih vozil in avtobusov
ter voznike intervencijskih in reševalnih vozil.
Modelarska sekcija
Drugi del nalog in aktivnosti AMD Izlake je
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povezan z delom
sekcij društva. Ob
tem lahko mirno
zapišemo,
da
imamo na Izlakah
svetovnega prvaka.
Član
našega
društva in vodja
Čestitamo, Jaro! (Foto: Kremser)
modelarske sekcije
Jaro Kremser je v minuli sezoni nadvse uspešno nastopal
na tekmah radijsko vodenih modelov čolnov na električni
pogon.
Glavna tekma lanske sezone je bilo Svetovno prvenstvo v
Varšavi na Poljskem, ki se ga je poleg Kremserja udeležil
še Mengšan Miha Holc, prav tako član AMD Izlake. Na
svetovnem prvenstvu sta dosegla naslednje uvrstitve.
Jaro Kremser:
- 5. mesto v kategoriji Hidro 1,
- 1. mesto in naslov svetovnega prvaka v kategoriji Hidro 2,
- 5. mesto v kategoriji Hidro 3,
- 22. mesto v kategoriji ECO Expert in
- 9. mesto v kategoriji ECO Team skupaj s Holcem.
Miha Holc:
- 1. mesto v kategoriji Hidro 3 (žal brez naslova
svetovnega prvaka zaradi premalo prijavljenih držav) in
že zgoraj navedeno
- 9. mesto v kategoriji ECO Team skupaj s Kremserjem.
Poleg tega svetovnega prvenstva se je Jaro Kremser udeležil
tudi dveh mednarodnih tekem v Italiji, kjer je skupno
dosegel 3 zmage in eno drugo mesto.
V državnem prvenstvu je sodeloval samo Jaro Kremser in v
končnem seštevku dosegel naslednje rezultate:
- naslov državnega prvaka v kategoriji Mini Hidro,
- naslov državnega prvaka v kategoriji Hidro 1,
- naslov državnega prvaka v kategoriji Mini ECO Expert in
- 2. mesto v kategoriji ECO Expert.
Vsekakor zavidanja vredni rezultati glede na pogoje, v
katerih se Kremser in Holc pripravljata za tekmovanja.
In še nekaj strnjenih pregledov:
V skladu s programom dela in že tradicionalnim sodelovanjem
društva s SPV in Policijskim oddelkom iz Zagorja smo
pospremili osnovnošolce na poti v šolo. Preventivno nalogo
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smo izvajali na treh lokacijah, in sicer v
križišču pri podjetju ETI, na prehodu za
pešce ob vhodu v šolo Ivana Kavčiča na
Izlakah in na avtobusnem postajališču v
Polšini.
V času naše prisotnosti posebnosti
Polšina (Foto: Steklasa)
nismo beležili, smo pa opozorili SPV
Zagorje na nevaren odsek za pešce v Polšini. Prometna
infrastruktura
na
navedenem odseku
ceste
že ob normalnih
vremenskih in voznih
razmerah ni varna za
pešce in še posebej ne
Promet v Polšini (Foto: Steklasa)
za šolarje.
- Skupaj z AMD Zagorje smo se udeležili strokovne
ekskurzije, ki nas je preko Vipavskega Križa in Krasa
vodila do krajinskega parka Sečoveljske soline, mesta Piran
in večerje v Sežani, kjer smo skupaj dokončali lep dan.
- Moto klub AMD Izlake ima redna srečanja in sestanke v
gostišču pri Vidrgarju, kjer pogosto gostijo znane popotnike,
ki predstavijo lastne izkušnje in dogodke s potovanj v
daljnih deželah. Nekaj izkušenj so si v teh letih nabrali tudi
sami, saj se redno udeležujejo motorističnih srečanj. Več
o aktivnostih in načrtih MK Izlake skupaj s fotografijami
napovedujemo za naslednjo številko Izlaških novic.
- Ob drugem Turističnem srečanju starodobnikov Zagorska
dolina 2008 v organizaciji ŠK Tornado smo zagotovili
spremljevalno vlečno vozilo AMZS, s katerim smo
udeležencem zagotavljali intervencijski prevoz v primeru
okvare vozila na relacijski vožnji.
- Zaključek ob koncu lanskega leta smo pripravili v gostišču
pri Vidrgarju, kjer nas vedno lepo postrežejo. Tudi letos
so se potrudili in članom IO s spremljevalci ter vabljenim
gostom postregli z izbrano hrano in pijačo. Poseben gost
letošnjega srečanja je bil dolgoletni prijatelj in nekdanji
sekretar AMZS, g. Boris Korbar s soprogo.
Vodstvu Krajevne skupnosti in vsem krajankam in krajanom
Izlak voščimo vse najlepše ob prazniku in srečno ter varno
pot.
M. Drnovšek, J. Kremser, B. Steklasa
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2. TURISTIČNO SREČANJE STARODOBNIKOV ZAGORSKA
DOLINA 2008
Tako kot predlani smo se tudi lani
dali prosto pot. In ta pot se je iz Smučidola
prebudili v precej oblačen dan. Pa
vila preko Izlak do Kisovca (kjer smo
vendar nas to ni zmotilo in že okrog
predlani na 1. srečanju obiskali rudarski
osme ure se je tu in tam izza oblakov
muzej, jedli »funšterc« in tehtali premog)
prikazal sonček, ki je napovedoval
od tam naprej skozi Zagorje ob Savi,
lepši dan, tako da smo na laž postavili
preko Kotredeža, Rov do Jesenovega,
stari rek: »Po jutru se dan pozna!«
od tam pa naprej do Čemšenika ki
Počasi smo se odpravili proti turistični
se stiska pod Čemšeniško planino,
Lepo število udeležencev (Foto: Blaž Miklavčič)
kmetiji Zorec, kjer je bilo zbranih
nadaljevali smo mimo Dobrljevega do
že precej udeležencev, pozdravili pa so nas tudi člani Brezij (ja, mi Zasavci imamo kar svoje Brezje, da nam ni
Športnega društva Tornado,
treba romati na Gorenjsko) od tu
ki je bil organizator lani
pa naprej do naslednjega postanka
že 2. Turističnega srečanja
v Šentgotardu. Tu smo parkirali
starodobnikov – Zagorska
svoje starodobnike in si privoščili
dolina 2008.
malico v obliki zaseke, komur
pa se je zahotelo, je lahko spil še
Prav tako nas je pozdravil
kozarček rujnega ali pa kakšen
domači zvok frajtonarice. Ker je
hranilni hmeljev napitek, da pa
bila letošnja rdeča nit srečanja
se ne bi prehladili, je poskrbela
podeželje oz. kmetija, je po prijavi
domača medica. Seveda govorim
sledil krepak domači zajtrk. Na
o sovoznikih, vozniki pač ne smejo
Dobrodošlica (Foto: Blaž Miklavčič)
mizo so postavili odlične ajdove
piti alkohola, kadar šofirajo.
žgance zabeljene z ocvirki, zraven pa smo si lahko postregli
še kislo mleko ali pa obaro, komur pa so zadišale domače Skratka po lepi dobrodošlici, ki nam jo je pripravilo Turistično
suhomesnate dobrote, pa si je lahko postregel s suho salamo društvo Šentgotard, smo nadaljevali s programom. Najprej
in seveda za popotnico s seboj vzel še kak kos kruha, smo se učili kikirikati in pod ostrim ušesom in sluhom
kifeljček, presto in jabolko. Ko smo se podprli, pa je bil stroge
komisije
Poglej ga, lepotca! (Foto: Blaž Miklavčič)
že čas za odhod. In ravno, ko smo se usedli v svoje kočije med
udeleženci
in zajahali jeklene konjičke, smo doživeli za srečno pot še izbrali najboljšega
»žegen z neba«.
petelina.
Razen
Črna zverina (Foto: Blaž Miklavčič)
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Dežne
kaplje
so poskrbele za
malo panike, pa
vendar se nismo
dali in po nekaj
100 metrih so
se dežni oblaki
umaknili in nam

nekaj zmedenih in
do solz nasmejanih
kokoši (ki so v
trenutku
agonije
nesle
kuhana
jajca) in zgroženih
petelinov
(nekaj
med njimi se jih
je odločilo, da se
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tudi oni naučijo tujih jezikov, tako da če
vas pot zanese v Šentgotard ne bodite
začudeni če vas bo petelin pozdravil z
mukanjem ali mijavkanjem) ni bilo hujših
posledic tega dogodka! Sledilo je tehtanje
krompirja, kjer je moral udeleženec v
košaro nabrati točno 3 kg krompirja in
gospa, ki je zmagala, je dobila za nagrado
žakelj in pol krompirja – in to dobesedno
en žakelj in pa eno polovičko krompirja,
tako da smeha ni manjkalo! Vmes smo
si ogledali in prisluhnili še harmoniki,
na katero se lahko vsak nauči igrati v
trenutku – zadeva je postala pravi bum in
naročila že dežujejo, tako da je čakalni
rok vse tja do naslednjega leta. Sledila je
preizkušnja v vožnji med ovirami, kjer so
gospodje lahko preizkusili svoje šoferske
sposobnosti – in to s samokolnico, v kateri
so vozili svoje sovoznice ali sovoznike
med balami sena. Naj povem, da ni bila
poškodovana nobena bala! Ko smo tudi
tu dobili zmagovalni tandem, pa smo
se še pomerili v nošenju jajc. Kokošjih,
seveda! In to na žlici, ki jo držiš v ustih.
To tekmovanje pa se je končalo precej
tragično, saj slaloma med balami niso
preživela tri jajca od osmih. K sreči pa
nobeno teh nesrečnih jajc ni pripadalo
kakšnemu tekmovalcu!

Potrebno je imeti jajca (Foto: Blaž Miklavčič)

ta dan, leta 1944, požgal vas Orehovica
in je v ognju zgorelo 16 ljudi. Po
poklonu žrtvam in opisu dogodka, ki ga
je pripravilo Turistično društvo Izlake,
smo pot nadaljevali. Mimo Medijskih
toplic smo se odpeljali skozi Izlake in
pot nadaljevali po Valvazorjevi, kjer
so nas z griča pozdravile ruševine
Valvazorjevega gradu Medija, z
obnovljeno grajsko kapelico. Od tu se
je pot vila proti Mlinšam, od tu naprej
pa do Vidrge, kjer smo mimo gostišča
Pri Vidrgarju krenili proti Ravnam, tu
pa se je pot prevesila nazaj v dolino,
kjer smo se skozi zaselek Krače vrnili
v Smučidol na izhodiščno točko na
Turistično kmetijo Zorec.

Ker se je dan že nagnil krepko v drugo
polovico, so naši želodčki in nosovi
takoj ob vrnitvi ugotovili, da je med našo
odsotnostjo kuhinja delala s polno paro.
Kaj hitro smo se posedli za mize in kot
za šalo pospravili res okusno kosilo pa
tudi za sladkosnede je bilo poskrbljeno,
saj potice ni manjkalo! Ko smo se
konkretno podprli, je sledil še uradni
del s podelitvijo nagrad in priznanj za
udeležbo, še posebej pa smo presenetili
Huje kot trojanske “rajde” (Foto: Blaž Miklavčič)
dva izmed udeležencev, ki sta ravno ta dan
praznovala zlato poroko, torej 50 let zakonskega življenja.
Po vseh teh vragolijah pa je bil čas za slovo od prijaznih Lazo in Joži: še na mnoga skupna leta!!! Seveda pa ne smemo
Šentgotardčanov in za spust nazaj v dolino. Vožnja po ovinkasti pozabiti na fante motoriste iz Moto kluba KLUKHENA iz
cesti do Trojan in od tam naprej po zavitem trojanskem klancu Zagorja ob Savi, ki so nam pomagali v križiščih, da se kolona
do Orehovice je bila prava paša za oči nasproti vozečim starodobnikov ni pretrgala in pa spremljevalnemu vozilu in
in pa pravi užitek za seveda vozniku AMZS. Po končanem uradnem delu pa so
Stoj! Milica! (Foto: Blaž Miklavčič)
udeležence. Ker pa KS nekateri že počasi pričeli odhajati, spet drugi pa so nadaljevali
Izlake ravno v teh dneh rajanje, saj se je v ozadju že občutil vonj po dobrotah z žara.
praznuje svoj krajevni
praznik, 18. maj, smo se Nasvidenje prihodnje leto!
ustavili v Orehovici pri
Za vas se je po Zasavju potepal (tokrat kot sovoznik)
spomeniku žrtvam 2. sv.
Blaž Miklavčič – skuštran.
vojne, ko je okupator na
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ŽELJE IN NAČRTI EBERLOVEGA DOMA
uresničevanja teh ciljev ne bo lahka, vendar če želimo našim
stanovalcem še naprej nuditi zadovoljiv bivalni standard
in kakovostne storitve, je delovanje v tej smeri nujno in
neizbežno.

V Domu starejših občanov Polde Eberl-Jamski smo
zapisali, da je naše poslanstvo omogočati čim bolj dostopno,
kakovostno in prijetno življenje starostnikov v Domu ter
skrb za dobre in tople odnose med sodelavci, stanovalci,
svojci in ostalimi občani. Prizadevamo si, da Dom izžareva
toplino domačega ognjišča, ljudje v njem pa medsebojno
zaupanje in zadovoljstvo.
Zaposleni se trudimo, da tudi v praksi čim bolj sledimo
temu poslanstvu. Poskušamo biti čim bolj prijazni, dostopni
in ustrežljivi. Priznamo, včasih nam to ne uspe najbolje,
vendar se iz vsake napake nekaj naučimo in tako sestavljamo
mozaično sliko, ki naj bi imela vedno manj okrušenih in
nedodelanih kamenčkov. Veseli smo vsake dobronamerne
kritike, pripombe, ideje in seveda tudi pohvale. Tudi to so
gradniki, na katerih temelji naše nadaljnje delovanje.
Vsebina dela, ki se zrcali v našem poslanstvu, je vsekakor
bistvenega pomena, toda čas neusmiljeno teče, kar se
odraža tudi v dotrajanosti zgradbe in opreme našega Doma.
Drugo leto bomo praznovali častitljivih trideset let obstoja,
zato menimo, da je skrajni čas, da se lotimo tudi prenove
Doma. Tako smo v lanskem letu pridobili tehnološki projekt
za prenovo centralne kuhinje in jedilnice ter dokument
idejne zasnove arhitekture za prenovo starega dela doma, ki
predvideva rekonstrukcijo in nadzidavo negovalnega dela, v
katerem naj bi bile le eno in dvoposteljne sobe, oddelek za
stanovalce z demenco ter večji prostor za dnevno varstvo.
Predviden pa je tudi prostor za domsko kapelico. Kljub
temu, da predvidevamo izvesti obnovo večinoma z lastnimi
sredstvi, pa moramo pridobiti odobritev za pričetek del s
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Glede
na vsesplošno gospodarsko krizo, ki se tudi v Sloveniji kaže
v vsej svoji razsežnosti, bomo morali naše cilje prilagoditi
in izvajati dela preudarno in postopno. Zavedamo se, da pot
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Tako smo do sedaj že popolnoma prenovili notranje
vodovodno omrežje, obnovili dve kopalnici v prizidku ter
tri v negovalnem delu doma, zamenjali okenske police
v prizidku, vhodna vrata v jedilnici in kuhinji ter okna
v pritličju negovalnega dela doma. V letošnjem letu pa
načrtujemo obnovo celotne strehe na prizidku ter zamenjavo
osebnega dvigala.
Vse to je seveda povezano z velikimi stroški, ki jih Dom le s
težavo in z veliko mero preudarnosti in fleksibilnosti komaj
še pokriva. Zato smo še toliko bolj veseli vsake pomoči, ki
nam jo naklonijo organizacije in podjetja, predvsem v naši
občini. Tako so nam že v lanskem letu namenile finančna
sredstva za nakup in zamenjavo osebnega dvigala naslednje
organizacije: ETI Elektroelement Izlake, Krka Novo Mesto,
Termoelektrarna Trbovlje, Mercator Ljubljana ter G& EKS
Kisovec. Izjemno veliko pripravljenost za pomoč pri obnovi
Doma pa je že izkazala organizacija Xella porobeton SI,
d.o.o. iz Kisovca. Omenjenim organizacijam in tudi tistim
podjetjem in posameznikom, ki so nam na kakršenkoli način
pomagali pri zagotavljanju boljšega bivalnega standarda
in kakovostnih storitev, se tudi na tem mestu v imenu
stanovalcev in zaposlenih iskreno zahvaljujem.
V našem Domu smo prepričani, da lahko z vztrajnostjo,
dobrim načrtovanjem in s skupnimi močmi dosežemo
zastavljene cilje in tako pripomoremo k boljšemu življenju
starostnikov v naši občini. Torej, kljub trenutni vsesplošni
krizi, ki nas je zajela, v Eberlovem domu z optimizmom
zremo v prihodnost.
Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica
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LANSKA NEURJA
Lansko poletje nam jo je pošteno zagodlo. Iz peklenske
vročine v peklenska neurja in nazaj.
Roko na srce, v našem koncu smo jo kar
dobro odnesli. Z menoj pa se ne bodo
strinjali tisti, ki jih je neurje prizadelo. Od
toče, orkanskega vetra in kot posledica
deževja še poplave ...

Dan ko so krave skoraj poletele
V času lanskoletnih neurijh ni bilo prizanešeno niti kravam.
Če se prašujete, naj vas potolažim, da
nobena krava ni bila poškodovana, vendar
pa verjamem, da jo je katera iz med njih
komaj odnesla. Strela si je namreč za svojo
tarčo izbrala smreko ne daleč stran od
pašnika kmetije Jožeta Zajca. Posledica so
bile grozovite saj so deli smreke, ki so bili od
velikosti zobotrebca pa do velikosti človeka,
leteli tudi do 50 metrov daleč.
Alja Zajc

Grožnja izpod Plazin
Lani se je nebo nad Izlakami dvakrat močno
poigralo. Močno deževje s točo je na Izlakah
in v okolici napravilo veliko škode.
Prvo neurje je bilo v prvi polovici meseca
Doživeli smo neurje in poplave
julija. Potoček izpod Plazin je močno
Gospa Alenka je ena izmed tistih, ki se z
narasel. Vodni tok je s seboj prinašal
grozo spominja ponedeljkovega jutra. Toča
vejevje, odtočne cevi in gradbene
Velik
zobotrebec
(Foto:
Anči
Zajc)
je zamašila odtoke in deževnica je našla
odpadke. Posledica je bila zamašitev
odtočnega kanala. Voda se je razlila po travniku, pot v kletne prostore njene hiše. Ko je nekaj po peti uri
zalila stanovanjsko hišo in poškodovala dovozno pot. O tem zjutraj hotela v službo, je doživela neprijetno presenečenje.
Poplavljene je imela vse
so nas obvestili gasilci, ko so
spodnje prostore, voda je bila
zgodaj zjutraj pozvonili na
visoka do 20 cm. S pomočjo
vratih.
gasilcev, sosedov, prijateljev
Blato okoli hiše smo očistili,
in poštarjev ji je uspelo rešiti
dovoznopotpapopravili,dasmo
pohištvo in počistiti.
lahko ponovno prišli do hiše.
Nepolni mesec po prvem neurju je sledilo novo presenečenje. Doda: » Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi priskočili na
Odvodni kanal se je ponovno zamašil, tokrat je voda bruhala iz pomoč ...«
jaška na Prebilovem travniku.
Vse se je ponovilo. Dovozna cesta je bila ponovno neprevozna.
Izlake so bile polne vode in peska.
Skupaj s Krajevno skupnostjo smo
prijavili škodo na Občini Zagorje.
Škodo so si ogledali predstavniki
občine.
Dogovorjeno je bilo, da mora
skupnost za urejanje vodotokov
zadevo sanirati, da v bodoče ne bo
več prihajalo do podobne škode.
Aleš Drašlar
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Na Prhovcu sem srečala gospo Frančiško. Ta mi je povedala,
da so imeli največ škode na strehah,
saj jim je veter odnesel precej
opeke s kozolca, hleva. Na hiši jim

Poplava pri osnovni šoli (Foto: Blaž Miklavčič)

je odtrgalo »fabjon« in ga vrglo na
streho. Medtem, ko je z družino v
hiši upala na najboljše, se je veter
zunaj igral tudi z drevjem. Ostali
so skoraj brez vsega sadnega
drevja, po gozdu je iz zemlje ruvalo
drevesa s koreninami ... Povrtnine
ni ostalo nič. Gospa Butjeva je
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pokazala proti kupu nažaganega lesa in rekla: »Najbolj žal
mi je orehov. Ti so bili tisti stari, dobri ...«
Gladežnikovi so imeli škodo že ob prvem neurju, mi pove
gospa Ani. Iz Podlipovice je prišel hud veter z dežjem. Skozi
zaprta okna je deževnica drla v hišo, zato so se morali zateči
v prostore na drugi strani.
Neurja niso prizanesla niti strehi hiše, prav tako ne kozolcu.
V gozdu je padlo veliko dreves, ki jih je orkanski veter
nemilostno izruval iz tal.
Vsi vemo, da niso
bili prizadeti le
tisti, ki smo jih
obiskali. Koliko vas
je bilo, ki tiste dni
niste zatisnili očesa
v strahu, kdaj se
bo ponovilo! Kar nekaj pa je bilo tistih, ki so prizadetim
priskočili na pomoč. In tako lahko na koncu dodamo željo,
da se lanske ujme ne ponovijo.
In ne pozabite, da v nesreči niste sami! Še vedno živijo
dobri ljudje, ki nesebično priskočijo na pomoč, ko le-to
potrebujemo.
ŠIK

Preusmerjanje vode (Foto: Sabina Smrkolj)
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MEDGENERACIJSKI ŽAREK
SIJE TUDI NA IZLAKAH
Medgeneracijska skupina za kakovostno starost ŽAREK
deluje na Izlakah že sedmo leto. Skupina je nastala na pobudo
Medgeneracijskega društva Srečno Zagorje. Strokovno
podporo vsem aktivnostim nudi Inštitut Antona Trstenjaka
in prof. dr. Jože Ramovš.
Skupina, ki temelji na prostovoljstvu in smo jo poimenovali
Žarek, se srečuje v Krajevni skupnosti Izlake, enkrat
tedensko in sicer vsak četrtek skozi celo leto. Naša srečanja
so običajno dolga poldrugo uro in v tem času pozornost
posvečamo zelo različnim temam. Veliko je pogovornih tem,
ki jih predlagajo udeleženke same, lotevamo se tako čisto
vsakdanjih kot tudi kulturnih in duhovnih vsebin. Učimo
se potrpežljivosti, poslušanja, medosebne komunikacije in
življenja tukaj in zdaj.
Skupaj smo prehodile sedemletno pot medgeneracijskega
spoznavanja, kakovostnega druženja, učenja in bogatenja
drug od drugega v osebnem odnosu.
Naše izkušnje so pozitivne. Ugotavljamo, da ljudje
potrebujemo drug drugega. Ne samo v stiski, temveč tudi v
dobrem. Lepo je podeliti besede in misli s sogovornikom,
ki te sprejme takšnega, kakršen si. Vsak od nas želi biti
slišan, poslušan, upoštevan in kar je najvažnejše, spoštovan.
To so osnovne potrebe vsakega izmed nas.
V skupini se učimo sprejemati svojo nemoč in odvisnost.
Poskušamo se naučiti in sprejeti, da ni nič slabega zaprositi
za pomoč, takrat, ko jo potrebujemo. Pri tem ne smemo
pozabiti, da čudežna beseda » prosim« in » ali mi lahko
pomagaš« prinašata resnične čudeže. S tem, ko prosimo za
pomoč, odpremo drugemu možnost, da nam lahko pomaga.
V odnosu, kjer prosimo in dajemo, zmagamo vsi. Še več:
praviloma tisti, ki daje, tudi dobi več. Energija solidarnosti
je neomejena.
Veseli smo, da se ideja medgeneracijskega sožitja in
solidarnosti širi tako na Izlakah kot tudi v Zasavju. V
največje zadovoljstvo nam je, da nastajajo nove skupine
v domačem okolju uporabnikov, da se širi družabništvo,
ki popestri dneve osamljenim starejšim ljudem, da se
usposabljajo nove prostovoljke in prostovoljci, ki prinašajo
idejo sožitja v svoje domače okolje, v domove in družine. Z
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vsemi temi aktivnostmi se zmanjšuje teža osamljenosti, ki
v zadnjem času postaja zaskrbljujoč problem vse večjega
števila starih ljudi. Namen našega druženja je, da poskrbimo,
da bo osamljenih starih ljudi med nami čim manj in da bodo
vse tri generacije med seboj dobro povezane.
Vsi tisti, ki ste ob prebiranju članka začutili klic in bi želeli
delati prostovoljno s starimi ljudmi, toplo vabljeni in
dobrodošli v Medgeneracijskem društvu Srečno Zagorje.
Pripravila: Mojca Vetršek, voditeljica Medgeneracijske
skupine Žarek in predsednica Medgeneracijskega društva
Srečno Zagorje
Postojna

USPEŠNO LETO ZA
IZLAŠKI KARATE KLUB
PONDOKWAN IZLAKE
V letu 2008 je tekmovalo 22 tekmovalcev.
Nastopili so na treh turnirjih za državno prvenstvo v
semicontactu – Zagorje, Postojna, Ptuj in pri tem osvojili
trinajst prvih, osem drugih in enajst tretjih mest.
Prav tako so nastopili na sedmih mednarodnih turnirjih
– Mareno di Piave (Italija), Kufstein (Avstrija), Bihać
(BIH), Salso Magiore (Italija), Izlake (Slovenija), Kutina
(Hrvaška), Zagorje (Slovenija). Osvojili so deset prvih,
enajst drugih in devet tretjih mest.
Štirje člani izlaškega kluba, Rok Vrtačnik, Tilen Zajc,
Gregor Razpotnik in Neva Ocepek so zastopali slovenske
barve na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki se je odvijalo
od 9. do 27. 09. 2008 v Pozzuoli / Napoli (Italija). Neva
je dosegla zgodovinski uspeh in postala svetovna mladinska
prvakinja.

Od 21. do 26. 10. 2008 je v Varni v Bolgariji potekalo
evropsko prvenstvo za člane, kjer je za državno reprezentanco
nastopila tudi Maja Vetršek in osvojila peto mesto.
Izlaški klub je bil aktiven tudi na drugih področjih,
Izlaški borci
tako je v maju potekal
na Rogli trenerski
seminar, na katerem
je trenersko licenco
podaljšalo
pet
trenerjev.
V
mesecu
juniju je pri polaganju pasov pet članov pridobilo rumeni,
pet zeleni in eden rjavi pas.
Junija so organizirali turnir Odprto prvenstvo na Izlakah.
Septembra so izpeljali vpis in pridobili devet novih članov.
Peter Ravnikar

Sprejem Maje
Zgornji napis pove vse
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SPOŠTOVANE IZLAČANKE,
SPOŠTOVANI IZLAČANI!
Prelistali ste do zadnje strani novih Izlaških novic (tisti, ki
pa berete časopise od zadaj,
pa ste sedaj na začetku).
Uredniški odbor novic
v novi/stari zasedbi se
vam najlepše zahvaljuje
za trenutke, ki ste jih namenili prebiranju in s tem
spremljanju dogodkov preteklega leta v naši krajevni
skupnosti. Zavedamo se, da smo zagotovo pozabili, pa
ne namerno, zapisati kakšen dogodek preteklega leta.
Verjamemo, da so takšni in drugačni drobni dogodki ostali
zapisani v vaših srcih. Nekatere boste kmalu pozabili,
drugi bodo ostali tam za vedno.
Življenja tok pa gre naprej in
mi že pridno zbiramo gradivo
za naslednjo številko, ki izide ob letu osorej.
Seveda pa se z zbiranjem gradiva ne trudimo le mi.
Levji delež prispevajo naša društva in posamezniki
s svojimi članki in pa seveda podjetja, ki so kljub
gospodarski krizi s svojimi oglasi prispevala sredstva,
brez katerih Izlaške novice še zdaleč ne bi bile to, kar so.
Tako nam je uspelo pripraviti lep pregled aktivnosti
(in ne le statistike) društev, kar kaže na to, da so Izlake
vendarle kraj, ki diha, kraj z
dušo, pa čeprav včasih tega
ne vidimo ali nočemo videti.
Menimo, da je iz člankov lepo
razvidno, da so društva, ki jih
naš kraj premore kar konkretno
število,
res
točke,
kjer
se zbirajo ljudje z enakimi interesi in idejami.
Da ne bo kdo rekel, da je društvo le par posameznikov in
fascikel s statutom ... Res pa je, da imajo tudi društva in
podjetja svoje vzpone in padce - pa si pošteno priznajmo:
tudi mi imamo svoje vzpone in padce. In ko nam v takih
trenutkih kdo priskoči na pomoč, smo veseli. Prav tako
je kakršnekoli pomoči veselo vsako društvo in podjetje,
pa če je v krizi ali ne. Včasih je dovolj že pohvala, pa

čeprav samo za posejano cvetlico, ki polepša naš kraj.
Na tem mestu uredniški odbor izreka iskreno zahvalo
vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri nastajanju Izlaških
novic, vsem, ki dajete svoje pohvale, pa tudi graje, vsem,
ki z nami delite svoje izkušnje in nam dajete nasvete, vsem,
ki pomagate materialno,
skratka vsem, ki živite
z Izlakami in za Izlake!
Naj bo praznovanje ob
krajevnem prazniku odraz
naše povezanosti s krajem in povezanosti med seboj,
hkrati pa tudi lepa priložnost, da ustvarimo nove vezi in
priložnost, da končno spoznamo tistega soseda, ki živi na
drugem koncu hodnika ali nadstropje nižje oz. višje in
priložnost, da povprašamo sosedo z začetka ulice za recept
za tisto pecivo, katerega omamna aroma nas pozdravi, ko
se utrujeni vračamo iz službe.
Vaš uredniški odbor

w w w.izlake.si
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ŠE BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA
Letos mi je bila zaupana naloga odgovornega urednika
Izlaških novic. Ob prevzemu te naloge so me prevevali
različni občutki, saj sem se včasih znašel pred
nepredvidljivo oviro,
ki pa sem jo z lahkoto
premagal s pomočjo
krasne ekipe, ki mi
je vseskozi stala ob
strani in mi z vsemi
močmi
pomagala.
Gospa Alojzija, Špela, Uroš, pa seveda Tanja in vsi, ki ste
kakorkoli pripomogli pri nastajanju “pomlajenih” Izlaških
novic, vam gre vsa zahvala za časopis, ki je pred nami in
želim si, da bi takšno sodelovanje postalo stalnica, pa ne
samo pri časopisu, ampak tudi v društvih (in predvsem
med društvi!), podjetjih, domovih in na vsakem koraku v
našem čudovitem kraju!
Blaž Miklavčič
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ZA VSE MLADE IN POLNE
IDEJ
Nemirne so roke in ročice male,
rade bi se z barvami igrale.
Toda kaj lahko bi naredile,
da bi tudi druge razveselile?
Ponujamo vam malo pomoči:
narišite, kako se vam na Izlakah zdi.
Naredite kakšno super stvar,
za katero boste dobili skromen dar.
Svoje izdelke naši krajevni skupnosti pošljite,
da jih razstavimo in pokažemo sokrajanom, dovolite.
Ob zaključku praznovanja pa se vsi na žurki dobimo,
pogledamo vse vaše umetnine in nagrade razdelimo.
ŠIK

DRAGI OTROCI!

Tina Šikovec, 3 leta in pol
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