
IZLAŠKE NOVICE izdaja Svet krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredniški odbor pri svetu KS v sestavi: Alojzija Drnovšek, Špela Šikovec, Uroš Miklavčič 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. Za napake v tisku ne odgovarjamo.
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.

Nedavno tega se je slovenski turistični slogan glasil: “Turizem smo ljudje!” In šel je v pozabo. Pa vendar ravno 50. obletnica Turističnega 
društva dokazuje, da je ta slogan še kako aktualen in živ tudi danes in prav tako bo jutri in vse dokler se bodo člani društva s srcem zbirali 
in delali za ta naš prelepi košček zemlje pod soncem.

“Jager pa jaga, kaj mi pomaga ...” se glasi slovenska ljudska pesem. Pa še kako pomagajo lovci. Pomagajo živalim, urejajo krmišča, skratka 
skrbijo za naravo in divjad in kot takšnim jim vse premalokrat dajemo priznanje. Ob 60. obletnici njihovega društva jim takšno priznanje, 
predvsem pa zahvala za njihov trud, vsekakor pripadata.
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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Krajevne skupnosti Izlake!

Ob vašem krajevnem prazniku vam iskreno čestitam. Ob tej priložnosti želim, da vas preveva ponos na vaš lepo urejen kraj, 
na njegovo zgodovino in na njegovo sedanjo podobo. Želim vam tudi, da bi prijetno praznovali vaš praznik, ki je hkrati tudi 

naš, in ob njem naj ne manjka optimizma in smelih načrtov za prihodnje.

Matjaž Švagan
župan Občine Zagorje ob Savi

Smrkolj Jože s.p.
Podlipovica 27z
1411 Izlake, Slovenija

e-mail: infoskitti@siol.com
www.skitti.si

z vami več kot 40 let

m.     +386 41 339 240
t.     +386 3 56 79 660
f.     +386 3 56 79 661

SPLOŠNO KLJUČAVNIČARSTVO IN TOPLOTNA TEHNIKA IZLAKE 
● laserski razrez  ● peskanje  ● brušenje  ● štancanje  ● krivljenje 
● obdelava na CNC rezkalnih centrih ● robotsko varjenje ● žaganje

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VAM ČESTITA KOLEKTIV SKITTI.
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Za vas smo pripravili:Spoštovane krajanke in 
krajani!

V vsej svoji lepoti nas je spet obiskala pomlad. Ptički lepo 
žvrgolijo, mi pa se prepuščamo lepoti narave ter jo uživamo 
vsak na svoj način. Pred nami je mesec maj, ko tudi naša 
krajevna skupnost obhaja svoj praznik. Mislim, da je prav, 
da vas po letu dni spet nagovorim v Izlaških novicah.
Moram priznati, da je bilo preteklo leto kar pestro, saj je mati 
narava poskrbela za to, da nam ni bilo dolgčas in smo imeli ves 
čas dovolj dela. Kar nekajkrat nam je odnašalo ceste. Še vedno 
imamo nekaj plazov neurejenih. Najbrž veste, da govorim o plazu 
na cesti od Drolca proti Sp. Izlakam ter o plazu nad Drašlarjem. 
Tudi pred ne tako dolgo časa položeni asfalt pri domačiji Arhovih 
na Sp. Izlakah, če smo natančni, ni tega niti pet let, je podlegel 
vremenskim neprilikam. Omenjena cesta je edina obvozna cesta, 
ki pelje skozi Zelenec. Z ministrstv om za okolje in prostor se 
že dogovarjamo, da bi rešili cesto pri Drolcu. Pri dogovarjanjih 
sodelujem z g. Andrejem Drnovškom z Občine ter g. Ivom 
Vrtačnikom. Na splošno dobro sodelujemo z vsemi na Občini. 
Med drugim nadaljujemo z vodovodom na Valvazorjevi po 
plinski cesti v Podlipovici ter proti Orehovici. Žal nam je 
pri omenjenih projektih malo zagodla zima, zato jih nismo 
uspeli do konca izpeljati, kot je bilo to predvideno.
Velika pridobitev krajevne skupnosti je tudi naš nov traktor. 
Moram povedati, da smo skušali sredstva za nakup traktorja 
pridobiti s pomočjo donacij. Poslali smo kar nekaj prošenj raznim 
podjetjem, malim obrtnikom in pa tudi posameznikom iz naše 
krajevne skupnosti, vendar je bil tako slab odziv, da človek ne more 
razumeti, da se ljudje tako zelo bojijo recesije. Vsem tem, ki so se 
kljub recesiji odločili, da prispevajo sredstva po svojih najboljših 
močeh, se na tem mestu še enkrat najlepše zahvaljujem.
Prav tako bi se rad zahvalil vsem, ki nam skozi celo leto 
pomagajo prebroditi vsakodnevne težave. Tistim pa, ki znajo 
le kritizirati in ne znajo izreči niti ene spodbudne besede, pa 
svetujem, naj tudi kritiko zadržijo zase.
Ob koncu naj vsem krajankam in krajanom ob našem prazniku 
zaželim mnogo zdravja, zadovoljstva ter medsebojnega 
razumevanja v krogu med svojimi najdražjimi kot tudi v 
soseščini ter v službi.

Franc Ravnikar
predsednik Sveta KS Izlake
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Avto moto društvo Izlake letos vstopa v jubilejno, 60. 
leto delovanja. Če smo začeli kot 
Avtomobilska-motociklistična grupa 
Izlake in nadaljevali kot avto šola, 
smo bili v  80-tih prepoznavni po 
motociklističnih zborih na Izlakah. 90. 
let  prejšnjega stoletja se spominjamo 
po turističnih avto relijih, v novem 
tisočletju pa smo naše delo usmerili 
v prometno varnost in prometno 
preventivo in  delo z mladimi. 
 Kot smo v uvodu zapisali, smo si 
v  preteklem letu kot temeljno nalogo 
zadali dvig stopnje prometne varnosti in prometne preventive 
na območju v pristojnosti društva. Pri tem so nam  pomagali 
nekateri aktivni člani društva in sekcij.  Izvedba preventivnih 
prometno varnostnih akcij je v veliki meri odvisna od 
sodelovanja vseh odgovornih in prav je, da zapišemo, da 
naše društvo odlično sodeluje z občinskim SPV in Policijsko 
postajo iz Zagorja.  V okviru tega sodelovanja smo v lanskem 
letu  pregledali prometno ureditev na Izlakah, Mlinšah in 
okoliških krajih. Naše predloge za ureditev kritičnih točk 
prometne infrastrukture smo na sestankih in na razgovorih 
posredovali pristojnim  v  občini. 
V veselje nam je, da naše delo ni ostalo neopaženo, saj nas 
je lansko leto Ministrstvo za notranje 
nagradilo z bronastim znakom za 
sodelovanje pri krepitvi varnosti. 
Priznanje, ki smo ga prejeli s tako 
pomembne inštitucije, nam daje vedeti, 
da naš trud ni bil zaman in da smo na 
pravi poti. 
 Ob prvem šolskem dnevu in skupaj 
z ostalimi nudimo pomoč šolarjem na 
poti v šolo in domov. Izrednega pomena 
pri organizaciji in izvedbi je sodelovanje 
z OŠ Ivana Kavčiča, ki je iz leta v leto boljše. Vodstvo šole je 

 AMD Izlake v letu 2009
povabilo Petra Breznika, avtorja priročnika Dober voznik 

bom, ki je  staršem šoloobveznih otrok 
in gostom predstavil, kaj se lahko 
zgodi, če otroci v avtu niso privezani, 
kakšna je zavorna pot in posledice 
prehitre vožnje. Del predstavitve se je 
dotikal tudi prometnih pravil in napak, 
ki jih delamo v prometu. V večini je 
bila predstavitev naslovljena na starše 
otrok in ostale udeležence v prometu, 
da ukrenejo vse potrebno, da zmanjšajo 
nevarnosti, ki prežijo na otroke v 
prometu.

 Izvršni odbor AMD Izlake prometno preventivne akcije, 
kot je prvi šolski dan, soorganizira in hkrati tudi izvaja, 
vendar se vsako leto  soočamo z vse večjim problemom  
pomanjkanja prostovoljcev.  V sodelovanju s Policijo, SPV, 
Krajevno skupnostjo in društvi na Izlakah želimo organizirati 
šolsko prometno službo. Veseli bi bili, če se nam pri izvedbi 
šolske prometne službe pridružite in tako tudi vi prispevate k 

večji varnosti naših najmlajših. 
 Pomemben prispevek k umiritvi 
hitrosti prometa na Izlakah prispevajo  tudi 
radarske table za merjenje hitrosti. 
 V sodelovanju z AMZS smo 30. 5. 

2009 na Izlakah organizirali Družinsko 
uro. Prireditev je sodila sklop prireditev 
ob praznovanju krajevnega praznika. 
Ogledali ste si lahko Renault Laguna, 
ki je na testiranju ADAC trčil v oviro s 
hitrostjo 80 km/h in se seznanili, kako 
izbrati in uporabljati otroške varnostne 
sedeže. Med drugim so vam posebna  
očala prikazala vpliv alkohola na vaše 
motorične sposobnosti, predstavljeni 
so bili simulatorji vožnje, vsem pa je 

nasvete za varno vožnjo posredoval inštruktor varne vožnje 

Šolarji spoznavajo prometne znake in predpise

Družinska ura na Izlakah



5maj 2010

Centra varne vožnje AMZS na 
Vranskem, Brane Legan. Družinska 
ura, ki je pripravljena in izvedena 
v okviru AMZS, je bila namenjena 
vsem kategorijam udeležencev v 
cestnem prometu. 
 Kljub visokim ciljem AMZS in 
predvidenem članstvu okoli 300.000, 
ugotavljamo, da se na Izlakah število 
naših članov bistveno ne spreminja. 
Če smo imeli pred leti 90 članov in 
nato v najboljših časih 104, sedanja številka 86 ne predstavlja 
velikega osipa.  Nekaj novih  članov pričakujemo v Moto sekciji, 
saj se je v zadnjih letih v Sloveniji razmahnilo ljubiteljstvo 
do motorjev. Nekaj novih  članov lahko pričakujemo tudi z 
naslova dela modelarske sekcije, saj je v OŠ Tone Okrogar  v 
Zagorju zelo aktiven modelarski krožek, pogosto pa medse 

povabijo prav našega 
prvega modelarja iz 
Izlak. 
 M o d e l a r s k i h 
tekmovanj se je  
udeleževal le Jaro 
Kremser. Zaradi 
nekaterih težav v 
nacionalni zvezi 
ladijskih modelarjev 
ideja o organizaciji 
ali soorganizaciji 
katere izmed tekem ni 
zaživela, okrnjeno pa je 
bilo  državno prvenstvo, 

saj so bile organizirane le 4 tekme od šestih razpisanih, od teh 
je bila ena prekinjena zaradi dežja.  Omembe vreden rezultat 
je zmaga v ECO Expert na močni mednarodni tekmi v 
Campogallianu v Italiji in drugi mesti v ECO Expert in Hidro 
2 na zadnji tekmi odprtega prvenstva Italije.
 Člani Moto kluba Izlake so med letom opravili več tur, 
se udeležili srečanj motoristov, konec avgusta pa pripravili 
že tradicionalni Golaž Moto Party. Že dolga leta sodelujejo 
na odmevni prvomajski budnici, ki svojo pot začne ob 6. 
uri zjutraj iz Medijskih toplic.  Spomladi so v svoji sredini  
gostili popotnika-motorista Mirana Juvančiča, ki je potopis 

po južni Ameriki predstavil tudi v 
knjigi »Nevidno bogastvo«, kjer 
opisuje svoja doživetja s potovanja 
po Avstraliji in  Južni Ameriki.
  Med aktivnostmi naj 
omenimo, da smo na pobudo Fiat 
kluba v Kisovcu pripravili slalom 
vožnjo za udeležence vsakoletnega 
srečanja ljubiteljev vozil Fiat. V 
sodelovanju z AMZS sodelujemo na  
vsakoletnem  tradicionalnem srečanju 

starodobnikov, ki ga organizira ŠK Tornado, saj udeležencem 
srečanja zagotovimo vozilo SPV, ki poskrbi za vsa tista vozila, 
ki omagajo na trasi prireditve. 
 Če smo zgoraj zapisali, da naše društvo vstopa v jubilejno 
leto, se lahko pohvalimo, da je naša krovna organizacija 
AMZS v letu 2009  praznovala 100. obletnico delovanja. 
Seveda vodstvu AMZS in vsem prejemnikom priznanj iskreno 
čestitamo. Delovanje zveze je povezano z delovanjem društev 
in zato smo vključeni v delo  organov AMZS, kjer smo aktivni 
v: 
• Komisiji za mednarodno sodelovanje, pomoč in turizem 

(Bogo Steklasa), 
• Komisija za priznanja (Matjaž Cirar) in 
• Častnem razsodišču (Bogo Steklasa).
AMZS je prenovila svojo spletno stran, kjer lahko najdete vse 
pomembne informacije o potovanjih, članstvu in ugodnostih. 
 Kot je znano, so finančne možnosti društva omejene 
in izhajajo iz članarine in donacij. Trenutne razmere niso 
naklonjene zbiranju sredstev in vsako društvo to problematiko 
rešuje po svoje. Če smo bili v preteklih letih skromni in 
nismo prosili za dodatna sredstva, bomo letos na organizacije 
naslovili prošnjo, da nam pomagajo pri organizaciji in izvedbi 
praznovanja 60. obletnice društva. Upamo, da bodo naše 
prošnje uslišane in da vas bomo lahko naslednje leto povabili 
na skupno praznovanje. 
Zahvalil bi se vsem, ki ste nam pomagali pri našem delu, posebno 
priznanje pa gre sekretarju društva, g. Mirku Drnovšku, ki me 
je v času moje večmesečne odsotnosti nadomeščal in skrbel, da 
so se zgoraj navedene naloge lahko realizirale. 
 Vsem čestitamo ob krajevnem prazniku in vas vabimo, 
da se nam pridružite.

Bogo Steklasa

Simuliranje opitosti

Temu se reče dobra sezona
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Kratek prelet dela KO Zveze borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Izlake

Vsako leto nam podari cvetje za ureditev spomenika na 
Orehovici g. Hodak, za kar smo mu zelo hvaležni.
Ob dnevu mrtvih naša organizacija v sodelovanju z izlaško 
šolo in Krajevno skupnostjo organizira komemoracijo ob 
spomeniku na Orehovici. Veseli smo, da se ob slovesnosti 
zbira vse več krajanov in tudi mladih. Želimo si še nadaljnjega, 
dobrega sodelovanja na tem področju, tako s Krajevno 

skupnostjo kot tudi z Osnovno šolo 
Izlake.
Kot vsako leto smo tudi letos za 
novoletne praznike obdarili številne 
starostnike, in sicer 10 naših članov, ki 
živijo v Domu starejših na Izlakah ter 
21 članov na njihovih domovih. Poleg 
tega tudi med letom obiskujemo naše 
člane v času bolezni in pa ob visokih 
jubilejih.

V letošnjem letu je poteklo tudi štiriletno mandatno delo 
organom  KO ZB za vrednote NOB. Na konferenci, ki je bila 
v domu PGD Izlake, ker društvo nima lastnih prostorov, je bilo 
delo dobro ocenjeno in  je bilo izvoljeno novo vodstvo. Vodenje 
je bilo še za 4-letno obdobje zaupano dosedanji predsednici 
Gionkar Vidi. Poleg tega je bil tudi sprejet program dela, ki pa 
ga bomo, upamo, uspešno realizirali ob dobrem sodelovanju 
vseh v Krajevni skupnosti.
Treba je poudariti, da društvo uspešno deluje kljub pomanjkanju 
sredstev, saj se preživlja samo s članarino ter zvrhano mero 
pripravljenosti članov za delo. Želimo, da bi pomniki iz naše 
slavne polpretekle zgodovine ostali v spomin in opomin 
nadaljnjim generacijam, da ne bi bilo pozabljeno trpljenje 
slovenskega naroda,  zato si močno prizadevamo, da se v naše 
vrste vključi čim več mladih.
Zato vabimo mlajše in mlade, da se vključijo v delo našega 
društva KO Zveze borcev za vrednote  NOB Izlake. S skupnimi 
močmi bomo poskrbeli, da se ne bodo pozabile strahote vojne 
in da ne bo nikdar več prišlo  do takih dogodkov.
Ob krajevnem prazniku želimo našim članom in vsem krajanom 
Izlak zdravja ter veliko delovnih uspehov.

KO ZB za vrednote NOB Izlake                                                                                              

Izlaški borci na enem izmed skupinskih srečanj

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB že ima svoja leta. 
Deluje že od leta 1962, ko je bila ustanovljena in so bili njeni 
člani, po takrat veljavni zakonodaji, lahko samo tisti, ki so v 
svojem srcu nosili trpljenje preteklosti. To so bili borci, aktivisti, 
taboriščniki, vdove padlih borcev, ukradeni otroci itd. Bilo jih 
je prilično dosti, glede na številčnost krajevne skupnosti. Je pa 
bilo članstvo omejeno samo na določeno populacijo. Kmalu 
je bilo na ravni republike ugotovljeno, 
da bo potrebno sestavo spremeniti, 
jo pomladiti, če želimo, da dogodki 
iz časov herojske borbe ne bodo šli v 
pozabo. Sprejeto je bilo, da so lahko 
člani vsi, ki imajo pozitiven odnos do 
NOB in partizanskega boja.
Članstvo v naši organizaciji sicer ni 
številno. Gibalo se je od 107,  pa do 
današnjega dne, ko nas je 80. Trenutno 
je od tega 30 članov, ki imajo status borca, 50 pa takih, ki cenijo 
vrednote narodnoosvobodilnega boja in se zavedajo, da če ne 
bi bilo NOB, ne bi bilo danes samostojne Slovenije. Ali je 
to veliko ali malo? Mi pravimo, da nas je premalo, premalo 
je predvsem mlajših, ki naj bi bili nosilci delovanja KO ZB. 
Takšna je bila tudi ocena na letni konferenci.
Člani naše organizacije se vsako leto udeležijo proslav in 
manifestacij, ki jih organizira združenje ZB za vrednote 
NOB Zagorje, V preteklem letu jih je bilo 19. Da naštejem 
samo nekatere: Dražgoše, „100 frankolovskih žrtev“, 
Poljane, Janče, Podljubelj, Dobrnič itd. Na teh proslavah - 
srečanjih, ki so vsako leto bolj množično obiskovane, je tudi 
vedno več mladih, kar je razveseljivo.
V naši domači občini smo se udeležili Proslave ob Dnevu upora 
proti okupatorju v Delavskem domu, kjer je govoril predsednik 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janez 
Stanovnik in množično smo se udeležili tudi proslave v mesecu 
avgustu na Čemšeniški planini.
Posebno skrb smo tako kot vsako leto namenili  spomenikom 
iz časov NOB. Naši člani zelo skrbno vzdržujejo spomenike, 
želeli pa bi, da bi se čim prej rešilo vprašanje lastništva zemlje, 
na katerih so postavljeni pomniki iz pretekle dobe.
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                               CENTER 
                                                                             K I S O V E C

  

KJER S ŠIROKO PONUDBO MATERIALA ZA ELEKTRO, STROJNE IN VODOVODNE INSTALACIJE 
TER ZA VSA GRADBENA IN PLESKARSKA DELA, KAKOR TUDI Z BOGATO IZBIRO KOPALNIŠKE 
OPREME IN GALANTERIJE, SVETIL, BELE TEHNIKE, GRELNIH TELES, TV IN AUDIO TEHNIKE, 
ZADOVOLJIMO VSE VAŠE ZAHTEVE IN ŽELJE.
                                     V EVJ CENTRU VAM NUDIMO POPOLNO STORITEV :

ugodne nakupne pogoje in ugodnosti kartice zaupanja, strokovno svetovanje, dostavo blaga, 

priključitev bele tehnike, odvoz bele in elektronske tehnike, menjavo blaga, priporočamo 

mojstra, zbiramo izrabljene sijalke  in baterije, omogočamo nakup preko spleta...

                                     www.elektroprom.si

  



9maj 2010

Uspešno leto za društvo kmetic, žena in deklet na 
podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat

se rade zahvalile vsem tistim, ki ste naše delo opazili in nam 
izkazali zaupanje ter nas prijavili na razpis. Hvala. To je bilo 
priznanje za naše dosedanje delo in hkrati velika vzpodbuda 
za nadaljnje delo. V našem društvu se trudimo, da bi obujale 
tradicijo, ohranjamo slovensko narodno pesem,  predvsem pa 
si želimo, da predstavljamo naše kraje, našo tradicijo tudi širše. 

V lanskem letu smo se pogumno 
odločile in se prijavile na razpis 
društva LAS in kandidirale za 
LIDER sredstva. Vedele smo, da 
bomo težko izpeljale projekta, saj 
je velik problem društev glede 
finančnih sredstev. Projekt moraš 
izpeljati in šele nato prejmeš 
sredstva. Prijavile smo dva 
projekta: Pozdrav s podeželja 
in Obleka naredi človeka. Prvi 
projekt Pozdrav s podeželja smo 

v preteklem letu izvedle v celoti. Svoje petnajstleno delovanje 
smo želele praznovati malo drugače. S tem projektom smo 
želele pokazati naše kraje udeleženkam iz drugih krajev 
Slovenije in približati utrip podeželja meščanom Zagorja. 

Mislim, da nam je zadeva v 
celoti uspela. Ob tej priliki smo 
izdale tudi brošuro Pozdrav s 
podeželja, kjer smo povzele naše 
delo. Čeprav smo projekt izvedle 
v enem dnevu, je bilo nanj veliko 
priprav že čez celo leto. V Zagorje 
smo povabile kmetice devetih 
društev. Našemu povabilu so 
se odzvale Primorke, Pomurke, 
Korošice, Štajerke, Belokranjke 
in sosednja društva. Srečanje smo 
pričele z okroglo mizo Vpliv žena 

z Vlasto Nussdorfer. Dvorana v RCR Zagorju je bila nabito 
polna. Kljub temu, da ni delala klima in ozvočenje ni delovalo, 
smo se dobro slišale in zdržale do konca. Vse goste smo 
sprejele z dišečimi perkmandelci, ki so jih naše članice spekle 

Srebrna občinska plaketa

Naše zasavske podeželske žene

Kar dobro smo zakoračile v leto 2010, že smo pregledale 
lanskoletno delo in se lotile letošnjega dela. Za naše društvo je 
bilo leto 2009  precej naporno in delovno. Zadale smo si veliko 
dela. Izvajale smo vse aktivnosti, ki so že kar stalnica našega 
delovanja. Organizirale smo predavanja, strokovno ekskurzijo, 
udeleževale smo se srečanj s kolegicami iz Slovenije. Udeležile 
smo se izbora kmetice leta, ki 
je bil v lanskem letu pri nas v 
Zagorju. To pa je pomenilo, da 
smo nekatere stvari pomagale 
izvesti. Gostile smo kmetice 
iz Slovenske Bistrice, katerim 
smo razkazale našo Zagorsko 
dolino. Udeležile smo se državnih 
ženskih kmečkih iger na Pristavi 
pri Stični. Naša kandidatka 
je na državnem prvenstvu v 
Tešanovcih dosegla četrto mesto 
v spretnostni vožnji s traktorjem in enoosno prikolico. Izvedle 
smo kar nekaj samostojnih koncertov, se udeležile območne 
revije in sodelovale na koncertih po Sloveniji. Udeležile smo 
se državnega tekmovanja v kuhanju kisle župe v Jakobskem 
dolu, kjer je naša ekipa dosegla 
srebrno priznanje. Prav tako smo 
kuhale bučkino juho v Podčetrtku 
in osvojile prvo mesto po mnenju 
strokovne komisije. Organizirale 
smo zasavsko tekmovanje v 
peki domačega kruha in orehove 
potice, kjer so tudi naše članice 
osvojila zlata, srebrna in bronasta 
priznanja. S svojimi dobrotami 
smo sodelovale na prireditvah. 
Sodelovale smo se ob praznovanju 
praznika KS Izlake.
 Pomembno se nam zdi, da se promovirajo naši izdelki. Z 
veseljem dobrote Zasavja predstavimo tudi širše, saj na žalost 
še marsikdo o Zasavju razmišlja negativno. Razveselile smo 
se, ker smo prejele srebrno občinsko plaketo. Še  enkrat bi 
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po receptu, ki smo ga obdelale na tečaju Zasavske jedi. Ta tečaj 
smo izvedle že prej, saj smo se želele malo pripraviti na to, da 
se bomo dobro predstavile. Po končanem predavanju smo za 
udeležence pripravile ogled Zagorja. Ogledale smo si kmetijo 
in podjetje  Ule, se oglasile v zagorski cerkvi. Nato smo se 
zbrale v gostišču Kum, kjer smo pripravile in ponudile za naše 
kraje značilne jedi. Za predjed 
smo ponudile jetrnico, funšterc in 
šamro. Kosilo smo začele z zajčjo 
obaro in prežganko. Glavno 
jed je predstavljala svinjska 
pečenka, krvavica, granadirmarš, 
prepraženo zelje ter endivija 
solata s krompirjem. Jabolčni 
zavitek in popečena jabolka pa sta 
bili še sladice. Za gašenje žeje smo 
ponudile tovkovc, jabolčni sok 
in vodo. Udeleženkam smo jedi 
podrobno predstavile.  Po končani 
predstavitvi so si udeleženke 
ogledale še center Zagorja in spomenik dr. Janeza Drnovška. 
V delavskem domu so si ogledale našo razstavo Iz babičine 
skrinje. Naše čudovito srečanje smo zaključile s koncertom 
ljudskih pesmi v dvorani delavskega doma. Predstavilo se nam 
je osem skupin ljudskih pevk in folklorna skupina. Članice 
našega društva smo za to priliko prikazale običaj šrange. Prav 
tako so na prireditvi  prejele naše pevke  Galussova priznanja 
za pet in večletno prepevanje. Koncert sta povezovala Andrej 
Dolšina in Anita Ule, ki sta se v tej vlogi sicer prvič srečala 
skupaj, a vseeno nista imela nikakršnih težav. Udeleženkam 
smo poklonile spomin na srečanje, ki so nam ga izdelale mlajše 
članice našega društva.  Izdelale so  linorez Valvazorjeve 
kapele, poskrbele za odtise, naredile okvirje iz papirja in linorez 
okvirile. Priznati moram, da so nalogo vzele resno, vložile 
veliko truda in zadolžitev dobro izpeljale.  Seveda pa je koncert 
popestril Rihard Majcen, ki je skupaj z našo pevsko skupino 
Klasek  dvignil dvorano na noge. Koncert se je sicer malo 
zavlekel, a poslušalci so menili, da je hitro minil. Upam, da je 
bil koncert v zadovoljstvo nastopajočim, da pa so uživali tudi 
poslušalci. Po končani prireditvi smo poklepetali še ob naših 
dobrotah in srečanje je bilo za nami, le še poročilo in zahtevek 
je bilo potrebno pripraviti.

 Pri drugem projektu Obleka naredi človeka smo v  lanskem 
letu  izvedle  prvo fazo. Idejo za projekt smo dobile članice, 
ki smo hodile na srečanja. Naše kolegice so imele značilne 
obleke. Zaželele smo si, da bi se tudi me lahko predstavljale 
na tak način. Prijavile smo se na razpis in začele zbirati 
informacije in starejše slike. Spraševale smo starejše članice, 

kako so se oblačile včasih. Iz 
zbranih slik nikakor nismo morale 
do značilnih podeželskih oblek. 
Podeželski ljudje se pri delu niso 
pogosto slikali ali pa so se takrat 
pražno oblekli. Vse informacije 
smo zbrale v brošuri Obleka 
naredi človeka. Glede na zbrane 
informacije smo se lotile priprave 
krojev. Želele smo delovno in 
svečano obleko v enem. Odločile 
smo se za krilo, bluzo, jakno 
in predpasnik. Ko smo izdelale 
kroje, je bilo potrebno izbrati 

še materiale. Odločile smo se za modro barvo. Izdelale smo 
prvih pet oblek, ki smo jih prvič predstavile na naši razstavi Iz 
babičine skrinje. Za izvedbo obeh projektov je bilo potrebno 
veliko priprav in dela. Da sta bila projekta uspešno izvedena 
se  moram  resnično zahvaliti vsem članicam našega društva. 
Nekatere so pomagale bolj, druge manj. Hvala vam, drage 
članice. Veliko dela smo si naložile, a izpeljale smo ga uspešno. 
To pa je bilo mogoče le z vašo pomočjo. Prav tako se moramo 
zahvaliti vsem, ki so prisluhnili naši prošnji in nam na različne 
načine priskočili na pomoč. Sedaj samo upamo še, da bi čim 
prej pridobile tudi sredstva.  
 Za nami je torej naporno leto. Za letošnje leto smo si 
zastavile nekoliko manj dela, a še vedno bo dovolj aktivnosti. 
Želimo si, da bi se krajani odzvali in se udeležili tudi naših 
prireditev. V vsako aktivnost kateregakoli društva je vloženih 
veliko prostovoljnih ur, sredstev in dela. Trudimo se, da 
bi izboljšali kakovost življenja. Vabimo vas, da se nam na 
prireditvah pridružite in tako izrazite podporo našemu delu. 

Irena Ule
predsednica Društva kmetic, žena in deklet na podeželju 

Izlake – Mlinše – Kolovrat

Državno srebrno priznanje v kuhanju kisle župe
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Vokalna skupina Iris
cerkvi Sv. Primoža pod Čemšeniško planino ob božičnem 
pohodu z baklami v organizaciji Turističnega društva 
Čemšenik in zapele pri maši v cerkvi na Blokah. V februarju 

je sledil še nastop za varovance 
Doma starejših občanov Polde 
Eberl - Jamski na Izlakah. Dekleta 
so bila res pridna. Ampak nekaj 
dela jih čaka tudi še v prihodnje, 
saj so na vrsti toplejši meseci s 
porokami, na katere Iris tudi radi 
povabijo. Skupina bo sodelovala 
še na vsakoletni prireditvi KS v 
Orehovici. Pomembna pa bo tudi 
območna revija malih pevskih 
skupin Zasavja v mesecu juniju, ki 
bo tokrat v Hrastniku. 

Nina Ojsteršek

Nastop na literarnem večeru s prof. Dušico 
Kunaver v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje

Vokalna skupina Iris trenutno šteje 11 članic, njihova 
umetniška vodja pa je Lucija Kržišnik. V sezoni 2009/10 
so bile pevke zelo aktivne, saj je za njimi že precej 
nastopov. Že v začetku pevske 
sezone septembra so nastopile na 
Valvasorjevih večerih na gradu 
Medija, sodelovale so na regijski 
reviji na gradu Bogenšperk in 
sodelovale na srečanju pevskih 
prijateljev v Kulturnem domu 
Radeče. Nato so bile povabljene 
tudi na državno prireditev Izbor 
kmetice leta. V gostišču Kum so s 
svojim petjem ob njenem osebnem 
prazniku razveselile gospo Brvar. 
V mesecu novembru so v Knjižnici Mileta Klopčiča 
Zagorje gostili profesorico Dušico Kunaver, ki je 
govorila o pomenu ljudske pesmi med Slovenci, skupina 
Iris pa se je pridružila s pestrim izborom ljudskih pesmi 
napisanih za ženske vokalne skupine. 28. novembra 
pa se je zgodil eden izmed pomembnejših dogodkov, 
to je bilo praznovanje 10. obletnice v Domu Sv. Jurija 
na Izlakah. Dekleta so se potrudila ter pripravila pester 
izbor kakovostno izvedenega repertoarja. Ni čudno, da 
so napolnile dvorano Sv. Jurija, ki prejme kar okrog 200 
obiskovalcev, ki so bili navdušeni. Prvi del njihovega 
repertoarja je obsegal prav slovensko ljudsko pesem. V 
drugem delu njihovega nastopa so dekleta pokazala, da 
znajo zapeti tudi kakšno popevko slovenskega in tujega 
izvora, kakšno črnsko duhovno in umetno pesem. Na 
klavirju jih je pri nekaterih skladbah spremljala Polona 
Troha. V goste so povabile fante iz Zagorskega okteta, 
povezovalni program pa je napisala in vodila Mateja 
Drnovšek s pomočjo članov mladinske gledališke skupine 
Svoboda Izlake. Koncert so obeležile tudi s posnetkom, 
ki se je predvajal na lokalni televiziji ETV. Že naslednji 
dan so nastopile na dobrodelnem koncertu MePZ Ladka 
Korošca v Kulturnem domu na Mlinšah, sodelovale pa so 
tudi na letnem koncertu MePZ KUD Oton Župančič Sora. 
Z božičnim programom so že tradicionalno nastopile v 

Se srečata dva lovca, pa vpraša drugi lovec prvega: 
"Kako to, da lahko tako hitro ujameš medveda?"
Prvi lovec odgovori:
"Enostavno. Postavim se pred votlino, zažvižgam, pride 
ven medved in ga ustrelim."
Naslednji dan se spet dobita in prvi lovec vpraša 
drugega:
"Kako to, da si ves v mavcu?"
Pa reče drugi:
"To sem naredil, kar si mi rekel: postavil sem se pred 
votlino, zažvižgal, in ven je prišel vlak.” 



12 maj 2010

Loke Studio
Če nadaljujemo s statistiko, kako obsežno je že postalo vaše 
delo?
Matic: »Filmov smo posneli 6, medtem ko so v tem trenutku 
posneti že trije deli Na kraju zločina in eden v pripravi (v času 

pisanja intervjuja je bil 4. del že na voljo za 
ogled). Za vsak film imamo posnetega približno 
12 ur materiala, ostalo pa si izračunajte sami. 
Upoštevajte, da ne uspe vse vedno v prvo.«

Spomnim se premiere D'čete v izlaški kino 
dvorani; ne spomnim pa se, kdaj je film 
nazadnje napolnil dvorano. Ste ponosni na ta 
dosežek? Je bilo to pričakovati?
Marko: »To so bili naši tihi upi, a še daleč ne naša 
pričakovanja. Ko smo vabili ljudi, smo ocenili, 
da bomo veseli, če jih pride vsaj okoli 30 do 40. 
Zelo smo bili veseli, ko so ljudje pokazali takšno 
zanimanje za naše delo.« 

Matic: » Morda je bila ravno 
lokalna tematika D'čete tisto, 
kar je povečalo obisk. Prišel je 
celo župan. Na tem mestu pa bi 
se zahvalil še Kmetijski zadrugi 
in Kulturnemu društvu, da so 
nam tako velikodušno odstopili 
dvorano.«

Vsi vemo, da je čas denar, zato 
me zanima, kako kaj kaže 
vaša bilanca, glede na to, da v 
svoje projekte vložite ogromno 
prostega časa.
Matic: »V svetu poznamo visoko 

in nizko proračunske filme, to, kar snemamo mi, pa bi lahko 
kategorizirali kvečjemu kot brezproračunski film. Razen če v 
posredne stroške štejemo sendvič in gorivo za avto, vendar pa 
kljub temu rdečih številk nimamo, ker enostavno ne sledimo 
finančni plati filmov. Filmov ne snemamo zaradi denarja in 
slave, ampak ker nas to veseli.«

Kaj si štejete kot največje priznanje, ki ste g prejeli za 
katerokoli vaše delo?

Inšpektor Ivan na delu

Ekipa D’Čete na snemanju

Če slika pove tisoč besed, jih film pove milijon. Tako je zapisano 
na spletni strani Loke Studia. Če še ne veste, o čem je govora, 
potem verjetno niste pravi Izlačan. Pokol v izlaškem gozdu 1 in 
2, Ko hribovc na rajžo gre, D'četa ... pa tudi nadvse popularna 
serija Na kraju zločina: Izlake so namreč prodrli 
že skoraj v vsak dom na Izlakah. Govorim 
seveda o mladih, ki delujejo pod vodstvom 
Matica Poropatiča, s katerim sem se pogovarjal 
na štiri oči, dokler se nama ni pridružil še Marko 
Klemen, ki nas zabava v vlogi zmedenega 
patologa v seriji Na kraju zločina: Izlake.

Če se premaknemo malce v preteklost, kje se 
je rodil Loke Studio?
Matic: »Začetki segajo nekje v leto 2005, ko 
smo posneli film Pokol v izlaškem gozdu 1. S 
snemanjem pa sem se začel ukvarjati že prej, a ne v tem obsegu. 
Od takrat pa do danes snemamo nekako en film na leto. Izjema 
je seveda serija Na kraju zločina: 
Izlake, ki izhaja bolj pogosto.«

Statistika je vedno priročna 
zadeva, zato me zanima, koliko 
članov danes šteje Loke Studio 
in od kod vse prihajajo?
Matic: »Glede na to, da Loke 
Studio niso formalna organizacija, 
tudi nimamo nikjer zabeleženih 
članov. Situacija je takšna, da je 
za vsak film zasedba drugačna 
in ni stalna. Težko rečem, koliko 
nas je, ne da bi koga izpustil. 
Prihajamo iz celotnega Zasavja, kar je nekako tudi naš cilj – saj 
smo tematsko naravnani pretežno na Zasavje.«

Verjetno je ob takšnem številu ljudi potrebno poskrbeti 
tudi za določeno stopnjo organiziranosti. Kako to deluje 
znotraj vašega studia?
Matic: »Res je, da nekdo pač mora usklajevati ekipo, drugače 
ne dosežemo ničesar. Za usklajevanje in logistiko pretežno 
skrbim sam, vsak ima pa tudi svoje zadolžitve, ki se spreminjajo 
od projekta do projekta.«
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Matic: »To bi bil zagotovo odziv ljudi, ki pridejo gledat film. 
Všeč nam je, ko ljudje sprejmejo naše filme, da nas pri tem 
podpirajo in da jim je nasploh všeč, kar delamo. Pa seveda tudi 
denar, milijoni (v smehu).«

Kaj je po vašem mnenju cilj vašega kulturnega 
udejstvovanja? Lastno razvedrilo ali ciljate širše?
Matic:  »Začetki so bili zgolj ljubiteljski, a se vseeno trudimo, 
da bi bili z vsakim novim filmom boljši in bi presegli lastno 
ustvarjalnost. Zagotovo se pri vsem tem tudi ogromno naučimo, 
predvsem na podlagi povratnih informacij, ki jih dobimo.«
Marko: »Prav tako nam je všeč, da se s tem širi kulturno 
dogajanje na Izlakah. Ne nazadnje pa je smeh pol zdravja, zato 
smo veseli, ko ljudi zabavamo in skrbimo za razvedrilo – filme 
delimo s svetom, saj jih ne delamo samo zase.«

Učimo se iz preteklosti, živimo v sedanjosti in zremo v 
prihodnost – kako pa v prihodnost zrejo Loke Studio?
Matic: »Želimo si, da bi delali še bolj kvalitetne filme, da bi 
pri tem še bolj uživali in da bi še naprej skrbeli za kulturno 
dogajanje v kraju.«

Smo še kaj pozabili in bi radi izpostavili?
Matic: »Rad bi še omenil, da smo dva naša filma leta 2007 
lastnoročno izročili tudi pokojnemu dr. Janezu Drnovšku. 
Takrat smo jih množično delili naokoli. Potem pa smo dve 
leti zapored (2008, 2009) v decembru sodelovali na filmskem 
festivalu Trakulja v Cerknem. Tja smo bili povabljeni s strani 
organizatorjev in naši filmi so bili zelo dobro sprejeti med 
publiko. Čeprav formalnega ocenjevanja ni bilo, smo bili med 
gledalci zelo priljubljeni.«
Če si želite izvedeti več o Loke Studiu in njihovih filmih, jih 
lahko najdete tukaj:

Spletna stran: www.loke-studio.net
Facebook skupini: »Inšpektor IVAN Fan Club« in »LOKE 
STUDIO«

Če se želite pojaviti v katerem od delov Na kraju zločina, 
stopite z njimi v kontakt – vedno jim namreč primanjkuje žrtev 
za zločine, ki jih inšpektor Ivan rešuje J.                         

Uroš Miklavčič



14 maj 2010

Kaj?! Miklavža ni? Ni?! Ni ga ... Ne mi reči, da se je izgubil? 
Ha! Ta pa je dobra!
 Po začetnih zapletih z izgubljenim Miklavžem  se je 
zgodba dobro razvila. Na srečo. Starega moža s planin smo 
našli in otroci Izlak so lahko uživali v gledališki igri, ki sem 
jo pripravila skupaj z mlajšimi igralci Kulturnega društva 
EE Izlake.
 Dogodek se je preselil v Jurijev dom, tako da je vse 
skupaj postalo še bolj zanimivo. K prijetnemu vzdušju so 
pripomogli tudi pevci Otrško-mladinskega cerkvenega 
pevskega zbora Sv. Jurij Izlake.
 Ves čas priprav so skakljali mrazki, vendar mi se nismo 
dali. Temperaturo so nam dvigovali živčki in pa dobra volja.
 Kako smo si oddahnili, ko smo slišali vaš smeh, otroci. 
Tu pa tam sem »pofrcigala« izza scene in ujela nasmejane 
obraze. Še gospod župnik se je prešerno smejal …
Nežka je iskala starše, našla prijatelje, našla med, pa še v 

dobro voljo nas je 
spravila! Kaj hočemo 
lepšega? Najlepše pa 
je šele prišlo, ko nas je 
obiskal Miklavž. Res, 
da je izgledal izredno 
upehan, vendar prišel 
pa je, kajne? Razdelil 
je darila, povedal, kar 
nam je šlo in obljubil, 
da nam bo drugo leto 
pripravil še kakšno 
dobro predstavo. 
 Do takrat pa le 
pridno, otroci in 
starši, Miklavž vas 
opazuje!

Urška Sodec Bedrač

Podelitev diplom novim prostovoljcem Medgeneracijskega 
društva Srečno na Izlakah

Ponedeljek, 22. 3. 2010, je bil pomemben dogodek za 
Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje. 

Prvič: gostili smo vrhunskega strokovnjaka za medsebojne 
odnose in medgeneracijsko sožitje in predstojnika Inštituta 
Antona Trstenjaka, prof. dr. Jožeta Ramovša. Udeležil se 
je občnega zbora društva, ki smo ga združili s podelitvijo 
diplom novim prostovoljkam, ki so uspešno zaključile 
usposabljanje za voditelje medgeneracijskih skupin in 
osebno družabništvo s starim človekom.

Drugič:  društvu so se pridružili novi člani, tako prostovoljci 
kot novi modri člani in nove medgeneracijske skupine za 
kakovostno starost. Iz društva  jim želimo dobrodošlico in 
veliko lepih trenutkov pri njihovem prostovoljskem delu z 
osamljenim starim človekom.

Tretjič: prisluhnili smo predavanju o psihosocialni oskrbi 
za starost. 
Občni zbor je izzvenel v prijetnem, pozitivnem in delovnem 
vzdušju. Hvala vsem, ki ste prispevali k temu, da je bilo tako.
                                                                                                                

Mojca Vetršek
predsednica MD Srečno

Medgeneracijsko društvo                                  
Srečno Zagorje

Nežka se je izgubila, pa 
Miklavž, pa dvorana, pa ...

Pihajte otroci!

Občni zbor MD Srečno na Izlakah
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NOVO: Vsak ponedeljek in torek 10 % popust za barvanje las.

telefon v salonu: 03 56 74 276

Krače 8a
1411 Izlake
tel.: 03/56 73 513
gsm: 031/750 797
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In smo že nazaj. Na odrskih deskah,  mislim. 
Malo smo manjkali, ampak smo pa zato 
sedaj v toliko večjem zagonu. Velika skupina 
za seboj potegne tudi takšne stvari, kot so 
nosečnost in druge neodložljive obveznosti. 
Kulturno društvo pa kljub vsemu ni spalo. 
Tudi v preteklem letu ne. Mladinska skupina 
KD EE Svoboda Izlake je še vedno veselo 
igrala Šolo za može, v decembru pa pod 
taktirko Urške Sodec Bedrač pripravila 
igrico Nežka hoče domov.
 Naše poletje je minilo, kot bi mignil. 
Pripravljali smo se namreč na že 20. obisk 
Janeza Vajkarda Valvasorja. Kot ponavadi 
nas obiskovalci tudi tokrat niso razočarali. V 
velikem številu so se vili po poti na Medijski 
grad, ki so jo osvetljevale 
bakle. Scena je bila tokrat 
malce drugače postavljena 
in zasnovana, obvezen obisk 
Valvasorja pa ni manjkal. 
Za zaplete so tudi tokrat 
poskrbeli hlapci in dekle, 
berači, nepredvidljivi otroci 
lastnikov gradov in obvezni 
gostje – sosedi. Tisti, ki jih 
malce zanima zgodovina pa 
so skozi igro lahko spoznali 
tudi delček zgodovine, saj so liki v igri v preteklosti v 
resnici bivali na Medijskem gradu in njegovi okolici. 
Tako je bil že 20. Valvazor 
ponovno poučen. Vsakokrat 
je malo drugačen in vsakič 
se iz njega lahko podučimo o 
novih zgodovinskih dejstvih. 
No, poletje pa ni minilo samo 
v pripravah na gledališko 
predstavo, tudi nekaj 
strešnikov je bilo potrebno 
zamenjati, ker je v dvorano že 

Odlikovanje? Mi bi raje dvorano!
začelo zamakati. Na našo veliko žalost.
  Jesen, ko se dan začne občutno 
krajšati, večeri pa se podaljšujejo, je čas, ko 
se mi začnemo pripravljati na nove podvige. 
Tokratni cilj: nasmejati izlaško publiko (in 
tudi druge seveda) z igro Georgea Feydeau-a 
ODLIKOVANJE. Igra je postavljena v leto 
1890, vendar je strašno aktualna še danes, ko 
se veliko posameznikov bori za navidezna 
odlikovanja in slavo, zanemarja pa prave 
vrednote, kot so družina in ljubezen. 
Feydeau zna to izredno komično predstaviti 
v situacijski in besedni igri. Mislim, da 
nam je to izlaškim gledališčnikom zelo 
dobro uspelo. Dvorana je pokala po šivih, 
bilo je polno polno navdušenega smeha. In 

verjemite, če uživate vi, naši 
gledalci, mi na odru zaradi 
vas uživamo še toliko bolj. 
Vaš smeh je največja nagrada 
in pohvala, ki si jo mi želimo. 
Če je kdo predstavo zamudil, 
obljubljamo, da jo bomo 
ponovili.
Če takole preletimo celotno 
preteklo leto, vidimo, da nismo 
ravno lenarili. Kar veliko se je 
dogajalo. Izredno radi stojimo 

na odrskih deskah in z njih zabavamo našo drago publiko. 
Zdaj pa še vi povejte meni. A ne bi bilo krasno, če bi lahko 

uživali v naših predstavah v 
novi dvorani. Menim, da bi si 
jo Izlake zaslužile.

Mateja Drnovšek

Čigavo je sedaj odlikovanje?

Izgubljeni sin se vrne

Kdo je tu glavni?
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Nekaj mene
Zakaj sem izbrala takšen naslov?
Za njim se skriva kar zanimiv splet okoliščin. Kot veste, 
sva letos z Natašo Lipovšek dobitnici občinskih priznanj 
dr. Slavka Gruma. Seveda ponosni, da imamo na Izlakah 
spet dve nagrajeni krajanki, smo se v odboru Izlaških novic 
spogledovali, kdo bi naredil intervju še z eno od nagrajenk, to 
je z mano. Porazdelili smo si že vse dolžnosti, le ta zadeva je 
še vrtala. Predvidevajoč, da bo zadeva najhitreje opravljena, 
sem se javila kar sama. Podpisal pa naj bi se pod intervju 
nekdo drug. V trenutku je bila zadeva rešena v zadovoljstvo 
vseh petih navzočih občasnih  piscev, redaktorjev, tehničnih 
urejevalcev, lektorjev, urednikov … Seveda sem s tem  
opisala le nekaj vlog, v katerih se znajdemo kot člani 
uredniškega odbora. Poleg teh smo vsakodnevno v čisto 
drugačnih; poleg službenih tudi v vlogah noseče mamice, 
aktivne mamice in žene, bodočega ženina, babice …  
Ampak laže rečeno kot storjeno. Čas je mineval, intervju pa 
je kot Damoklejev meč visel nad mano. Zataknilo se je že pri 
izbiri vprašanj. Kako naj bi se predstavila najbolj nevsiljivo, 
pa še vedno dovolj tehtno? Napisala sem filozofsko 
mešanico nekakšnih floskul, raznih pedagoških trditev, 
nekaj moralističnih ugotovitev, pa seveda obvezen odgovor 
na vprašanje, kaj je zame kultura. Pošteno povedano, zelo 
neosebno  je izpadlo vse skupaj. Že pri kulturi bi lahko 
večkrat različno povedala. Še najbolj velja zame tisto, da 
kultura ni nekaj samo sebi namenjenega, ampak je to delček 
vseh nas. Vsi smo namreč kultura in vsi jo ustvarjamo.  
Pa je v meni nastal nekakšen kratek stik. Hej, zakaj pa 
tako formalno. Raje napiši nekaj v obliki neobveznega 
razmišljanja.     
Ko ti povejo, da bi te radi predlagali za neko priznanje, se 
gotovo pojavi nek nasprotujoči si občutek. Si primeren za 
nekaj takšnega, so ljudje iskreni, bi sprejel  … Odločitev je 
povezana z nekakšnim  ponotranjenjem in sledi ji posledično 
zadovoljstvo, da te okolica v tvojih prizadevanjih vidi in tudi 
ceni. Počaščena sem bila, ko sem z ostalimi nagrajenci 5. 
februarja na odru pred polno dvorano DD Zagorje sprejela 
priznanje dr. Slavka Gruma. 
Pa je bilo prej potrebno še nekaj formalnosti. Predlagatelj, KS 

Izlake, je moral občinski komisiji poslati kratko predstavitev 
svojega kandidata. Namesto da vam pišem iste podatke, so 
vam zgoščeni na razpolago.   
Alojzija Drnovšek, rojena Zvonar, se je rodila na Izlakah. V 
družini sta se z njo igrala in jo poleg staršev ščitila tudi dva 
starejša brata. Komaj čez eno leto stara se je v začetku leta 
1957 z družino preselila na Primorsko. V kraju Sečovlje so 
poleg njenega očeta v rudniku črnega premoga delali mnogi 
rudarji iz Zasavja. Po sedemnajstih letih se je s starši vrnila 
nazaj na Izlake. Šolanje je nadaljevala v Gimnaziji Trbovlje 
in nato na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer slovenščina 
in etnologija.
Ob vrnitvi v rodni kraj so se njene primorske izkušnje 
prepletle z novimi življenjskimi spoznanji. Z Izlačanom si je 
ustvarila družino, v kateri sta odrasla dva otroka in v kateri 
rod nadaljujejo že trije vnuki. Po krajši zaposlitvi na osnovni 
šoli v Trbovljah je začela delati na osnovni šoli na Izlakah.
Prav s šolo Ivana Kavčiča in s samim krajem je povezano 
njeno že skoraj tridesetletno kulturno udejstvovanje. 
Najprej je sodelovala in se bogatila ob raznih prireditvah, 
ki so jih pripravljali sodelavci. Nato so izpod njenih rok 
in tudi s pomočjo somentorjev začele nastajati različne 
kulturne prireditve. Ob slovenskem kulturnem prazniku so 
bile posvečene predvsem slovenskim literatom in njihovim 
obletnicam: Prešernu, Prežihovemu Vorancu, Mišku 
Kranjcu, Franu Levstiku ... Mnogo let je bila mentor 
šolskega radia.
Kulturni dogodki, povezani s krajem, pa so nastajali ob 
različnih priložnostih. Tako so se zvrstile tradicionalne 
komemoracije v Orehovici, razne prireditve v počastitev 
krajevnega praznika, nekaj Medija festov.
Od leta 1997, ko je prvič sodelovala na festivalu turističnih 
podmladkov Turizmu pomaga lastna glava, se posveča delu 
z literarno-turističnim krožkom. Na festivalih so učenci s 
svojimi raziskovalnimi nalogami, odrskimi predstavitvami 
in razstavami, sedaj pa samo s predstavitvijo stojnice in 
raziskovalno nalogo, dosegali srebrna in zlata priznanja. 
Z njeno pomočjo so učenci svoje dosežke vedno predstavili 
krajanom Izlak.



19maj 2010

Učence spodbuja k sodelovanju na različnih natečajih, jih 
ozavešča o pomembnosti in lepoti maternega jezika in se 
veseli skupaj z njimi ob njihovih uspehih.
Veliko zadovoljstva ji daje delo v Turističnem društvu Izlake. 
Poleg tega pa se z dogajanjem v krajevni skupnosti Izlake 
povezuje prek Izlaških novic, pri katerih sodeluje že od 
samega začetka.  

Za spremno fotografijo sem izbrala nekaj družinskega, z 
nasmehom. K temu me je pripravila pripomba, ki  sem jo 
slišala na podelitvi. Ko sem se namreč vrnila z odra, mi je 
hči najprej rekla: »Mami, tebi pa se pozna, da sodeluješ na 
komemoracijah v Orehovici. Tako si bila resna.«  Pa me 
poznajo še drugačno. Sploh moj zakonski drug, brez čigar 
pomoči bi teže delala na vseh področjih. Enako so mi v 
podporo odrasla otroka s svojima partnerjema in moja draga 
tašča, mama Micka. Res v veliko veselje pa delno ob meni  
rastejo trije nadebudni fantiči. 
Kaj naj dodam? Dragoceno se mi zdi negovanje prijateljstva 
in sosedstva, rada se pogovarjam z ljudmi. Spreminjam se, 
ko čas neusmiljeno beži mimo, in opažam, da sedaj dajem 
druge stvari na prvo mesto, kot sem jih pred nekaj leti. Kar 
je prav, saj …

Alojzija Drnovšek

V družbi najmlajšega vnučka

Al’ po nordijsko al’ po 
domače ...

V lanskem letu je tudi na Izlakah dobro zaživel projekt 
nordijske hoje.
Njen mentor, Milan (Bedrač), jo je predstavil kar mnogim 
Izlačanom in res nas je bilo nemalo tistih, ki se nas je nato 
hoje lotilo resno. Pozno spomladanski meseci so bili kot 
naročeni za  učenje in trening le-te  in ko smo obvladali, nas 
je – sicer s težkim srcem – pustil »odleteti« po svoje.  
Že na sam drugi  tečaj smo se prijavile samo ženske. Ene 
z resničnim zanimanjem za  novo tehniko, druge zaradi 
družbe, tretje pa iz radovednosti. Sama spadam med zadnje, 
saj mi hoja ni tuja. Že od malih nog so naju z bratom starši 
vzgajali v duhu narave, v najstniških letih je bilo za nama 
ogromno prehojenih Alp, v puberteti pa ... Ah, pustimo to.

Resda sem se s hojo s palicami srečala precej pozno, pa mi je 
vseeno »sedla« in kmalu si nisem znala predstavljati vzpona 
na Čemšeniško planino brez njih. Spremljale so me povsod. 
Pozimi na smučanjih, poleti na pohajkovanjih, nato pa lepo 
zložene pripete na nahrbtnik pri plezanju.
Seveda govorim o navadnih pohodnih palicah!
In ko me je Milan skoraj milo prosil, da se pridružim tečaju, 
sem ga malce sumila, da si želi slišati mojo primerjavo. 
Nisem strokovnjakinja, me je pa posrkala vase tale »nova 
pogruntavščina s severa«.  Sprva je bilo potrebno malce 
razmišljanja, saj se pri pohodnih palicah nanje opiraš, pri 
nordijskih pa odrivaš. Da, prav zares izgleda, kot da jih leno 

Na tromeji
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vlečeš za sabo. Ker so palice pripete na roko, ni skrbi, da bi 
padle po tleh ali se ti pri hoji navzdol snele. Ko se vzpenjaš v 
hrib, ti nudijo prijetno oporo in odriv, pri sestopu pa se nanje 
z lahkoto »obesiš«, saj so zelo močne. Z razliko od navadnih 
palic so zelo lahke, slaba lastnost pa je, da jih ne moreš 
zložiti (zato bom v visokogorje še vedno jemala pohodne).
 Razgibaš celotno telo, od rok, nog do  ramenskega obroča, 
popravi se drža, pa še pridno izgubljaš odvečno maščevje. 

Kulturni dogodki v knjižnici OŠ Ivana Kavčiča 
V šolski knjižnici OŠ Ivana Kavčiča potekajo poleg internega 
bibliotekarskega dela različne dejavnosti, ki bogatijo 
izkustveni, doživljajski in domišljijski svet mladega bralca.

SEPTEMBER 2009
17. september – dan zlatih knjig
Učenci in učitelji so na ta praznični dan prisluhnili šolskemu 
radiu, ki jih je popeljal v svet pravljic.  Uživali so ob odigrani 
pravljici Primoža Suhodolčana z naslovom Super virus plus 
ter za zaključek  ob pravljici našega učenca Blaža Ocepka z 
naslovom Veverica Tina.
Obenem so se seznanili s potekom branja za bralno značko 
ter prisluhnili še poeziji ter glasbi.
V tem tednu so vsi učenci od 1. do 9. razreda obiskali 
knjižnico ter si ogledali razstavo o znani ilustratorki, 
akademski slikarki Mojci Cerjak, ki je v mesecu septembru 
praznovala petdeseto  obletnico svojega rojstva. 

OKTOBER  2009
IGRAM SE S KNJIGO – projekt ob prazniku slovenskih 
slikanic  (tema JEŽEK) Knjižničarka splošne knjižnice 
Zagorje, Romana Bizjak, nas je obiskala in v naši šolski 
knjižnici za naše učence 1. razredov ter otroke vrtca 
pripravila ure pravljic. Skupaj sva pripravili razstavo knjig 
ter igro Igram se s knjigo. Obiskali sva tudi naše učence 
na podružnični šoli Mlinše ter vrtec. Vsako leto pa učenci 
drugih in tretjih razredov spoznavajo splošno knjižnico 
Mileta Klopčiča – podružnico Izlake. Obiskali smo jo ravno 
na dan, ko praznuje izvirna slovenska slikanica svoj praznik, 
na 22.oktober. V šolski knjižnici smo pripravili razstavo 

Kar pa je najpomembneje, če je družba prava, pozabiš na 
vsakodnevne skrbi in dodobra razgibaš tudi jezik ...
Je pa res, da so vse besede odveč, dokler vsak ne poizkusi 
sam. Tudi v letošnjem letu bodo tečaji in če vas vsaj malo 
zanima zdrav duh v zdravem telesu, se nam pridružite! 
Bomo skupaj odkrivali poti čez drn in strn, konec poletja pa 
imeli dober izgovor za kakšen zaključek ...

ŠIK

slovenskih slikanic ter njenih avtorjev. 
V mesecu oktobru smo pripravili tudi razstavo knjig 
vsestranskega umetnika besede Ferija Lainščka, ki je 
praznoval petdeseto obletnico rojstva.
Ob osemdesetletnici rojstva smo se spomnili na pokojnega 
tenkočutnega lirika Daneta Zajca (26. 10. 1929 – 20. 10. 
2005)

NOVEMBER 2009
Reševali smo SLOVENSKI KNJIŽNIČNO–MUZEJSKI 
MEGA KVIZ. Z 9. razredi je bila izvedena ura knjižnično 
informacijskih znanj (KIZ) Prirodoslovni muzej in 
naravoslovni muzej. Potekale so tekoče ure pravljic.

DECEMBER 2009
V projektu Praznujemo z branjem sodelujemo vsi 
učenci in strokovni delavci šole. V četrtek, 3. decembra, 
smo ob počastitvi obletnice rojstva našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna  pripravili razstavo knjig in slik. 
Predstavili smo faksimile prve izdaje Poezij iz leta 1847 in 
faksimile cenzuriranega rokopisa Zdravljice. Potem pa so si 
učenci in učitelji izbrali vsak svojo pesem in jo na svoj način 
predstavili ostalim. Projekt je potekal ves teden.
NOVOLETNE DELAVNICE v knjižnici Mileta Klopčiča 
Izlake
Sodelovali  smo v novoletnih ustvarjalnih delavnicah 
knjižnice Mileta Klopčiča – enota Izlake. Učenci 4. 
razredov so izdelovali novoletne okraske, s katerimi so 
okrasili prostore knjižnice in krajevne skupnosti. Ob delu so 
prisluhnili pravljicam, ki sem jih prebirala. Na koncu pa so 
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ustvarjali pesmice in želje vsem ljudem. 
V počastitev slovenske pesnice Saše Vegri, rojene 12. 12. 
1934, smo pripravili razstavo. Delala je kot knjižničarka v 
Pionirski knjižnici v Ljubljani. Njeno pravo ime je Albina 
Dobršek, torej je Saša Vegri njeno umetniško ime ali 
psevdonim. V zgodovino bralne značke se je zapisala kot 
prva, ki je naredila priporočilni seznam za mlade bralce. 
Otroška poezija Saše Vegri je vseskozi prežeta z nenavadno 
radoživostjo in neposrednostjo.  
URE PRAVLJIC – v Prazničnem peharju pravljic se 
je vrstilo pripovedovanje pravljic, poslušanje glasbe, 
izdelovanje prazničnih okraskov, ilustriranje pravljic.       
KNJIŽNA ČAJANKA za učitelje z naslovom »NAJLEPŠE 
DARILO«: čar zgodb prazničnih dni smo doživeli ob 
druženju s knjižničarko Romano Bizjak. Naše druženje pa 
smo začinili s sproščenim klepetom in kronali s skodelico 
čaja ter dobrim pecivom.

JANUAR 2010
Zopet smo reševali SLOVENSKI KNJIŽNIČNO–
MUZEJSKI MEGA KVIZ in se veselili ob urah pravljic.

FEBRUAR 2010
Dramski krožek Oksimoron je 9. februarja izvedel recital 
»Kdorkoli želi videti – bo videl« v DD Zagorje za učence 
osnovnih šol ter širšo javnost. V recital mladinskih pesmi so 
spretno vpleteni pravljična enodejanka, ples in petje. Učenci 
so recital predstavili sovrstnikom, staršem in vsem tistim, 
ki znajo ceniti pristnost in otroško ustvarjalnost. S svojim 
nastopom so povedali, kako otroci doživljajo svoj svet.
POVODNI MOŽ V KNJIŽNICI: 10., 11. in 12. februarja  
smo imeli na obisku  učence od 1. do 3 razreda ter vrtec. Za 
najmlajše obiskovalce smo pripravili ure pravljic.
Spoznali pa so tudi pomen besede »pesnik« in se srečali 
z imenom našega največjega pesnika Franceta Prešerna. 
Slikanica o lepi Urški in Povodnem  možu ter slikanica »O 
dečku, ki je rad pisal pesmi« in pravljica »Povodni mož v 
knjižnici« so jih  močno pritegnile.
Igrica Pepelkin čevelj v izvedbi dramskega krožka za 
učence od 1. do 4 razreda ter učence Mlinš (12. februar).

MAREC 2010
Prvi teden v marcu smo zaigrali igrico Pepelkin čevelj za 

vrtec.
V okviru praznika žena smo 7. marca predstavili recital 
v kulturnem domu na Mlinšah in 12. marca v domu 
upokojencev na Izlakah.
Izvedli smo projekt Rastem s knjigo. Na obisku smo 
imeli knjižničarko Splošne knjižnice Mileta Klopčiča, 
gospo Romano Bizjak, ki je učencem 7. razredov preko 
spleta predstavila splošno knjižnico. Nato smo reševali 
uganko meseca, ki je bila vezana na olimpijske igre in 
knjižno gradivo, ki je vezano na to tematiko. Predstavili 
smo trenutno naj knjige na področju poučnega gradiva in 
leposlovja. Na koncu pa so vsi učenci izpolnili anketo »Kaj 
pogrešam v knjižnici?«. Prav vsak učenec pa je prejel tudi 
izbrano knjižno darilo avtorja Dušana Čatra za leto 2009 z 
naslovom Pojdi z mano (Založba Goga).

APRIL 2010 
Z recitalom in igro pod skupnim naslovom »Kdorkoli želi 
videti – bo videl« smo se 6. aprila predstavili na Območnem 
srečanju otroških in mladinskih gledaliških skupin v Litiji. 
Na srečanju so sodelovale tri skupine s štirimi predstavami. 
Izbrane predstave si je ogledala državna selektorica, ki bo 
odločila, katere izmed skupin so se uvrstile na Regionalno 
srečanje, ki pa se bo odvijalo 21. 4. 2010 in 22. 4. 2010 na 
Vrhniki in Zagorju. Naša predstava je ocenjevalno komisijo 
ter tudi druge mentorje navdušila. 
Recital bomo predvidoma predstavili tudi učencem osnovnih 
šol iz Trbovelj.
Projekt »Branje je kul« opozarja na pasti interneta. V 
njem sodelujejo učenci osnovnih šol v občini Zagorje (na 
naši šoli 4 učenci v okviru knjižničarskega krožka) in se bo 
zaključil v zadnjem tednu meseca aprila na skupni prireditvi 
v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju.
V sredo, 7. aprila 2010, so učenci uživali v potopisnem 
predavanju s popotovanja po Islandiji. Predavanje je 
potekalo v okviru bibliopedagoških ur v povezovanju s 
predmetoma zgodovina in geografija za učence 8. in 9. razreda. 
Svoje vtise s popotovanja nam je predstavila Maja Vetršek.

MAJ  2010
Zaključek BZ: obiskal nas bo pesnik in pisatelj Andrej 
Rozman Roza.

Romana Poglajen
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Prostori v centru so svetli, zračni in klimatizirani. Našim 
članom nudimo 11 
kardio naprav - 5 
tekalnih stez, 2 kolesi, 
2 eliptika, 2 spinner 
kolesi in komplet 
izotoničnih naprav za 
trening vseh mišičnih 
skupin. V drugem 
nadstropju se nahajajo 
proste uteži, kjer svoj 
kotiček najdejo malo bolj zagrizeni športniki in rekreativci.
Nudimo vam najem sobe z infra savno. V prijetni sobici je 
savna, tuš in dva počivalnika. V njej ste lahko sami ali v 
družbi vaših prijateljev.
Vljudno vabimo vse - športnike, rekreativce, mladino in 
tiste, ki imate radi zabavo, šport in rekreacijo, da se nam 
pridružite.

Igor Trampuž

Športno - Rekreativni Center Spin 
SPIN center se nahaja na Izlakah, na Obreziji 12. Pri nas se 
lahko rekreirate  vsak dan - v popoldanskem ali dopoldanskem 
času. Aktivnosti društva so široke. V SPIN centru vam 

nudimo visoko 
kakovost vadbe, 
s katero boste ob 
rednem in predanem 
delu izboljšali 
odpornost organizma 
in moč. Lažje boste 
nadzorovali telesno 
težo, zmanjšali 

odstotek telesne maščobe, preoblikovali svoje telo in 
izboljšali kvaliteto življenja.
Nudimo vam več različnih zelo učinkovitih  skupinskih 
vadb, polnih hitrosti, dobre glasbe in zabave. Izvajamo tudi 
individualno vadbo za hujšanje in oblikovanje telesa,  za 
vas pa smo pripravili tudi individualni trening TROJČEK 

v skupini maksimalno 
treh oseb. Ta vam 
omogoča najem 
osebnega trenerja za 
malo denarja. 
V primeru, da bi 
radi popravili svoj 
trenutno najboljši 
rezultat ali se samo 
najboljše kondicijsko 
pripravili na novo 
tekmovalno sezono, 
izvajamo tudi 
kondicijske treninge. 
V našem centru  se 

kondicijsko pripravljata 2 olimpijca BERNARD VAJDIČ 
(alpsko smučanje) in DOMEN POCIECHA (sankanje), 
poleg njiju pa še nekaj mladih obetavnih športnikov. 
Vsak mesec organiziramo tudi 3-urni dogodek – kurjenje 
maščob. Trening razdelimo na tri dele in tri različne vadbe 
polne adrenalina, motivacije, odlične glasbe in zabave. 

Dajmo!

Dajmo!

Po dolgotrajnem pregovarjanju je lovec končno 
popustil in dovolil ženi, da ga je spremljala pri lovu.
Ko sta prišla v gozd je ženi razložil, kako napolni puško 
in kako ustreli. Pojasnil ji je tudi, da mora takoj, ko 
zadene žival steči k plenu, kajti lovci radi nagajajo eden 
drugemu in si hočejo prilastiti plen.
Postavila sta se na prežo in že po nekaj minutah je lovec 
zaslišal, kako je njegova žena ustrelila in stekla proti 
plenu. Šel je za njo, da bi videl, če je storila tako, kot ji je 
naročil in že v daljavi zagledal ženo, ki se je pregovarjala 
z neznancem.
Ko je prišel bliže je zaslišal, kako je neznanec rekel: "No, 
prav, pregovorili ste me! To je vaš jelen! Toda, dovolite mi, 
da z njega vsaj snamem sedlo!"
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Dragi Izlačani,

Pridružujemo se čestitkam
ob našem krajevnem prazniku.

Sončen pozdrav.

Spoštovani Izlačani in Izlačanke!

Si želite domačega svežega mleka? Oglasite se na našem  
mlekomatu  v Zagorju (ob Ihanski mesariji) ob  zadnji strani 
tržnice. Liter mleka dobite za 1€. Da vam ni potrebno skrbeti 
za drobiž, vam nudimo ključke, kjer je tudi mleko 10% 
cenejše. Ključek je možno kupiti vsako soboto dopoldan. 
Obiščite nas in uživajte sveže mleko slovenske kmetije.

Veselimo se vašega obiska! 

Kmetija Ule

Se hvali lovec: "Ustrelil sem že 999 zajcev!"
Drugi lovec vpraša: "Zakaj ne zaokrožiš na 1000?"
Prvi lovec odgovori: "Zaradi enega pa se ja menda ne 
bom lagal." 
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pon - sob 8-18     ned 8-12
pon - sob 9-18     ned 9-12

tel.: 041/525-656tel.: 041/525-656

D-ZOR�ING d.o.o., Izlake
Dejan Zorec
Smučidol 4, 1411 Izlake
GSM: 041 803 114
e-mail: dejanzorec@volja.net

Ob prazniku krajevne skupnosti Izlake iskreno 
čestitamo vsem krajankam in krajanom Izlak!

Kolektiv  D-ZOR�ING d.o.o., Izlake

Ob prazniku krajevne skupnosti Izlake iskreno 
čestitamo vsem krajankam in krajanom Izlak!

Kolektiv  D-ZOR�ING d.o.o., Izlake

✓ PREVOZI V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU

✓ ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA S KONTEJNERJI
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ŠK TORNadO v sezoni 2009 z dvema podprvakoma v 
avtokrosu

ŠK Tornado se z veseljem predstavlja tudi v letošnjih Izlaških 
novicah. Pretekla sezona je bila zopet zelo uspešna in odmevna. 
Poleg tega, da smo dobili dva državna podprvaka v avtokrosu 
in to Izlačana, smo še posebej ponosni na pokal NTL za prvo 
mesto, ki smo ga kot klub prejeli na zaključni podelitvi, ki jo 
organizira Zveza za avtošport Slovenije  AŠ 2005. 
V nadaljevanju želim predstaviti naša dva viceprvaka Žigo 
in Metoda v kratkem razgovoru z njima. Srčno upam, da 
boste bralci z zanimanjem in veseljem prebrali ta prispevek.

Žiga Kraševec, z vsem srcem in dušo predan avtokrosu in 
sploh avtomobilom. Že kot šestnajstleten tekmovalec se je 
soočal z zmagovalnimi stopničkami. Je priseljeni Izlačan, 
ki je v izredno kratkem času popolnoma pozabil na rojstno 
Ljubljano in njegovi pravi življenjski izzivi se porajajo 
ravno na Izlakah. 
Žiga, lahko poveš, kje se skriva vzrok, da si se znašel v 
dirkaških vodah?
Vzornik mi je bil Miloš Bolte, ki se je že vrsto let ukvarjal 
s tem športom. Redno sem ga 
spremljal na njegovih tekmah in 
izkoristil sem prvo priložnost, ki 
sem jo dobil… postal sem najmlajši 
avtokrosist vseh obdobij aktivnega 
avtokrosa v Sloveniji. 
Kako tvoja družina spremlja 
razvoj tvoje avtokros kariere, te 
podpirajo pri tem?
Moja družina mi vsestransko 
pomaga in me podpira tako 
finančno kot materialno, oče pa 
je sploh glavni akter pri pripravi 
tekmovalnega avtomobila.
Tri uspešne sezone so za tabo, se kljub dobrim izkušnjam 
z lanskoletnim dirkalnikom obeta kakšna menjava v 
bližnji prihodnosti? 
Zaenkrat mi sedanji dirkalnik še vedno odgovarja in mislim, 
da bo tudi v letošnji sezoni povsem konkurenčen.
Ker redno spremljam vse tvoje nastope, vem, da imaš že 

lepo bero pokalov. Lahko poveš število in kateri je tisti,  s 
katerim se najraje pohvališ?
Na vidnem mestu v hiši krasi police 19 pokalov, vsekakor pa 
mi je najljubši pokal sezone 2009, ki sem ga prejel od Zveze 
za avtošport za doseženo drugo mesto v državnem prvenstvu.
Koliko ti pomeni druženje z ostalimi ekipami na 
tekmovanjih? Si zadovoljen s svojim timom?
Sem tekmovalec, ki si rad nabira izkušnje pri že prekaljenih 
avtokrosistih. Vse dobre ideje skupno analiziramo v 
mojem timu, s katerim sem zelo zadovoljen in si takšnega 
sodelovanja želim tudi v bodoče.
Žiga, bi se lahko navezala še malo na področje, kako se 
kot mladi poklicni voznik obvladuješ v prometu glede na 
to, da je tvoj šport dirkanje?
Ja, no, poskušam se držati cestnoprometnih predpisov, 
ampak včasih pa le prevlada mladostna objestnost…
Kaj misliš o šoli varne vožnje, je zate smiselna?
Seveda je smiselna, na tem poligonu se da lepo preveriti 
voznikove sposobnosti v izrednih razmerah.

Še  vprašanje o tvojem pogledu na 
življenje in razvoj Izlak. Otroška 
leta si preživel v Ljubljani. V 
čem se razlikuje življenje v tako 
različnih krajih? Si zadovoljen z 
odnosi med krajani oz. svojimi 
vrstniki?
Res sem rojen kot Ljubljančan, 
vendar čistokrvni »žabar« nisem 
bil nikoli. Vse proste dneve in 
počitnice sem preživljal na kmetiji 
blizu Izlak in preselitev je bila samo 
še pika na i. Dosti bolj mi je všeč 

življenje na podeželju kot mestni hrup. V novem okolju sem 
hitro vzpostavil dobre odnose s svojimi vrstniki in ker me 
obkroža kup »žlahte«, je bilo to še toliko lažje. Mogoče me 
je v začetku izdajal ljubljanski naglas, vendar že spontano 
prehajam na izlaškega.
 Bi za zaključek mogoče še sam kaj dodal za bralce 
Izlaških novic?

Žiga ponosno pokaže pokala
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Glede na to, da me Izlačani dodobra poznajo, bi apeliral, 
da tako mene kot ŠK Tornado, katerega član sem, pozitivno 
podpirajo v športni dejavnosti in poskušajo razumeti, da ima 
tudi avtošport dobre lastnosti. 
Hvala, Žiga, za prijeten klepet in veliko uspeha v 
prihajajoči sezoni!   

Metod Knez, doma na Prhovcu , ljubitelj adrenalinskega 
športa, se že pet let zelo uspešno 
preizkuša v avtokrosu.  V kratkem 
razgovoru želim predstaviti njegove 
poglede na ta šport in nasploh njegovo 
razmišljanje o življenju na Izlakah. 
Najprej bi te vprašala slednje. Če 
bi ti nekdo plačal, da popolnoma 
prenehaš z dirkanjem, bi ta predlog 
oz. ponudbo sprejel?
Odvisno od višine ponudbe (smeh).
Od kod navdih za začetek tvoje 
avtokros kariere?                                                                                                    
Z ustanovitvijo ŠK Tornado sem se že 
na predstavitvi navdušil nad tem športom, drugo polovico 
prve sezone pa že tudi izkoristil za nastop na tekmovanjih.
Koliko ljudi sestavlja tvojo ekipo in kakšne funkcije 
opravljajo?
Ekipo sestavlja 7-8 ljudi, ki skrbijo za pripravo dirkalnika, 
prevoze in celodnevno oskrbo na dirki.
Si aktiven tudi na še kakšnih drugih področjih športa?
Ne, vedno me je navduševal le avtošport.
Vem, da si v svoji karieri dosegel nekaj zavidljivih 
uspehov. Kateri od njih ti še posebno veliko pomeni?
Res se je v moji karieri nanizalo že lepo število odmevnih 
uspehov, vendar prva zmaga ostaja v neizbrisnem spominu, 
prav tako prvi prejeti pokal. Čeprav ne izstopa po velikosti, 
ga najraje pogledam.
Nekateri organizatorji imajo vpeljan denarni sklad za 
prvouvrščene tekmovalce. Bi se ti raje odločil za kakšno 
drugo stimulacijo tekmovalcem?                                                                                                                               
Res nekateri organizatorji podeljujejo za prvouvrščene 
tekmovalce denarne nagrade, vendar so te zanemarljivo 
nizke. Moj predlog je, da se namesto teh mizernih nagrad 
tekmovalce raje dobro medijsko podpre in se jim na ta način 

omogoči lažje pridobivanje pokroviteljev. 
Zaključek sezone 2009 je popestril srečni dogodek v 
družini … sin Marcel. Bo tvoj otrok vzgojen v duhu 
avtošporta?
Saj mu drugega ne preostane (smeh). Če me bo že v rani 
mladosti spremljal na dirkah, postane lahko le zasvojen.
Kakšni so tvoji načrti za avtokros sezono 2010?
Nastopi na vseh dirkah za DP, nastop v tujini in udeležba na 

vsaj enem rallycrossu.
Metod, dotakniva se še malo teme, 
kako kot krajan spremljaš  življenje 
mladih na Izlakah. Kaj bi dopolnil, 
spremenil, če bi imel to možnost?
Glede na to, da je na Izlakah kar nekaj 
društev, ki se ukvarjajo z različnimi 
dejavnostmi, ugotavljam, da je 
možnosti za razno razne aktivnosti 
dovolj, le če jih mladi hočejo videti. 
Na splošno pa bi želel več družabnih 
prireditev, predvsem pogrešam pravo 
gasilsko veselico in pa dobro gostilno s 

ponudbo toplih malic.
Kako kot ekološki kmet opravičuješ avtošport glede na 
čisto okolje, ki postaja glavni življenjski potencial?                                                                                                                                      
Kot dobro osveščen ekološki kmet bi, če bi bilo po 
pravilniku za avtošport dovoljeno, uporabljal bio gorivo, 
ki je pridobljeno iz rastlinskih substanc. Svoj dirkalnik bi 
z veseljem predelal na to gorivo in s tem povečal doprinos 
k čistejšemu okolju. Sem pa tudi velik zagovornik tega, da  
dirkač mora znati ločevati, kaj je pravo dirkanje in kaj so 
pravila v cestnem prometu, ki jih je treba upoštevati.
Bi mogoče dodal še sam kakšen komentar, izjavo, 
zahvalo? 
Z veseljem bi rad vse krajane povabil na kakšno izmed dirk,  
predvsem tiste, ki me poznajo in me podpirajo pa tudi tiste, 
ki jim gre ta šport »na živce«, naj se na lastne oči prepričajo, 
da dirka ni le brezglavo divjanje ampak popolnoma 
discipliniran šport. 
Metod, naj se uresničijo vse tvoje želje in športni uspehi 
nizajo tako vztrajno, kot so se doslej!

Pogovora vodila F. Zorec

Metod na vrhu stopničk
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Tretje skupno taborjenje
V avgustu 2009, takoj po uspešno izvedenem teku po 
zagorski dolini, se je devet izlaških družin odpravilo na 
tretje skupno taborjenje. Zakaj po teku – ker je najmanj po 
en član vsake družine sodeloval pri organizaciji in izvedbi 
tega, zdaj že tradicionalnega teka. 

Tradicija pa postaja že tudi naše  avgustovsko taborjenje. 
Prvič so se (takrat mene oziroma naše družine še ni bilo 
zraven) odpravili v kamp Nadiža, naslednje leto smo ‘osvojili 
‘ kamp Menino in njegovo bližnjo in manj bližnjo okolico, 
lani pa smo se odločili, 
da gremo kampirat v 
enega od treh kampov 
v okolici Prebolda, to je 
kamp Gaj. Ko so me v 
službi spraševali, kam 
grem tokrat na dopust, 
so se, ko so zvedeli 
odgovor, rahlo trkali 
po čelu – kam rineš čez 
hrib (delam namreč v 
Trbovljah) na dopust, to 
je pa ja brez veze. Kaj pa 
boš počela v Preboldu cel 
teden? Pa so se pošteno 
motili.

Te počitnice so bile ene mojih najbolj aktivnih, zanimivih 
in zabavnih. Začelo se je že s postavljanjem šotorov, pri 
katerem so z veseljem sodelovali vsi otroci, razen najmlajše, 
še ne enoletne Lee. Z našimi šotori smo zasedli kamp 
skoraj v celoti, kar je bilo dobro z več vidikov. Zaradi 
naše številčnosti nam je prijazni receptor (po predhodnem 
dogovoru z lastnikom kampa) odstopil v uporabo kuhinjo 
in celoten pokrit prostor za recepcijo, ki smo ga s pridom 
izkoriščali ves čas, ko smo bili v kampu – otroci za svoje 
številne aktivnosti, odrasli pa največkrat za igranje kart. 
Dobro pa je bilo tudi, da smo zaradi zasedbe skoraj celotnega 
kampa imeli zelo malo sosedov, ki so tudi sicer težko 
‘zdržali’ ob naši precej glasni družbi.  Zvečer smo namreč 

večkrat obsedeli ob tabornem ognju, ob katerem smo tudi 
peli ob spremljavi kitare. 

V  kampu smo torej preživljali lepe trenutke, kadar nismo 
izvajali ene od številnih vnaprej načrtovani ali spontano 
dogovorjenih aktivnosti.  Z večjimi otroki smo obiskali 
rudarski muzej v Velenju, z manjšimi pa Hermanov hram 
v Celju, imeli skupni pohod na goro Oljko, plezali v steni 
nad Marija Reko, šli na zorbing na Šmartinsko jezero, na 
sankanje na Celjsko kočo, redno plavali v preboldskem 

bazenu, lovili ribe v 
preboldskem bajerju (v 
glavnem moški) in (to pa 
samo ženske) skoraj vsak 
dan trenirali nordijsko 
hojo po okoliških hribih 
in gričih. Vmes smo 
se pa skoraj morali 
iti še gasilce, ko je v 
neposredni bližini kampa 
zagorelo v stari tekstilni 
tovarni. 

Ne smem pa pozabiti 
omeniti tudi kulinaričnih 
užitkov, ki jih je bilo v 
tem tednu obilo. Največ 

dobrot je bilo seveda z žara – kar dvakrat smo jedli ribe, 
ulovljene v bližnjem bajerju - in pa iz kotla, kjer smo poleg 
klasike – golaža oziroma bograča skuhali odlično bučno 
juho.  

Skratka, bilo je zanimivo in znova sem spoznavala, koliko 
imamo v Sloveniji lepih kotičkov in neizmernih možnosti 
za oddih, šport in zabavo. Zato za letošnji avgust že iščemo 
novo, še ‘neosvojeno’ pokrajino. Vsekakor pa tak način 
druženja priporočam tudi bralcem Izlaških novic. 

Nataša Lipovšek

Brez gasilske ne gre :)
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Tudi leto 2009 zelo uspešno za karate klub
Pon Do Kwan Izlake

Izlaški klub Pon Do Kwan je v 
lanskem letu obeležil 15-letnico 
svojega delovanja. Člani kluba ob 
treningih ne pridobivajo le borilnih 
veščin, ampak tudi krepijo svojo 
samozavest ter se osebnostno 
razvijajo. Tekmovanja predstavljajo 
le delček v mozaiku vsega.
Po predstavitvah, ki so jih imeli 
jeseni po šolah, se je vpis v klub 
kar precej poboljšal in dobili so kar 
nekaj perspektivnih borcev. 
Trenutno imajo v klubu tudi 
dva aktivna sodnika, vendar 
si želijo, da bi se tudi to 
število povečalo.
Na nedavni skupščini je 
bil za naslednji mandat 
predsednika ponovno 
izvoljen Jure Vetršek. Ob 
njem aktivno sodeluje 
večja skupina članov, tako 
da si naloge in dela lepo 
porazdelijo med seboj.
Nastopili so na treh turnirjih za 
državno prvenstvo, in sicer v 
Zagorju, Ormožu ter na Ptuju. Pri 
tem so osvojili štirinajst prvih, enajst 
drugih ter trinajst tretjih mest.
Prav tako so nastopili na petih 
mednarodnih turnirjih: Mareno di 
Piave (Italija), Wallchsee (Avstrija), 
Zagorje (Slovenija), Bagnatica 
(Italija), Pakrac (Hrvaška).
Na mednarodnih tekmovanjih so si 
prislužili tri prva, dvanajst drugih in šest tretjih mest. Na 
tekmovanju v Avstriji si je Tilen Zajc priboril trofejni pas.
Peterica izlaških borcev iz kluba Pon Do Kwan se je od 5. 
do 7. junija udeležila svetovnega pokala v Riminiju, Italija. 

Sodelovali so v ekipnem tekmovanju 
ter dosegli odlično tretje mesto. Po 
ekipnih borbah so imeli še posamične 
borbe. Izkupiček medalj je bil tokrat 
dve bronasti in ena srebrna.
Na evropskem mladinskem prvenstvu 
v Puli na Hrvaškem se je borilo 
pet članov kluba. Na tem velikem 
tekmovanju je sodelovalo okrog 1000 
tekmovalcev iz kar 31 evropskih 
držav. Vsi so se solidno odrezali pri 

prikazu svojih borb. Po 
borbi polni preobratov je 
Tilen Zajc borišče zapustil 
kot novi evropski prvak. 
V ekipnem tekmovanju 
sta izlaška borca domov 
odnesla bronasto medaljo.
Na članskem svetovnem 
prvenstvu v Lignanu 
Sabbiadoru v Italiji sta 
sodelovala dva borca iz 
izlaškega kluba Pon Do 
Kwan. Žal nista stala na 

stopničkah, sta si pa pridobila nove 
borbene izkušnje z borci svetovnega 
merila. Za oba je bil to prvi nastop 
na članskem svetovnem prvenstvu.
Klub je v kraju aktiven tudi v ostalih 
dejavnostih. Med drugim se vsako 
leto udeleži očiščevalne akcije. Tudi 
v letošnjem letu bodo pristopili k 
vseslovenski čistilni akciji Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu.

Irena Ravnikar-Hriberšek

Na mladinskem evropskem prvenstvu

Na drugem turnirju DP

Maja in Nusmir na članskem SP
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Zavarovalnica Triglav
Območna enota Trbovlje

Trg Franca Fakina 6
1420 Trbovlje

Ker življenje
   potrebuje varnost.

Delovni čas ambulante:
pon. do pet.: 7.30 – 9.30, 13.00 – 15.00
sobota: 7.30 – 9.00
ponedeljek, sreda, petek.: 18.00 – 19.00

ČESTIKA OB
KRAJEVNEM PRAZNIKU!

Vljudno vabljeni v našo
ambulanto in trgovino!
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Cestni�GPS�navigatorVaš�novi�partner�pri�treningu...

103 €

259 €

139 €

224 €

Ponudba�velja�do�31.5.2010�oziroma�do�razprodaje�zalog.�Cene��e�vsebujejo�DDV.�Garancija e�dve�leti.
Za�podrobne�informacije�o�posameznih�izdelki�obièšite�spletno�stran�trgoWWWina.com.

j

Pooblašèeni�prodajalec:

MO I POSOJE!�NOST Z

je�kolesarska�navigacijska
naprava�z�GPS�sprejemnikom�s�slovenskim
vmesnikom.�Omogo

Edge�305�HR

èa�prikaz
srènega�utripa,�hitrosti,�razdalje,
tempa,�porabljenih�kalorij,...

Forerunner�60 HR športna�ura�z
vgrajeno�brez�i no�tehnologijo
ANT+Sport��in�samodejno�sinhron.
Ura�prikazuje�sr ni�utrip�z�brez�i nim
senzorjem�sr nega�utripa,�vodotesna
do�50�metrov,�multisport�–�za�tek�ter
kolesarjenje,�lahko�prikazuje as,
tempo,�razdaljo,�tempo�kroga, as
kroga,�dol�ino�kroga,�povpre ni�ter
najvišji�tempo

è

è è
è

è
è

è
,...

Nuvi�1250 je�osebni�potovalni
pomoènik�s�prednalo�eno
kartografijo�(City�Navigator),
LCD�zaslonom�obèutljivim�na
dotik,�podpira�SD�pomnilniške
medije,�USB�vhod,...
Glasovno�vodenje�v�slovenskem
jeziku.

Nuvi�1390T�Premium je�osebni
potovalni�pomoènik�s�kartograf.
Evrope�(City�Navigator),�širokim
barvnim�LCD�zaslonom�obèutljiv.
na�dotik,�podpira�SD�pomnilniške
medije,�USB�vhod,�Bluetooth�za
prostoroèno�telefoniranje,�TMC
sprejemnik�prometnih�informacij,
prikaz�omejitev�hitrosti.
Glasovno�vodenje�v�slovenskem
jeziku.
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3. turistično srečanje starodobnikov Zagorska dolina 
2009

Serbus!

»V tretje gre rado!« pravijo in res je tako. Pretekli dve leti 
smo zjutraj na dan srečanja starodobnikov Zagorska dolina 
upirali poglede v nebo in upali, da ne bo dežja in res ga ni 
bilo. Lani pa nas jutranje nebo ni več strašilo z oblaki in 
grozilo z dežjem, ampak so nas že navsezgodaj pozdravili 
sončni žarki, ki so nas potem spremljali skozi ves dan 
potepanja po zagorski dolini.
In ta potep je bil prav prijeten, tako za udeležence kot za 
domačine in naključne mimoidoče in mimovozeče, saj se je 
že zgodaj dopoldne pred prostori Šport kluba Tornado, na 
turistični kmetiji Zorec, zbrala konkretna množica ljubiteljev 
in lastnikov starodobnih dvo in štirikolesnikov. In res je bilo 
kaj videti! Mopedisti, motoristi in avtomobilisti so pripeljali 
svoje konjičke očiščene in pripravljene na parado. Tako kot 
vedno doslej so nas tudi tokrat prijazno sprejeli Tornadovci, 
ki so poskrbeli za naše želodčke z domačo tlačenko, pečenko, 
klobasami, obaro oz. po domače »ajmohtom« in še in še … 
Miza se je kar šibila od dobrot.

Po predstavitvi zasavskih podjetij in nagovoru župana 
Matjaža Švagana je prišel čas za odhod. V strumni koloni 
smo se odpeljali proti Vidrgi, kjer smo zavili proti Zasavski 
Sveti Gori. Panoramska vožnja po vijugasti cesti proti vrhu 
je bila pravi užitek in malo pred vrhom smo zavili proti Tirni 

in Šentlambertu, kjer so mladi gasilci ravno preizkušali svoje 
sposobnosti, od tam pa smo se preko Golč spustili v osrčje 
zagorske dolin, torej v sam center Zagorja ob Savi, kjer smo 
pričeli z letošnjo misijo odkrivanja začetkov industrije in 
njene zgodovine do današnjega dne.
Prvi postanek je bil pred tovarno kuhinj, vsem dobro 
poznanim podjetjem SVEA (saj poznate tisti slogan: 
»Kuhinje SVEA, srce vašega doma!«). Tu je množica 
starodobnih lepotcev in lepotic zasijala v vsej svoji veličini, 
saj smo zasedli praktično celo parkirišče pred podjetjem. 
Prostora je ostalo le za stojnico s pecivom in sadjem za 
prigrizek ter hladno pijačo, ki je prijala na žgočem soncu. 

Seveda smo našli tudi kotiček, kjer so Tornadovci postavili 
trampolin za najmlajše udeležence in pa mizico, kjer so 
lahko po mili volji utrjevali svojo kreativnost pod vodstvom 
animatork.
Sredi prizorišča nas je z mize pozdravljal mini moto 
novodobnik, ki ga je srečni dobitnik odpeljal domov za pičlih 
10 evrov, kolikor je stala srečka za udeležbo v žrebanju.

To bi jedli še angelčki, če bi imeli ritke

Pazi, da te paleta ne pogazi
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Manjkal pa ni niti klasičen srečelov, za katerega sta srečke 
prodajala dva mala Perkmandeljčka. Kdo je to? No, to bomo 
izvedeli v nadaljevanju. Dogajanje so popestrile družabne 
igre in tekmovanja. Seveda smo se tudi letos preizkušali 
v spretnostni vožnji. Tokrat z malim ročnim paletnim 
viličarjem, s katerim je bilo potrebno odpeljati slalom do 

palete, na kateri je sedela tekmovalka z volanom v roki in 
jo varno pripeljati nazaj v »skladišče«. Smeha ni manjkalo, 
ugotovili pa smo, da se nekateri enostavno ne znajdejo več 
brez GPS naprave, za nekatere pa se je porajalo vprašanje, 
kako to, da imajo še vedno cel avto. No, po nekaj podrtih 
kegljih, ki so označevali poligon, in izgubljenih potnicah 
(prav jim je, kaj pa se niso privezale!) smo dobili nespornega 
zmagovalca, ki je dokazal, da smo tudi mlajši vozniki 
previdni, natančni in predvsem varni! 
In ko smo bili ravno v zagonu in ker smo pač spoznavali 
lesno industrijo, so nam kar takoj ponudili, da se preizkusimo 
v žaganju drv. Verjemite mi, ni mačji kašelj prežagati 10 
centimetrov debel, dobro posušen bukov tram z zarjavelo 
žago, poznano pod imenom »lisičji rep«. Še posebej, če je 
bila ta žaga nazadnje nabrušena takrat, ko je bila nova, se 
pravi verjetno nekje daljnega leta 1972 … ali pa še prej. 
Skratka, po kar nekaj popitih in politih kozarčkih smo 
v žaganju dobili zmagovalca, ki je tudi spadal v mlajšo 
generacijo. Končna ugotovitev obeh tekmovanj se glasi: Na 
mladih svet stoji!«
Po krajšem predahu smo se razdelili v dve skupini. Ena se 
je odpravila v zagorski park, kjer smo se ob  kipu poklonili 

spominu na zagorskega rojaka in pokojnega predsednika 
dr. Janeza Drnovška ter si ogledali fibulo, postavljeno ob 
700-letnici Zagorja ob Savi. Druga skupina pa si je ogledala 
salon kuhinj SVEA. 
Sledil je premik vozil do industrije 
gradbenega materiala IGM, kjer smo 
si ogledali peči, ki jih uporabljajo pri 
pridobivanju apna.
In tako je prišel čas za premik na 
naslednjo točko, pred bar Štulm. 
Med čakanjem in iskanjem na ata 
Perkmadeljca so nas pogostili s 
knapovskim soncem, prav tako pa 
ni manjkalo osvežilnih napitkov 
različnih jakosti … za voznike seveda 
voda in sok, za sopotnike pa tudi kaj 
močnejšega. A seveda, dolgujem še 
razlago, kdo je Perkmandeljc. To je 
jamski škrat, ki se skriva v rudarskih 
rovih, ki jih je Zasavje polno, saj je prav rudarstvo »krivo« 
za nagel industrijski razvoj Zagorja po letu 1755, ko so tukaj 

odkrili premog. Mnogo knapov naj bi videlo Prekmandeljca, 
vendar pa si niso enotni pri opisu le-tega. Eni so pravili, da 
je zloben škrat, ki rudarjem krade malico, razliva olje za 
svetilko, skriva in uničuje orodje, spet drugi so ga opisovali 
kot dobrega škratka, ki opozarja rudarje na nesrečo. No, sam 
ata Perkmandeljc pa nam je zaupal, da je pač samo navihan 
in da počne vsega po malo, saj mu je včasih v rovih v družbi 
miši in podgan prav dolgčas in se mora razvedriti.
Se pa pozna tudi njemu, da  je rudarstvo v zatonu, saj je 
revež izgubil precej trebuščka, odkar se je število rudarjev 

Kaj ko bi tole odnesli čez cesto v SVEO?
 Perkmandeljc

Aaaaaah, čista poezija
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zmanjšalo in je s tem tudi število rudarskih malic, s katerimi 
si rad postreže, upadlo. Za konec srečanja s Perkmandeljcem 
so se trije udeleženci pomerili še v transportu premoga, 
vendar pa ata Pekrmandeljc in njegova mala sinčka Kihec in 
Pihec niso mogli iz svoje kože in so jo tekmovalcem pošteno 
zagodli, tako da je bil rezultat na koncu neodločen.
Tako se je popoldne pričelo prevešati v drugo polovico, mi 
pa smo spet zajahali svoje starodobne konjičke in se posedli 
v svoje kočije ter jo mahnili po, nekaterim že od lani poznani,  
trasi preko Kotredeža in Jesenovega nazaj proti Izlakam 
na turistično kmetijo Zorec, kjer je že omamno dišalo iz 
kuhinje, ki je med našim potepanjem več kot očitno delala 
brez prestanka. Takoj po vrnitvi je sledilo podeljevanje 
zahval udeležencem in pa nagrad zmagovalcem posameznih 
iger. Posebno priznanje sta prejela lastnik najstarejšega 
avtomobila in motorja.
Posebna zahvala je šla motoristom iz Moto kluba 
Klukhena, ki so tudi tokrat poskrbeli, da je pot potekala 
varno in brezskrbno in pa Avtovleki Feštajn in vozniku 
spremljevalnega servisnega vozila Ivanu Feštajnu, ki je 
poskrbel, da se je tudi častitljivi motoristični očak pripeljal 
do cilja.
Posebne zahvale in pohvale pa je bila s strani novega 
predsednika Šport kluba Tornado, Miloša Bolteta, deležna 
neutrudljiva in vsestranska Semi in tej zahvali in pohvali se 
v imenu vseh udeležencev pridružujem tudi jaz.
In tako nam ni ostalo nič drugega več, kot da se v dobri družbi 
veselimo še naprej, da izkoristimo zadnje sončne žarke, ki so 
nas spremljali cel dan in da se sprijaznimo z dejstvom, da bo 
do naslednjega srečanja preteklo spet ceeeeeloooooo leto. 

Do takrat pa … srečno!

Za vas in za svojo dušo se je tudi lani (kot voznik) po Zasavju 
potepal:

Blaž Miklavčič – skuštran.
Foto: Uroš in Blaž Miklavčič

ter Alja Zajc

P.S. Več slik najdete na spletnem naslovu:
http://starodobnik09.moj-album.com 

Čebelarski krožek
Čebelarska zveza Slovenije že 30 let daje pobudo za 
pomlajevanje čebelarjev. Novo šolsko leto je prineslo 
med drugim tudi uvedbo čebelarskega krožka. Želeli smo 
v učencih vzbuditi skrb za čebele in okolje, saj je njihova 
vloga v naravi nenadomestljiva. 
Čebelarski krožek smo razdelili v dve skupini, skupino 
učencev od 1. do 5. razreda ter skupino od 6. do 9. razreda. 
Vsaka skupina ima svojo koordinatorico. Pri mlajših 
učencih sem to jaz, pri učencih tretje triade pa to nalogo 
opravlja biologinja Martina Mlakar. Pri uresničevanju ciljev 
čebelarskega krožka nam pomaga čebelar domačin, g. Jože 
Pikelj. 
Pri delu nam je v veliko pomoč učno gradivo z naslovom 
Čebela se predstavi, ki nam jo je podarila Čebelarska zveza 
Slovenije. Učenci so dobili že kar nekaj zloženk na temo 
čebelarjenja. Ogledali smo si tudi video posnetek o življenju 
čebel.
V zimskih mesecih nas je čebelar prijazno povabil in sprejel 
v svoj čebelnjak. Čebele so medtem počivale v svojih 
panjih, učenci pa so spoznali enega hujših sovražnikov 
čebel, varojo. Seznanili so se z orodjem, ki ga pri svojem 
delu uporablja čebelar.
V mesecu marcu so učenci izdelovali panjske končnice. 
Nastali so res lepi izdelki in nekaj le-teh smo poslali na 
likovni natečaj, ki ga je razpisala Čebelarska zveza Slovenije.
Pred nami so meseci, ko so čebele najbolj dejavne in učenci 
komaj že čakajo, da še podrobneje spoznajo delo čebelarja.

Irena Ravnikar – Hriberšek
koordinatorica

“Jože, kaj bi pa ti storil, če bi tvojo ženo napadel 
medved?”
- Nič, sam jo je napadel, pa naj se še sam brani!
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Fizioterapija na napotnico 
tudi v DSO Izlake

20 Let rehabilitacije v DSO 
Izlake

V Domu starejših občanov Polde-Eberl Jamski na Izlakah 
letos praznujemo dvajseto obletnico obstoja programa 
rehabilitacije. Izgradnja prizidka leta 1989 in zaposlitev 
novih kadrov s področja fizioterapije in delovne terapije sta 
omogočili program rehabilitacije tudi za začasne stanovalce 
našega doma. Pridobljeni so bili novi, večji prostori, 
telovadnica, prostori za elektroterapijo in hidroterapijo ter 
bazen.
Pričela se je rehabilitacija bolnikov po operacijah kolka, 
kolena in prizadetih po kapi. Prvi bolniki so prišli iz Splošne  
bolnice Trbovlje na tritedensko zdravljenje kot nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja. Pridružili so se jim bolniki 
po vstavitvi umetnega kolka in kolena ter z osteoporozo 
z Ortopedske klinike v Ljubljani. Bolniki po preboleli 
možganski kapi pa so prihajali z Nevrološke klinike.
Najprej je bilo vsem tem bolnikom namenjenih 12 postelj, 
ki so bile razsejane po celem domu. Večletna praksa je 
pokazala, da je primernejše, predvsem pa bolj praktično, da 
so ljudje, ki so napoteni na rehabilitacijo, nameščeni skupaj 
v enem traktu.
Prostori so bili odlični, opremljeni s sodobnimi pripomočki 
in aparaturami, rehabilitacijski tim je žel velike uspehe in 
število postelj, namenjenih za rehabilitacijo, se je povečalo 
na 15.

Tako je še danes. V  prostorih Doma starejših občanov  Izlake 
se nahaja oddelek za  rehabilitacijo po možganski kapi. 
Rehabilitaciji teh bolnikov je namenjenih vseh 15 postelj. 
Vključitev v program rehabilitacije je možna le z napotnico 
fiziatra  z Inštituta za rehabilitacijo Republike Slovenije. 
V obravnavo so vključeni bolniki po pravkar preboleli 
možganski kapi, možna pa je tudi obnovitvena rehabilitacija 
za tri tedne z napotnico oz. predlogom fiziatra iz IRSR.

Kako poteka rehabilitacija v DSO Izlake?

Za rehabilitante skrbi rehabilitacijski tim, ki ga sestavljajo: 
specialistka interne medicine, višja medicinska sestra, štiri 
fizioterapevtke, dve delovni terapevtki, medicinske sestre in 

Prvega decembra 2009 smo v Domu starejših občanov na 
Izlakah v sodelovanju z Zdravstvenim domom Zagorje pričeli 
izvajati storitve fizioterapije tudi na podlagi zdravstvenega 
zavarovanja – napotnice. 
Sodobna oprema in naše znanje nam omogočata lajšanje in 
odpravljanje akutnih in kroničnih bolečin. Pri svojem delu 
se poslužujemo različnih metod in tehnik kinezioterapije, 
elektroterapije, termoterapije, hidroterapije in krioterapije. 

Delovni čas naše ambulante je od ponedeljka do petka, 
odprto 7–9 in 13–15 ure. Naročite se lahko vsak delovni dan 
osebno v prostorih fizioterapije ali po telefonu. Napotnico 
izda osebni zdravnik. 

 Andreja Ševerkar fizioterapevtka

Telovadba

“Jože, le kako si lahko streljal na Franceljna?!”
- Sem mislil, da je srnjak.
“Kako srnjak, Francelj vendar nima rogov?!”
- To ti misliš!
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negovalke.

Enkrat mesečno nas obišče fiziatrinja z  Inštituta za 
rehabilitacijo iz Ljubljane, ki bolnikom svetuje primerne 
pripomočke in jih napoti v ambulanto, kjer le-te dobijo ali 
pa jih zanje izdelajo.

Rehabilitacija se prične že v sobi bolnika. Obišče ga delovna 
terapevtka, ki ga uči presedanja iz postelje na voziček ali 
stol, oblačenja, hranjenja, izvajanja osebne higiene …

Fizioterapevtsko obravnavo izvajajo fizioterapevtke v 
telovadnici, ki je opremljena z različnimi pripomočki. 
Bolniki so vključeni v skupinsko telovadbo in individualno 
obravnavo. Po predhodnem pregledu konziliarne internistke 
imajo bolniki možnost elektroterapije, hidroterapije, 
termoterapije in krioterapije.

Uspehi rehabilitacije so odvisni od različnih dejavnikov: 
obsežnosti inzulta, spremljajočih obolenj, sodelovanja 
bolnika …

V rehabilitaciji bolnika po kapi je največjega pomena 
kinezioterapija, to je terapija z gibanjem. Izvajajo jo 
fizioterapevtke, ki poznajo različne  tehnike fizioterapije. 
Pomembna veja rehabilitacije je tudi elektroterapija .To 
so različni protibolečinski tokovi za lajšanje bolečin, ki 
se pojavijo ob kapi in za lajšanje spremljajočih kroničnih 
bolečin, ki so zelo pogoste pri starejši populaciji.
Želja  mnogih prizadetih po kapi pa je hidroterapija, 
kopanje v bazenu. Na voljo imamo bazen s termalno 
vodo 31°C, za potrebe fizioterapije. Prizadeti po kapi se 
morajo nujno posvetovati z zdravnikom, ali lahko gredo v 
bazen. Načeloma  naj ne bi šli v bazen eno leto po sveži 
kapi. Sicer pa je to individualna odločitev posameznika ob 
obveznem posvetovanju z zdravnikom. Za bolnike po kapi 
je primernejša štiricelična kopel z galvanskim tokom.

Prizadeti po kapi se v času rehabilitacije usposobijo 
za samostojno hojo ob uporabi različnih pripomočkov 
(sprehajalna palica, bergle, hodulje, ortopedski čevlji …). Za 
večjo varnost velikokrat svetujemo tudi uporabo invalidskega 

vozička. Po kapi obstaja velika nevarnost padcev in zlomov  
zaradi motenj ravnotežja.

Po končani rehabilitaciji  se prizadeti po kapi vračajo v svoje 
domače okolje. Nemalokrat je potrebno preurediti bivalno 
okolje in organizirati  pomoč prizadetemu  na domu (pomoč 
sorodnikov, sosedov, patronažne službe …) Včasih pa je 
prizadetost po kapi prevelika in je potrebna institucionalna 
namestitev.

Možganska kap je bolezen, ki pri človeku pusti posledice, 
s katerimi je potrebno živeti. Vsi, ki živijo s prizadetim po 
kapi, se morajo naučiti, da mu pomagajo ravno v pravi meri, 
sicer rezultati rehabilitacije izzvenijo. Svojci prizadetih po 
kapi imajo možnost edukacije, kako s to boleznijo živeti v 
domačem okolju. Poučimo jih o načinu pomoči prizadetim, 

ker je izredno pomembno vzdrževanje pridobljenega stanja 
v času rehabilitacije.

Po kapi  mora imeti prizadeti  železno voljo, da kljub  
nezmožnosti oziroma zmanjšani možnosti gibanja in 
bolečini ne obupa in si najde cilje, za katere je vredno živeti 
naprej. Po Sloveniji deluje že trinajst klubov, kjer se bolniki 
srečujejo s sebi enakimi, si izmenjujejo izkušnje, sodelujejo 
na predavanjih in se razvedrijo na organiziranih izletih. 
Dvakrat letno izide tudi njihova revija Kapnik.

Andreja Ševerkar
vodja fizioterapije

Telovadba v bazenu
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Športno društvo Izlake
Športno društvo Izlake je zaključilo leto 2009 uspešno. 
Seveda, vsi prisegamo na moto »Z gibanjem do zdravega 
načina življenja«. Kaj pa ti/vi? In kaj je sploh zdrav način 
življenja? Tukaj je nekaj utrinkov.

V letu 2009 smo bili 
prisotni na kar nekaj 
tekih po Sloveniji, 
kot so Kraški 
maraton v Sežani, 
Trojke v Ljubljani, 
Tek treh src v 
Radencih in kot 
zaključek oktobra 
še v Ljubljani. Na 

sliki sta tekača, ki sta dosegla odmeven rezultate. Zato tudi 
pohvala za promocijo ŠD Izlake po Sloveniji.

Rekreacija se tudi to zimo zaključuje. Le nekaj skupin jo še 
ima. Na rekreaciji se poskuša 
vaje in igre čimbolj prilagoditi 
udeležencem in seveda opremi, 
ki je na voljo. Na sliki zgoraj je 
skupina predšolskih otrok, ki je 
bila tudi najštevilčnejša.

Že kar nekaj let se odvija 
tekmovanje za Naj športnik/ica 
ŠD Izlake. Tekmovanje obsega 
okoli 10 različnih disciplin 
v organizaciji ŠD Izlake in 

se glede na uvrstitev točkuje. Obstaja več kategorij in na 
sliki je eden od najmlajših udeležencev za Naj športnika ŠD 
Izlake, ki je dosegel zlato medaljo v svoji kategoriji. 

Tukaj pa so 
še najboljši 
posamezniki v 
moški in ženski 
kategoriji. Za Naj 
športnika/ico ŠD 
Izlake  za leto 2009 
je bilo potrebno 
zbrati približno 400 

točk. Zmagovalka je bila Jelena Zajc in zmagovalec Martin 
Ocepek. Bila sta vpisana v prehodni pokal in ga seveda za 
eno leto dobila v last.

Zima se je že poslovila. Sneg se je stopil. Čedalje lepše 
vreme bo. ŠD Izlake vabi vse v čim večjem številu na 
urejeno igrišče na Izlakah. Teči po urejenem krogu okoli 
igrišča, igrati nogomet, košarko … na igrišču z ljudmi 
polnimi energije (vedno se nekdo najde) ali pa pridete samo 
pogledat. Se usedete na klopco na igrišču, mogoče pa vas 
zamika, da bi tudi ti/vi kaj …

Več informacij dobite na spletni strani www.sdizlake.si

Lep spomladanski pozdrav vsem.
ŠD Izlake

Franc Fajfar in Milan Bedrač

Naj športniki Izlak

Na mladih svet stoji

Mladi razigrnci Vedno je veselo



37maj 2010

abraham v Turističnem društvu
Leto 2009 se je pričelo s skupščino društva v Medijskih 
toplicah. Člani smo ocenili delo v preteklem letu, si zadali 
cilje in podelili nagrade v akciji Izlaški nagelj. Za leto 2008 
so ga prejeli: 
V kategoriji najlepše urejena kmetija: družina Razpotnik 
iz Lok
V kategoriji najlepše urejene individualne hiše: družina 
Soban z Izlak, družina Brvar iz Orehovice ter družina Knez 
iz Šemnika
  kategoriji najlepše urejen poslovni objekt: bistro 
Valvazor, Drolc Erika.
V mesecu januarju smo otvorili jubilejno slikarsko razstavo 
Desanke Bebe Kreča. Zanjo je ustvarjanje likovnih umetnosti 

način življenja in zanjo ima vsako umetniško delo dušo. 
Februarja so najmlajše maškare preganjale zimo na 

rajanju, ki ga je 
vodila animatorka 
Makle tim. Pri 
organizaciji so nam 
bili v pomoč hotel  
Medijske toplice, 
ki nam je  nudil 
prostor, Gostinsko 
podjetje Trojane, 
ki je vse maske in 
ostale obiskovalce 

pogostil s krofi, restavracija in picerija Naš hram, ki je 
poskrbela, da žeja ni bila prehuda,  finančne stroške pa so 
nam pomagali pokriti  Skitti in  Elnet.

V marcu je sledilo predavanje kluba Gaia, kjer je gospa 
Miša Pušenjak  predstavila, kaj izboljšati, da bo delo na 
vrtu res v veselje.

V začetku aprila je sledila uspešno izvedena očiščevalna  
akcija kraja. Čistile so se brežine potokov, urejale pohodne 
poti v kraju ter okolica športnega igrišča. Po zaključku smo 
se udeleženci zbrali  na športnem igrišču, kjer smo bili 
pogoščeni z malico in pijačo, za katero so poskrbeli v ETI-
ju. 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.

Slovenci smo ljubitelji cvetja, kar se hitro opazi. Večina nas 
veliko razmišlja o tem, da bi svoj vrt in okolico hiše polepšali 
z rastlinami. V turističnem 
društvu  pa smo poskrbeli, 
da bo lepši tudi naš kraj. Pri 
nastanku in urejanju gredice 
nam je bil v velikansko 
pomoč Zvone Hodak. Prav 
njemu gre največja zahvala, 
da bo Izlake krasila cvetlična 
gredica. Člani društva smo  
pod budnim očesom mentorja 
poskrbeli  in  s skupnimi močmi prispevali k lepši in bolj 
urejeni podobi našega kraja. 
 

Retrospektivna razstava Zaključek očiščevalne akcije

Otroška maškerada Urejanje gredic
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Sodelovali smo na prireditvi 
ob krajevnem prazniku, kjer 
smo pripravili nagradni kviz. V 
poletnih mesecih smo sodelovali 
na Valvazorjevih večerih ter na 
zaključku kolesarske avanture 
Rekreatur v Kranju, kjer smo 
pozdravili tudi domačo ekipo 
Matkurja, ki so jo sestavljali 
Srečko, Marko, Aleš in 
sposojena Mojstrčanka Nada.
Poskrbeli smo za barvanje 
kozolcev na avtobusni postaji v Orehovici. Postavili smo 
nekaj usmerjevalnih tabel.
V akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna so Izlake na 
regijskem nivoju zasedle prvo mesto v kategoriji izletniški 
kraji.
V mesecu septembru je komisija, ki jo sestavljajo člani 
upravnega odbora TD, opravila ocenjevanje urejenosti kraja 
za Izlaški nagelj. Za leto 2009 so ga prejeli:
- v kategoriji najlepše urejena kmetija: Izlakar-Krivic iz 
Orehovice,
- v kategoriji najlepše urejene individualne hiše: družina 
Prašnikar s Polja, Vidmar Julijana z Obrezije ter družina 
Steklasa iz Orehovice,
- v kategoriji najlepše urejen poslovni objekt: Športno 
društvo Izlake za urejanje športnega igrišča.

V jesenskem času smo s pomočjo vrtnarije Hodak poskrbeli 
za sezonsko zasaditev gredice.

V septembru pa smo v 
sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Izlake, Vrtnarijo 
ACM in  Zavodom za kulturo, 
šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica organizirali 
tradicionalno prireditev Igra buč 
na Medijskem gradu. Izvedeno 
je bilo tudi tekmovanje  za 
najtežjo bučo. Tokrat je tehtala 
24kg. Vzgojila pa jo je družina 
Jerman. Najbolj nenavadna buča 

pa je uspela na vrtu Vesne Sušnik. Za nagrade je poskrbela 
Picerija Čebelica.

Oktobra smo se odpravili na izlet, kjer smo si ogledali 
lepote srednjeveške Škofje Loke. Tudi to jesen se bomo 
odpravili odkrivat lepote naše domovine. Vabljeni, da se 
nam pridružite.

Pred koncem leta smo se člani društva srečali na kmečkem 
turizmu Zorc. 
Leto pa smo zaključili z 9. božičnim pohodom z baklami k 
polnočnici na Zasavsko Sveto goro.
V tem letu smo s pomočjo RCR-ra in občine Zagorje izdali 
zgibanko Po Izlakah in njeni okolici. Izlake smo predstavljali 
tudi na raznih prireditvah. Tako smo sodelovali na posvetu 
turističnih društev v Velenju, na dnevu  nevladnih organizacij 
v Trbovljah, na predstavitvi RCR-ra na Prvinah, na prireditvi 
Šport špas v Zagorju, predstavili smo se na radiu Potepuh. 

Igra buč na medijskem gradu

Izlet na Gorenjsko
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Kot vse drugo v življenju je tudi čas relativen. Če razmišljamo 
o stoletjih, se nam zdi polovica stoletja sorazmerno kratko 
obdobje. Toda, če vzamemo za merilo dolgost povprečnega 
človeškega življenja, prestavlja 50 let kar pomembno 
obdobje, v katerem se vsakdo od nas srečuje s tveganji, 
udarci usode, zadovoljstvom in dosežki.  
Pred približno 3000 tedni je na Izlakah dozorela ideja, da se 
ustanovi turistično društvo. 10. aprila 1960  so na ustanovni 
seji predlagali kot najvažnejšo nalogo društva dokončno 
ureditev kopališča, razširitev prenočitvenih kapacitet, 
ohranitev kulturno-zgodovinskih spomenikov.  Delo 
društva je potem po nekaj letih zamrlo. 6. januarja 1980 
se na zboru delovnih ljudi in občanov v KS Izlake obudi 
delovanje TD. Z raznimi delovnimi akcijami, skrbjo za 
urejen videz kraja – očiščevalnimi akcijami, s sodelovanjem 
pri zaščiti Valvazorjeve kapele, vzpostavitvi pešpoti MT- 
MG, razvojem kmečkega turizma, organizacijo predavanj, 
zabavnih prireditev, Valvazorjevih dni, Medijskimi igrami in 

drugimi prireditvami je društvo bogatilo razgibano življenje 
domačinov in drugih gostov. 
Vsa preteklost je dolga vrsta zavidanja vrednih uspehov in 
uspešno izvedenih aktivnosti, tako da lahko v prihodnost 
opravičeno gledamo z velikim optimizmom. Vsi vemo, 
da tradicijo sicer lahko ustvarimo, toda samo z njo še ne 
moremo  ničesar doseči.

Turistično društvo naj združuje krajane in ljubitelje  Izlak, ki 
želijo kraj obuditi in ohraniti bogato  življenje v njem.
Pridružite se nam. Članarino v višini 5 € lahko poravnate v 

pisarni KS pri Tanji Bebar vsak dan dopoldne.

Komisija Turističnega društva Izlake  je prepričana, da je 
še mnogo hiš, objektov, ki si zaslužijo Izlaški nagelj. Ker 
pa si vseh zaradi različnih razlogov ne moremo 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.

Slavnostna seja ob 50-letnici društva

ANKETA  2010

Moj predlog za najlepše urejeno kmetijo:   

___________________________________________

Moj predlog za najlepše urejen poslovni objekt:

___________________________________________

Moj predlog za najlepše urejeno individualno hišo: 

___________________________________________

Zakaj ima večina lovskih psov viseča ušesa?

- Zato, da jim ni treba poslušati in zardevati, ko se 
njihovi lastniki trkajo po prsih s svojimi lovskimi podvigi.
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V knjižnici je pestro
Ena od osnovnih nalog knjižnice je poleg zbiranja, 
obdelovanja, hranjenja in posredovanja knjižničnega gradiva 
tudi organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo 
bralno kulturo. S temi dejavnostmi želimo knjižnico 
približati otrokom in odraslim, da bi v čim večjem številu 
prihajali k nam. V ta namen smo v knjižnici v letu 2009 
izvedli več projektov.

Mladinska knjižničarka Romana Bizjak je jeseni pripravila 
in izvedla igralno uro s knjigo o ježku, ki je bila namenjena 
učencem prve triade. Z igralno uro je gostovala po osnovnih 
šolah, saj je zaradi stiske s prostorom lahko v knjižnici 
gostila le učence 2. in 3. razreda izlaške šole. Otroci so ob 
različnih ugankah, pesmicah, pravljicah in nalogah obnovili 
in dopolnili svoje znanje o ježku. Ob koncu igralne ure 
so otroci ustvarili še čudovite 
izdelke.

V sodelovanju s Kinološkim 
društvom Zagorje smo razpisali 
likovni natečaj na temo »Kuža 
– moj prijatelj«. Tudi ta natečaj 
je bil namenjen učencem prve 
triade. Z natečajem smo želeli 
otroke spodbuditi k razmišljanju 
o prijateljstvu s psom ter 
o odgovornem in skrbnem 
ravnanju z njim. Do 15. decembra smo dobili kar 138 
izdelkov iz vseh šol naše občine. Strokovna komisija je 
nato izbrala najlepše risbe. Mlade avtorje smo nagradili 
z izletom v zavetišče Gmajnice in ogledom urjenja 
policijskih psov. V času natečaja smo v knjižnici zbirali 
hrano za zapuščene kužke, ki smo jo nato dostavili v 
zavetišče. Tudi ta projekt je pripravila in vodila Romana 
Bizjak.

Projekt Rastem s knjigo je že tretjič zapored potekal po vsej 
Sloveniji. Letos smo ga za izlaške sedmošolce izvedli v 
šolski knjižnici. Predstavili smo jim pomen knjižnice, kaj 
jim lahko knjižnica nudi in zakaj jo je dobro obiskovati. 

Skupaj smo ugotovili, da otroci njihove starosti premalo 
zahajajo v knjižnico, saj svoj prosti čas raje preživijo pred 
računalniki. Upamo, da smo jim uspeli vzbuditi željo po 
obiskovanju knjižnice ter da se večkrat srečamo.

Seveda v knjižnici nadaljujemo z že uveljavljenimi 
dejavnostmi za otroke. Otroci izbirajo najljubšo knjigo, 
rešujejo uganke meseca, sodelujejo v Mega kvizu ter 
prebirajo knjige za predšolsko bralno značko. 

Žal smo v sezoni 2009/2010 ukinili ure pravljic zaradi 
slabega obiska otrok, dobro pa so obiskane ustvarjalne 
delavnice, ki ji vodi Urška Kurež.

Kot novost moramo omeniti tudi otroški lutkovni abonma, 
ki ga v sodelovanju z lutkovnim 
gledališčem FRU – FRU iz 
Ljubljane izvajamo na oddelku 
za mladino v Zagorju. Odziv na 
abonma je bil zelo velik. V letu 
2009 so si otroci lahko ogledali 
predstavo Muca Copatarica, v 
letu 2010 pa bodo izvedene še tri 
predstave.

Dejavnosti za odrasle pa se 
odvijajo le v osrednji knjižnici 

v Zagorju, saj jih na Izlakah zaradi prostorske stiske ne 
moremo izvajati.

Za konec pa omenimo še nekaj statističnih podatkov. 
Knjižnico Izlake je v letu 2009 redno obiskovalo 222 članov, 
ki so si izposodili 7275 enot gradiva, kar je 7% več kot lani.   
Knjižnični fond smo obogatili za 267 enot gradiva, tako da 
celotna zaloga znaša skoraj 6500 enot. Z izborom gradiva 
skušamo zagotoviti gradivo za kar najširši krog bralcev, da 
bi pri nas našli tisto, kar potrebujete. Upamo in želimo si, da 
se še večkrat vidimo v knjižnici.

Irena Razpotnik

Otroci v zavetišču Gmajnice
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Šport + zabava = TRIMUS
V mesecu marcu preteklega leta je na Izlakah začelo 
delovati še eno športno društvo. Čeprav športno društvo v 
svojem imenu vsebuje besedico mus, se ni potrebno bati, da 
koga v kaj silimo. Ker pa je v njem tako zabavno in ker se 
dogaja toliko različnih aktivnosti, vsi radi počnemo vse in se 
družimo med seboj, ne da bi sploh 
kdaj pomislili, ali moramo. Zaradi 
sproščenega vzdušja, športne 
naravnanosti in prijateljskega 
druženja teh aktivnosti enostavno 
nočeš zamuditi.
Spoznavanje članov društva 
se je pričelo s pohodom na 
Čemšeniško planino. Že ta sončen 
dan je nakazal, da bo vse skupaj 
tudi v bodoče zelo pozitivno 
naravnano. Sledila sta rekreativni tek Povežimo soline in 
Kraški maraton. V mesecu aprilu pa se je začelo zares: prvi 
tekaški in kolesarski treningi. Pa da ne bi kdo mislil, da je 
to ''mučenje''. Dokler ne poskusiš, ne moreš verjeti. Da bi 
mi kdo pred letom dni rekel, da bom 
jaz kdaj tekla. Ali pa se celo udeležila 
kakšnega desetkilometrskega teka? 
Verjetno bi se samo smejala. No, ker 
pa poskusiti ni greh, sem nabavila 
tekaške copate in gremo. Brezplačni 
treningi teka 3x tedensko. To dobro 
vzdušje na treningih te enostavno 
posrka vase. Vedno smo čisto vsi z 
njih odhajali z nasmeškom na obrazu. 
Velika zasluga tukaj gre tudi našima 
vrlima trenerjema, ki sta vedno 
nasmejana in nas vzpodbujata na vsakem koraku ter ves čas 
verjameta, da mi to zmoremo. Nikoli nam ni bilo dolgčas, saj 
sta vedno izbirala drugačen način vadbe, različne lokacije in 
jih prilagajala našim zmožnostim. Največji dokaz, da je v 
Trimusu res zabavno, pa je konstantno povečevanje članov 
društva. Vsak mesec nas je več in vsakega novega člana smo 
strašno veseli. 
Da pa smo dokazali, kaj zmoremo, pa smo se udeležili tudi 

Teka treh src v Radencih, DM teka za ženske, dobrodelnega 
teka Evropa Donna, Tek za krof Krašnja, ''obvezni'' tek po 
Zagorski dolini in seveda Ljubljanskega maratona. Tudi 
privrženci kolesarjenja niso zaostajali. Ti so se preizkusili 
z Vzponom na Zasavsko Sveto goro, na maratonu Franja 

in 5. memorialu Mirka Lebarja 
s kolesarskim vzponom na Mali 
Lipoglav. Najbolj zagreti pa so 
odšli tudi na kakšen duatlon in 
triatlon. Skoraj bi pozabila naš 
pohodniški del. Če ste mogoče na 
Čemšeniški planini, na Kumu in  
Zasavski Sveti gori opazili gručo 
dobro razpoloženih planincev, 
ki so se prešerno smejali, potem 
smo bili to gotovo mi.

Ker pa člani društva Trimus nismo kar tako, smo odšli tudi 
na tedensko druženje v Bovec ob našo prelepo reko Sočo. 
Tam smo ugotavljali, koliko adrenalina je v katerem izmed 
nas. Že prvi dan smo se podali na rafting po brzicah naše 

najlepše smaragdne reke Soče. Sama 
sem imela dovolj adrenalina še za 
canyoning in Hydrospeed, bungee-
jumping s Solkanskega mostu in 
kajak (naj samo omenim, da je v času 
kajaka padala toča) pa sem prepustila 
najpogumnejšim. V tem tednu pa 
niso bili na vrsti samo adrenalinski 
športi. Za ljubitelje pohodništva se 
je organiziral pohod na Slemenovo 
špico, ljubitelji kolesarjenja pa so se 
povzpeli na Vršič. Tisto malo prostega 

časa, ki ga je potem ostalo, smo izkoristili s tekanjem za 
žogo, ogledom Kobariškega muzeja 1. svetovne vojne, 
kostnice padlih vojakov in slapa Kozjak. Točno, skoraj ne 
smem pozabiti na Jamesa Bonda. Avvva, še 14 dni skupaj 
sem bila čisto opraskana, ko sem se zapletla v robidovje.
Največji adrenalinski navdušenci so v mesecu oktobru 
odšli tudi na tandemski skok s padalom. Ti isti in ostali bolj 
umirjeni pa so si v mesecu novembru privoščili ogled jame 

Gremo se vlakc’ca

Po suhem pa ne bo šlo, kajne?
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Dimnice. Ogledali so si turistični del jame in naredili jamski 
treking po jamarskih delih jame in potoku Puščava. Ker pa je 
potem postalo zunaj že zelo mraz, smo se ob torkih srečevali 
v telovadnici OŠ Izlake.
Vsak nov član je v ŠD TRIMUS zelo dobrodošel. Vsi 

smo veseli, 
sproščeni in 
zabavni ljudje, 
ki se radi 
ukvarjajo s 
športom. Če 
si nas želite 
še malo bolje 
s p o z n a t i , 
se nam 
lahko vedno 

pridružite. Verjemite, letošnje leto bo še bolj zabavno od 
lanskega. Kar preberite si letni plan na spletni strani društva:
http://www.3mus.si

Mateja Drnovšek

Vsi so not’ padl’

Zgodnje pučevanje 
nemščine

V letošnjem šolskem letu smo se z vodstvom šole odločili, da 
učencem poleg zgodnjega poučevanja angleščine ponudimo 
tudi zgodnje poučevanje nemščine.
Zanimanje za zgodnje poučevanje nemščine iz leta v leto 
narašča tudi v Sloveniji, predvsem zaradi vse večje potrebe 
po tekoči komunikaciji v tujem jeziku v poklicnem in 
zasebnem življenju. Strokovnjaki so na podlagi dolgoletnih 
izkušenj ugotovili, da se je do nedavnega pouk tujega jezika 
začel prepozno. Mlajši učenci namreč govorijo bolj tekoče 
in lahko usvojijo prave tuje glasove ter intonacijo. 
Z zgodnjim poučevanjem nemščine želim pri otrocih razviti 
predvsem občutek za jezik ter potrebo po nadaljnjem učenju.
Največ pozornosti namenjam razumevanju tujega jezika in 
odzivanju nanj, širjenju besedišča, enostavnim strukturam 
(pozdravi, vljudnostne fraze …), petju ter uprizarjanju 
preprostejših iger. Šele ko otrok nima več težav pri pisanju 
in branju v maternem jeziku, pride na vrsto branje in zatem 
pisanje v tujem jeziku. 
Dejavnosti, ki torej prevladujejo pri poučevanju tujega 
jezika so razne zanimive didaktične igre, pesmi, izštevanke, 
likovne dejavnosti, gibalne igre, zgodbe, pravljice in 
lutkovne igre. 
Krožek je v tem šolskem letu namenjen učencem od 2. do 4. 
razreda. Srečujemo se enkrat tedensko ob četrtkih. Učenci 
kot spužve vsrkavajo nova znanja in se vedno znova veselijo 
ponovnega srečanja.

Irena Ravnikar – Hriberšek
mentorica

Sta se srečali ženi štajerskega in dolenjskega lovca.
Prva pravi:
“Moj ne more gledati polnega kozarca!”
Dolenjka pa:
“Moj pa praznega ne!”

Medvedek reče prašičku:
- Vem kaj bo s tabo ko boš velik!
- Si prebral moj horoskop?
- Ne! Kuharsko knjigo..
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Šepetalka Nataša
Letošnja Grumova priznanja so spet bogato obrodila. Do 
Izlačank so še posebno darežljivi, saj se tudi tokrat lahko 
pohvalimo z dvema nagrajenkama. 
Nataša, Lipovškova, z Narofa, je ena izmed njiju. Kljub 
temu, da že dolgo živi na Izlakah, ji včasih uide kakšna 
»trbovska«. 
Nataša: »Saj ni čudno, osem ur na dan preživim v službi v 
Trbovljah.«
Zaposlena je v Termoelektrarni Trbovlje in je direktorica 
sektorja ekonomike. Njeno delo se mi – kot laiku – zdi sila 
naporno, saj obsega področje računovodstva, financ, nabave 
in prodaje, sama pa z veseljem opravlja naloge in se poleg 
vsega še dodatno izobražuje.

Vendar pa je nagrado dobila za delo, ki ga opravlja v 
prostem času. Od leta 1980 je zelo dejavna v Kulturnem 
društvu Svoboda Elektroelement Izlake. Že osemnajsto leto 
je predsednica društva, poleg tega pa je šepetalka gledališke 
skupine.
Na vprašanje, kaj to pomeni, smeje odgovori: » Igralcem 

pomagam, ko jim zmanjka »štrika«... Priznam, da imam 
vse manj dela s tem. Odkar imamo novega režiserja, Jožeta 
Krajnca, bolj znanega kot enega strašnih Jožetov, smo bolj 
resni in besedila bolj obvladamo.
Se pa zgodi. Ker sem lahko hkrati samo na enem mestu v 
zaodrju, se morajo včasih igralci  znajti sami. Skrbim pa tudi 
za to, da se pojavijo na odru pravi trenutek.«

Kdor vsaj malo spremlja delo društva, ve, da imajo vsako 
leto po eno premiero. Eno leto »postavijo« Valvazorja, ki 
ga predstavijo v njegovem okolju, na Medijskem gradu, 
drugo leto pa igro, ki jo igrajo v dvorani in z njo gostujejo 
po Sloveniji.

Nataša: »Organizacija je največkrat moja skrb. Ukvarjam 
se s prevozi ... (smeh) ... No, vedno moram preveriti, če smo 
vsi, ali imamo vse kulise, vse obleke … Pa lačni ne smemo 
biti, zato se dogovarjam tudi za to. In vedno se zgodi kaj 
nepredvidljivega, tako da nam ni nikoli dolgčas.«
Pred kratkim so premierno predstavili igro Odlikovanje, 
ki je bila v domači dvorani dobro obiskana in pohvaljena. 
Z novo igro so že gostovali na petih odrih po Sloveniji, 
spomladanski del pa so zaključili z nastopom na zadnji 
abonmajski predstavi v zagorskem Delavskem domu.   

Nataša: »Še vedno mi ostane nekaj časa za moj drugi del 
prostega časa, šport. Že od malega sta sestro in mene starša 
vzgajala v športnem duhu, za kar sva jima obe zelo hvaležni. 
Omogočili sta nama, da sva se spoznali z vsemogočim. Od 
smučanja, drsanja, kotalkanja, baleta, plavanja ... Priznam, 
včasih je bilo kar naporno, saj sva morali pri športu, za 
katerega sva se odločili,  vztrajati vsaj eno leto. Ampak je 
bilo vredno, saj sem zdaj čisto »fit«.«

Na vprašanje, s katerim športom se ukvarja sedaj, pove: 
»Jesensko zimski čas je čas za vzdrževanje kondicije, 
zato sem dvakrat na teden v  telovadnici. Nedeljski večeri 
so za »staro« družbo, dobivamo se s prijatelji in igramo 
košarko. No pa na smučanje ne smem pozabiti. Z družino 
smo presmučali kar nekaj smučišč, doma  in v tujini, letošnji 
zaključek sezone pa sem v družbi mame in sestre preživela 
na Rogli. In uživala ...«
 »Pa spomladi, ko martinčki prilezejo na plano?«
»(Smeh) ... takrat prilezem na plano tudi sama! Lani sem 
se začela ukvarjati z nordijsko hojo, s puncami smo čez drn 
in strn obhodile ogromno naše bližnje in daljne okolice ... 
Pa v hribe grem tudi. Po kondicijo hodimo na  bohinjske 

Ob podelitvi
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planine, včasih pogledamo tudi, kakšen je razgled z višjih 
vrhov ... Na srečo sta tudi otroka (Črt in Špela) dovzetna 
za šport, tako da se še vedno lahko dogovorimo za skupna 
pohajkovanja. Pa na moža tudi ne smem pozabiti, Danilo je 
športnik po duši.  Natančneje rokometaš.«

Nato sogovornica obmolkne, na lica se ji prikrade 
hudomušen nasmeh, potem pa le pove, kaj se ji plete 
po glavi: »Ko sem bila na fakulteti, sem se pridružila 
ženskemu rokometnemu klubu. Ja, nič takega, ne, ampak 
jaz sem imela svoj razlog. Ni mi bilo potrebno hodit na 
telovadbo ... V klubu sem večino časa grela klop, pa saj 
tega na faksu ni nihče vedel (se spet zasmeji). Sem pa 
pred časom opravila izpit za kvalificirano zapisnikarico 
pri rokometu, zato zdaj ni več razloga, da ne bi sedela na 
klopi.«

Za sedenje in lenarjenje ji prav gotovo zmanjka časa. Nataša 
je ženska, ki ne miruje. Če se najde prosti čas, ga zapolni z 
obiskom gledališča ali opere, občasno tudi kakšne slikarske 
razstave. V mladosti se je z babičino pomočjo naučila kar 
nekaj ročnih spretnosti, njene tapiserije visijo v dnevni sobi, 
zdaj pa ni časa in tudi ne volje, da bi sedela pri miru. 

Draga Nataša, v imenu Uredniškega odbora Izlaških novic ti 
čestitam za Grumovo priznanje. 
In še želja za konec: Ostani »fit« še v prihodnje!

ŠIK

Nemirne ročice
V lanski izdaji Izlaških novic smo povabili k sodelovanju 
naše najmlajše.
Želeli smo,  da nam naši najmlajši pokažejo, kako se jim 
zdi v domačem kraju. In s pomočjo prijaznih vzgojiteljic 
iz  vrtca  ter nekaj posameznikov smo prejeli nekaj čez  sto 
izdelkov.
Malčki so barvali, strigli, lepili in se nadvse trudili. Izpod 
njihovih prstkov so prišli neverjetni izdelki. Kot smo 
obljubili, smo jih razstavili na  praznovanju ob krajevnem 
prazniku ter jim pripravili skroma darilca. Pa so se starši 
prestrašili slabega vremena, ki se je kazalo na praznični 
dan in  naših ustvarjalcev ni bilo.

A uredniškega odbora Izlaških novic to ni potrlo in odločili 
smo se, da jih obiščemo v vrtcu. 
Pričakali so nas žarečih obrazov in polni pričakovanja. 
Vsi, ki so nam poslali svoje izdelke, so prejeli priznanje 
in škatlico presenečenja, za vse pa je bilo dovolj tistega 
najboljšega  – sladoleda.  Skupaj smo se posladkali, 
preverili, kakšno je presenečenje in naredlili nekaj 
fotografij. 
Rada bi se zahvalila vsem, ki ste nam pomagali pri tem 
malem projektu. Iskrena hvala vsem vzgojiteljicam vrtca, 
ki so najmlajše spodbujale in vodile pri ustvarjanju. 
Seveda pa ne smem pozabiti gospe Marije Čebin Prašnikar, 
direktorice Kmetijske zadruge Izlake, ki nam je podarila  
sladoled za nagrajence. Veselje na njihovih obrazih je 
povedalo vse, zato hvala tudi v njihovem imenu.

ŠIK

Nagrada je bila slastna

Nataša na belih strminah
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Lovstvo na Izlakah
Lov v Zasavski dolini je beležen že leta 1874. V tem času 
so se za zabavo in  šport  lova udeleževali le premožni 
gospodje: direktorji rudnikov, inženirji v rudnikih, ravnatelji 
in njim podobni. V letu 1948 pa je bilo na območju 
Zagorje ustanovljeno Lovsko društvo Zlatorog. V loviščih 
je bila takrat divjad kar številčna. Predvsem je izstopala 
mala divjad: zajci, jerebi, kljunači. Divji petelini so peli v 
revirju Sveta Gora in Kolovrat. V eni sezoni so uplenili tudi 
preko 150 zajcev in do 80  lisic. Maloštevilčna pa je bila 
takrat parkljasta divjad: srnjad in gamsi.  Po končani drugi 
svetovni vojni 1945 so se lovci spet organizirali v novo 
ustanovljenem Lovskem društvu Loke-Kisovec. V skladu 
z novo zakonodajo so se družine v letih 1950 združile  z 
namenom, da bi lažje in bolj kvalitetno gospodarile z 
divjadjo. Združile so se lovske družine Čemšenik, Trojane, 
Mlinše in Loke-Kisovec. Ker pa so bile Izlake v središču 
lovišča združenih družin, se je društvo poimenovalo v LD 
Izlake. Po štirih letih delovanja društva pa so se sosednje 
družine zaradi prevelikega terena odcepile. 
Lovska družina Izlake v letošnjem letu praznuje že 60-letnico 
obstoja. Lovišče obsega 2983 ha in od tega je 2673  ha lovne 
površine. Od divjadi prevladujejo predvsem srnjad, gamsi in 
divji prašiči, ki pa so se  pojavili v glavnem zadnji dve leti. 
Od male divjadi so prisotni lisica, jazbec in včasih smo imeli 
tudi zajca. Družina šteje povprečno 30-35 članov.  Upam, 
da bomo obletnico častno proslavili skupno s krajevnim 

praznikom Izlake v čast in zahvalo našim prednikom ter 
v lep spomin zanamcem in nam, ki še naprej vzdržujemo 
lovsko kulturo in etiko. Naša največja skrb pa je ohranjanje 
narave in divjadi.
Ker so naša lovišča predvsem gozdovi, travniki in polje, 
lastniki le-teh pa so kmetje, moramo skrbeti za dobre 
odnose z njimi, saj so ravno oni tisti, ki nam pomagajo, da 
lahko uspešno izpolnjujemo zaupane naloge. Z njihovimi 
dovoljenji in preko gozdov napravimo lažje prehode, 
omogočajo nam postavitve lovskih prež, pri marsikaterem  
kmetu po koncu lova »privežemo dušo«. Naša skrb pa je 
tudi vsaj delno povračilo škode nastale od divjadi. Ker pa se 
prične že čez nekaj mesecev prva košnja, naj bodo kmetje 
pozorni na mladiče srnjadi, ki se ravno v tem času polega. 
Opozoril bi tudi ob tej priložnosti še vse ljubitelje hišnih 
ljubljenčkov, da jih ne puščajo samih  brez  nadzora v naravo. 
V gozdu  najdemo marsikatero umorjeno in raztrgano srna. 
Nevarnost za divjad pa so največkrat tudi naše ceste. Vozniki 
bi bili lahko bolj pozorni, saj divjad prosto živi in je brez 
nadzora v naravi.
Lovci nismo le morilci in streljači, kot nas nekateri 
poimenujejo, ampak smo v prvi vrsti ljubitelji narave in naša 
skrb je ohranjevanje populacije divjadi.

Franc Vidmar
starešina LD Izlake

Dober ulov
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Spoštovane krajanke in krajani,

v VRTNEM CENTRU GAJI 

vam nudimo bogat izbor 

balkonskega in okenskega cvetja, 

semen in čebulnic, 

gnojil, lončnic in rezanega cvetja; 

aranžiramo vam darila, 

ter pripravimo žalne aranžmaje in sveče.
  
Pričakujemo vas!

Odprto: od pon. do pet.: 8. – 18. ure
             sobota: 8. – 13. ure

Vabljeni na prijeten klepet
  in skodelico kave v bar



47maj 2010

Lovec na obisku
Na povabilo učiteljic in učencev 1. razreda  OŠ Toneta 

Okrogarja  iz Zagorja ob Savi se je v mesecu februarju  

prijazno odzval našemu povabilu g. Samo Urbanija iz 

Lovske družine Izlake. Zanimalo nas je, kakšne naloge 

imajo lovci in  kako skrbijo za divjad pozimi.

Otroci so ga nestrpno pričakovali in odprtih ust 

poslušali zgodbe in prigode lovcev. Na zanimiv način 

jim je predstavil lovsko opremo, pripomočke in vse 

potrebne stvari, ki jih lovci potrebujejo pri svojem delu. 

Letos s seboj ni 

prinesel strelnega 

orožja, ampak jim 

je vlogo in naloge 

lovca predstavil v 

drugačni luči (skrb 

za divjad, delovne 

akcije, urejanje 

krmišč ipd).

Zanimivo je bilo, da 

ni nihče od otrok 

vprašal, kje ima 

orožje. Kdor je želel, 

je lahko preizkusil, 

kako zapoje  lovski rog.

Izčrpno jim je opisal gozdne živali, predvsem pa 

povedal, kako naj se obnašamo do gozdnih živali. Ko 

nam je opisoval posamezne živali, so otroci spontano 

pričeli peti pesmice o  gozdnih živalih (Lisička je prav 

zvita zver, Ježek in listki, Zajček dolgoušček ipd.) Ob 

koncu nam je pustil  lepo darilo, leseno ptičjo hišico, 

s pomočjo katere bomo krmili naše ptice pozimi 

in seveda njihovo najljubšo hrano - sončnice. Za 

zaključek nam je še podaril  koledar Lovske družine 

Izlake za leto 2010. 

Obljubil pa nam je, da nas bo v  spomladanskem času 

odpeljal v gozd, kjer bomo iskali sledi in opazovali gozd 

ter gozdne živali.

Takšna in podobna sodelovanja so zelo dobrodošla in 

upamo, da bo tako tudi vnaprej.

    Učenci 1. a razreda ter učiteljici 

Branka in Nevenka 

Preizkušanj lovskega roga

Zoja, Larisa, Valentina, Lejla si ogledujejo ptičjo hišico

Za konec pa še ena skupinska

Ali veš, kakšna je razlika med slonom in mušico?
"Kakšna?"
"Ti je že kdaj slon priletel v oko?"
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Gozd in gozdne živali vabijo k 
ustvarjanju

Dragi mladi prijatelji!

Tudi letos vas vabimo k sodelovanju. Vaša ustvarjalnost 
nima mej, to dobro vemo, zato vam Izlaške novice 
skupaj z Lovsko družino Izlake ponujamo v izziv temo 
z naslovom GOZD IN GOZDNE ŽIVALI.

Rišite, lepite, barvajte ... kakor vam srce poželi, 
ustvarite najlepši izdelek.
 
Skupaj s svojim imenom, priimkom ter naslovom nam 
umetnine pošljite ali dostavite  na sedež Krajevne 
skupnosti Izlake najkasneje do 25. 05. 2010.

Ob zaključku praznovanj krajevnega praznika bomo 
vaše izdelke pokazali sokrajanom, lovci pa bodo za vas 
pripravili majhno presenečenje.

Veselimo se vaših izdelkov!
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Zajčji ajmoht
koncu dodamo še drobno nasekljan peteršilj ali drobnjak, 
kar izboljša okus.

Menda je bila ta jed za naše kraje kar pogosta, saj so v 
ohišnicah vedno imeli nekaj kuncev.  Recept je napisan po 
ustnem izročilu, saj je varialnt verjetno še veliko.

Sestavine:
Glava in prednji del kunca
Drobovina
Zelenjava: por, čebula, zelena, peteršilj, koleraba, korenje, 
paradižnik
Sol
česen
5 dag masla ali masti
5 dag prekajene slanine
Testenine

Priprava:
Na maščobi popražimo čebulo, paradižnik in na kolobarje 
narezano korenje, dodamo na drobno zrezano slanino, 
na kose narezano kunčje meso, glavo in drobovino. Malo 
pomokamo in nekaj časa vse skupaj pražimo. Zalijemo 
z vodo, dodamo sol, poper, česen in zeleno. Ko je jed na 
pol kuhana ji dodamo testenine. Meso vzamemo iz juhe in 
ga ločimo od kosti. Narezanega dodamo nazaj v lonec. Na 

Vabilo - ŠK Tornado

Dragi prijatelji,
leto je minilo in spet bi vas radi povabili v našo družbo na 4. 
turistično srečanje starodobnikov zagorska dolina 2010, ki 
bo15. maja 2010 s pričetkom ob 9 uri na sedežu ŠPORT 
KLUBA TORNADO na Izlakah v Smučidolu.

Na tokratnem srečanju vam bomo predstavili nekatera 
društva v zagorski dolini. Za iztočnico pa so nam letos naši 
lovci, ki  praznujejo  okroglo šestdesetletnico delovanja, zato 
smo poprosili za pomoč napovedovalko Mici z radia Štalca iz 
60 Megalet, ki nas bo na srečanju  informirala o celotnem dogajanju.

Na snidenje ...
Tornadovci
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Še beseda odgovornega 
urednika!

Tako, pa smo spravili pod streho še eno številko vaših in 
naših Izlaških novic.
 Vem, niso popolne, se pa vsako leto znova in znova 
trudimo, da jih naredimo lepše, prijetnejše in zanimivejše za 
vas, spoštovane bralke in bralci. Pa ni vse odvisno le od nas, 
predvsem je za razgibano vsebino pomembno razgibano 
dogajanje v našem lepem kraju. Pa je tega dogajanja dovolj? 
Eni zdaj prikimavate, spet drugi zmajujete z glavo in si 
mislite: »Pa saj se nič ne dogaja.« Kakor se vzame. Besede, 
ki bi jih lahko uporabili tako za ta časopis, kot za dogajanje 
v kraju in konec koncev za celotno stanje v regiji, državi in 
celo svetu bi lahko zvenele nekako takole: »Lahko bi bilo 
bolje, pa se tolažimo s tem, da bi bilo lahko tudi slabše!«
Vsekakor je treba stremeti k boljšim in višjim ciljem, gledati 
naprej in živeti sedanjost ter delati načrte za prihodnost, ob 
upoštevanju izkušenj iz preteklosti!

»Kar nas ne ubije, nas naredi močnejše,« je že vsem dobro 
znan rek in še kako drži.
 Staro odhaja in daje prostor novemu in svežemu. In 
tako po štirih letih sodelovanja pri Izlaških novicah odhajam 
tudi jaz. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli pri nastajanju Izlaških novic, mnogo sem se 
naučil od vseh vas! Je že tako, da nas srce odpelje v druge 
kraje, novemu življenju in novim izzivom naproti. In prav 
je tako! Pustiti se voditi srcu je namreč eno najpogumnejših 
dejanj, ki pa včasih prinese s seboj marsikatero odpoved, 
vsekakor pa odpira nova obzorja. Zatorej vam ob krajevnem 
prazniku kličem: »Prisluhnite svojemu srcu in mu pustite, da 
svobodno zadiha ter stopi na svojo pot. Verjemite mi, ne bo 
vam žal!«

Blaž Miklavčič

Spoštovane Izlačanke, Izlačani…

Lepo je prebivati in ustvarjati v kraju, ki je življenju in ustvarjalnosti z ljudmi, z okoljem in z drugimi pogoji, 

ki jih omogoča, vselej prijazen. To že leta občuti tudi naša založba, vse od takrat, ko smo v vašem kraju 

usposobili snemalni studio. Vsa ta leta smo dobri sosedje, vi ste naši prijazni gostitelji in mi – upamo – dobri 

gostje. Zdaj skorajda že domačini. Skupaj z nami pa vašo gostoljubnost čutijo tudi mnogi bolj in manj znani 

slovenski glasbeniki, ki prihajajo v naš studio in ob vsakem srečanju s temi kraji opazijo njihovo lepoto, 

gostoljubnost in razvoj. Vsak praznik je dokaz, da kljub mnogim znanim težavam, ki pestijo našo državo in 

ves svet, Izlake lepo napredujejo, saj so tu doma trdna volja, dober namen in realna vizija. Veseli, da smo del 

vaše zgodbe, vam ob vašem prazniku čestitamo za prehojeno pot in vam v prihodnje voščimo še veliko dobrih 

razvojnih dosežkov v dobro Izlak in tukaj živečih ljudi. 

Igor Podpečan
studio Zlati zvoki Izlake
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