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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Krajevne skupnosti Izlake!
 

Praznik vsake izmed naših trinajstih krajevnih skupnosti je vselej praznik vse občine 
Zagorje ob Savi. Je priložnost, da se vsi skupaj veselimo Vaših uspehov, ki so 
pomemben del mozaika našega skupnega razvoja. Zadovoljstvo Vas, krajank in 
krajanov  s kakovostjo življenja v Vašem okolju pomeni, da je občina Zagorje ob Savi 
kot celota prijazna do svojih občank in občanov, da v njej radi in s ponosom živite. 
In tako bo, prepričan sem, tudi v prihodnje. Ne glede na neprijazne čase, ki jih preži-
vljamo v Sloveniji, smo v Zagorju ob Savi trdno odločeni izpeljati velike razvojne 
projekte, ki smo si jih zastavili in hkrati ne pozabiti na na videz majhne stvari vsak-
danjega življenja, ki pa za vsako krajevno skupnost posebej pomenijo veliko. Zahva-
ljujem se Vam, krajanke in krajani Izlak, za odlično sodelovanje in vse ustvarjalne 
pobude, ki jih dajete v želji po vsestranskem razvoju Vaše krajevne skupnosti. Skuša-
mo jih uresničiti po naših najboljših močeh, ker le zadovoljstvo z življenjem v vsaki 
krajevni skupnosti nas pelje k skupnemu cilju: biti najboljša, najprijaznejša in 
najlepša občina ne le v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru.

Vaš krajan in občan 
Matjaž Švagan
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V preteklem letu se je v Krajevni 
skupnosti Izlake dogajalo veliko stvari, 
v glavnem lepih, saj nam je bila narava 
zelo naklonjena in nas ni kaznovala s 
kakšno ujmo, tako kot v letu 2010. Pro-
stovoljno gasilsko društvo Izlake in Avto 
moto društvo Izlake sta praznovali okro-
glo obletnico, dobro smo uredili ceste, 
za katere smo zadolženi, s pomočjo ob-
čine in lastnikov lokalov smo zamenjali 
razpadajočo ograjo pri Medijskih topli-
cah. Z izlaškimi društvi smo tudi uredili 
okolico razpadajočih se Medijskih toplic 
in dokazali, da se še najdejo krajani, ki 
so pripravljeni delati prostovoljno in v 
dobro krajevne skupnosti, v izdelavi pa 
imamo tudi nekaj projektov, s katerimi bi 
oplemenitili izlaško infrastrukturo. Zaži-
vela je naša nova spletna stran, kjer lah-
ko krajani dobite koristne informacije in 
kjer lahko podate svoje pobude. Skratka 
leto je bilo mirno in uspešno, zato ver-
jamem, da bo kljub globoki gospodarski 
krizi letošnje leto še boljše.

V tem letu nas, poleg saniranja infra-
strukture po ujmi iz leta 2010 in vsako-
dnevne skrbi za urejenost krajevne sku-
pnosti, čaka veliko novih izzivov, zato vse 
krajane naprošam, da nas pri tem podpi-
rajo in nam skušajo čim bolj pomagati. 
Kot sem že omenil, lahko svoje pobude 
oddate na naši spletni strani www.izlake.
si ali osebno v pisarni krajevne skupnosti. 
Vaše pobude bodo zabeležene in obrav-
navane na sejah sveta Krajevne skupnosti.

Zahvalil bi se vsem društvom, ki so s 
svojo prisotnostjo pomagala pri raznih 
prireditvah in aktivnostih, ter vsem 
krajanom, ki so se udeležili prostovolj-
nih akcij. Zahvalil bi se tudi uredništvu 
Izlaških novic, ki vsako leto marljivo in 
prostovoljno  pripravi novice in nam 
krajanom omogoči, da smo na tekočem 
z dogajanjem v naši krajevni skupnosti 
Izlake.

Vzemite si čas za branje in prelistajte 
naše novice, Izlaške novice.

Lep preostanek leta vam želim!

UVODNI NAGOVOR
Predsednik sveta KS Izlake

Borut Novšak

IZLAŠKE NOVICE izdaja Svet krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredniški od-
bor pri svetu KS v sestavi: Alojzija Drnovšek, Uroš Miklavčič, Mateja Drnovšek, Borut Novšak 
in Špela Šikovec, ki je hkrati odgovorna urednica, 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 d. o. o. 
Za napake v tisku ne odgovarjamo. Po sklepu sveta KS bodo IZLAŠKE NOVICE, kot informa-
tivno glasilo krajanov Izlak, izhajale enkrat letno. Prejela jih bodo vsa gospodinjstva brezplačno. 
Splet: www.izlake.si, e-mail: info@izlake.si.
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V društvu Ditko se imamo vedno 
»luštno« in nasmejano. Vsi člani dru-
štva znajo zelo dobro poskrbeti za do-
bro mero smeha in telovadbe.

 V letu 2011 smo se zeeeelooo zaba-

DItkO
Urška Sodec Bedrač

vali z igro »Potovalna agencija Šetaj«. 
Bili smo navdušeni nad številnim 

obiskom predstave, ki smo jo uprizo-
rili v aprilu. Z isto igro smo se udele-
žili 9. Otroškega festivala Gledaliških 
sanj, kjer nismo zasedli vidnega mesta, 
a smo pri gledalcih »zažigali«! To pa je 
pravzaprav tisto, kar si mi želimo.

Tudi na naše najmlajše kolege nismo 
pozabili. Za Miklavževanje smo pripra-
vili igrico Muca Copatarica, z njo pa 
smo tudi gostovali v Božičnem parku v 
Zagorju.

Na žalost sta skupino zapustila naša 
priljubljena člana Maja in Enej, ker sta se 
z družino preselila daleč na Novo Zelan-
dijo. Pošiljamo jima »lupčke«, smehca in 
jima mahamo. Pogrešamo vaju …

Zdravja danes ne pojmujemo več 
samo kot odsotnost bolezni. Zdravje 
je pojem, ki zajema človeka veliko šir-
še. Ne dotika se samo fizičnega zdrav-
ja, temveč v koncept zdravega človeka 
vključuje tudi psihično zdravje ter so-
cialno okolje, v katerem posameznik 
živi. Pojmuje se tudi kot vzpostavljanje 
dinamičnega ravnotežja med človekom 
in njegovim okoljem ter kot sposobnost 
izrabe posameznikovih potencialov za 
pozitivno reagiranje na izzive okolja.

Delovno okolje je tako eno najpo-
membnejših življenjskih okolij, kjer od-
rasli preživimo tretjino svojega življenja. 
Delo, delovno mesto oziroma podjetje/
organizacija so izjemno pomembni za 
zdravje zaposlenih. Tega se zavedamo 
tudi v Domu starejših občanov Polde 
Eberl Jamski. Zato smo se odločili za 
aktiven pristop k promociji zdravja na 
delovnem mestu. Projekt smo poimeno-
vali »Čili in zdravi na delu« in ga je na 
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov za promocijo zdravja v letu 
2011 in 2012 finančno podprl Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cilji, ki smo si jih zastavili v okvi-
ru projekta, so ambiciozni, vendar zelo 
pomembni za zdravje našega kolektiva. 
Ker je delo, ki ga opravljamo, fizično in 
psihično zelo zahtevno, si najprej želi-
mo ustvariti delovno okolje, kjer delavci 
svoje delo opravljajo brez bolečin in po-
škodb. Prve sadove naših prizadevanj že 
lahko opazimo, saj smo z aktivnostmi za-
čeli že v začetku lanskega leta. V tem času 
smo organizirali teoretične in praktične 
delavnice, kjer so naši sodelavci pridobili 
znanje o pravilnem dvigovanju in pre-

Zdravje je največja vrednota 
tudi v domu starejših občanov 
POlDe ebeRl JAmskI NA IzlAkAh
Alenka Čule, dipl. fiziot.

meščanju bremen, o varnem delu doma 
in službi ter o pravilnih aktivnostih med 
delom in doma. Dvakrat tedensko smo, 
izključno za naše sodelavce, organizirali 
Pilates vadbo, ki jo vodi fizioterapevtka. 
Izdelali smo tudi plakate, ki služijo kot 
opomnik sodelavcem, kako delati var-
no in katere vaje so primerne za aktivni 
odmor na delovnem mestu. V projekt 
smo vključili tudi izobraževanje o zdravi 
prehrani, ki je pomemben del zdravega 
življenjskega sloga.

V naslednjih mesecih bomo orga-
nizirali nove teoretične in praktične 
delavnice. Seznanili se bomo, kako si 
pomagati, ko nastopijo bolečine v križu 
in ramenih, katere vaje so primerne in 
kako se ponavljajočim težavam izogni-
ti. Vsa izobraževanja vodi za to uspo-
sobljen kader znotraj doma, ki razume 
dinamiko in problematiko našega dela. 
Na koncu pa nas čaka še ocena uspe-
šnosti programa.

Zavedamo se tudi, da se naše delo 
ne konča z zaključkom projekta, ki ga 
sofinancira Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije. Mišično kostna 
obolenja, ki so največja problematika v 
našem domu, zahtevajo neprestano po-
zornost in voljo za izboljšanje. Hkrati 
pa bomo v prihodnosti posvetili velik 
del naše pozornosti tudi drugim dejav-
nikom, ki vplivajo na izboljšanje zdrav-
ja. Predvsem pa si želimo pri sodelavcih 
vzbuditi zavest, da lahko za ohranitev in 
povrnitev zdravja največ storijo sami. 
Delodajalec pa je tisti, ki nam lahko pri 
tem bistveno pomaga.
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Očistimo Slovenijo 2012 je bila vse-
slovenska okoljevarstvena akcija, katere 
namen je bil združiti 250.000 prosto-
voljcev za čiščenje komunalnih odpad-
kov po vsej Sloveniji. Organiziralo jo je 
društvo Ekologi brez meja, potekala pa 
je 24. marca 2012. 

Svoj kamenček k mozaiku zgodbe 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu smo 
dodali tudi na Izlakah. V akciji so so-
delovala društva, organizacije in posa-
mezniki iz kraja. Število prostovoljcev 
je preseglo število 200 - torej ni manjkal 
nihče, ki se je podobne akcije udeležil 
v preteklih letih. Tudi tokrat smo čisti-
li divja odlagališča, okolico šole, vrtca, 
naselij in sprehajalnih poti ter breži-
ne potokov. Občina Zagorje ob Savi je 
vsem udeležencem zagotovila zaščitne 
rokavice, vrečke in malico. Odvoz od-
padkov je opravilo Javno podjetje Ko-
munala Zagorje v sodelovanju z  Dino-
som, Surovino in družbo Slopak. 

Akcija se je zaključila z družabnim 
srečanjem na športnem igrišču.

Izlačani smo s svojo množično ude-
ležbo ponovno dokazali svojo okoljsko 
ozaveščenost ter prispevali k lepšemu 
in bolj čistemu okolju.

čistiLi smo 
IzlAke
Marija Kovač

»Vuštnejša ja ni«, tako začne koroška 
pesem. In res ni lepšega časa, kot je po-
mladni čas. Nato pesem nadaljuje, da 
imajo pomladi vse stvari in tudi ljudje 
svoje veselje.

Tudi pevci dobimo nov zagon in pri-
pravljamo nove pesmi, nove koncerte 
ali druge priložnosti, da se srečamo s 
poslušalstvom. 

V pretekli sezoni smo poleg nekaj, 
lahko bi rekli, običajnih nastopov, kot 
je nastop ob krajevnem prazniku KS 
Izlake ali koncert za varovance in obi-
skovalce Doma starejših krajanov Pol-
de Eberl – Jamski, pripravile tudi letni 
koncert v cerkvi sv. Jurija na Izlakah ter 
še dva koncerta v božičnem času; prvi 
je bil na začetku leta v župnijski cerkvi 
na Blokah in drugi konec leta v cerkvi 
sv. Primoža pod Čemšeniško planino. 
Naj omenim še nastop na občinski pri-
reditvi ob počastitvi dneva upora proti 
okupatorju v Kulturnem centru DD 
Zagorje in seveda za nas najpomemb-

»VUštNeJšA JA NI«, kOt Je 
VOkAlNA skUPINA IRIs
Martina Martinčič

nejši nastop na območni reviji oktetov 
in malih vokalnih skupin v dvorani na 
Mlinšah. Tudi letošnja pevska sezona 
prinaša vsaj dva vrhunca, ki zahtevata 
veliko truda in skupnih ur prepevanja. 
Prvi tak dogodek bo naš letni koncert, 
ki ga iz jesenskega ali zimskega časa 
prestavljamo na pomladni čas. Tudi za 
nas je to novost, vendar upamo, da bo 
vsem v veselje. Ta koncert napovedu-
jemo za petek, 18. maja 2012, v Valva-
sorjevi kapeli na Medijskem gradu na 
Izlakah. Drug pomemben nastop pa 
bo predvidoma v juniju na območni 
reviji oktetov in malih vokalnih sku-
pin, za katerega točnejših podatkov o 
datumu in kraju še nimamo. Vsekakor 
pa prisrčno vabljeni na oba, še posebej 
na naš letni koncert. Obljubljamo pri-
jeten pomladni večer, ki bo vseboval 
nekaj prisrčnih ljudskih pesmi, kakšno 
umetno in seveda tudi tujo skladbo. 
Naj vam pesem lepša pomladni čas!

 Foto: Bronislav Urbanija
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... saj so z lansko zimo pričeli z dru-
štvenimi večeri. 

V gasilskem domu so ob lanskem ju-
bileju razširili in preuredili sejno sobo 
v večnamenski prostor, ki naj bi služil 
za izvedbo manjših prireditev, občnih 
zborov in podobnih druženj gasilcev in 
krajanov Izlak ter širše.  V mesecu de-
cembru so se tako odločili, da organizi-
rajo Društvene večere.  

Kot prvo so gostili popotnico Stašo 
Lepej, ki je predstavila Camino, 800-ki-
lometrsko špansko Jakobovo pot, ter 
svoja ostala romanja v bolj ali manj 
znane romarske kraje. 

Drugič pa so v zadnjem tednu stare-
ga leta gostili pet mladih harmonika-
šev. Predstavili so se Anej Kos, Jan Šun-
ta, Žan Verbajs, Tim Psarn in Andrej 
Ravnikar. Obiskovalcem so pripravili 

IzlAškI GAsIlcI sO NAs 
PRIJetNO PReseNetIlI …

Šik

dve uri uživanja ob prijetni glasbi. Ob 
odličnem pirinem »šmornu«, kuhanem 
vinu in čaju so se  petje,  glasba  in kle-
pet zavlekli v noč. Simpatičen dogodek, 
ki je obogatil praznični čas, mladim 
glasbenikom pa dal priložnost za prve 
nastope.

Ker spet pripravljajo zanimive do-
godke, vas vabim, da se jim pridružite. 
In da ne boste zgrešili njihovega vabila, 
si zapomnite sliko na desni.
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Krajevna skupnost Izlake je ena 
uspešnejših krajevnih skupnosti v obči-
ni Zagorje ob Savi. To si seveda lahko 
pripišemo, ker tu živimo ljudje, ki drži-
mo skupaj in si pomagamo. Predvsem 
pa je v kraju prisotno veliko prostovolj-
stva in to nas dela posebne.

V jeseni leta 2010, po lokalnih voli-
tvah, se je svet na novo oblikoval z na-
slednjimi člani:
•	 Borut Novšak (predsednik)
•	 Jožef Arh
•	 Zvonimir Ule
•	 David Kralj
•	 Urška Sodec Bedrač
•	 Irena Hudi
•	 Valentin Vrtačnik
•	 Marija Razpotnik
•	 Danilo Lipovšek
•	 Rudi Bantan
•	 Marko Lebar
Vsi člani sveta delujejo prostovoljno.

Področje dela in dejavnosti sveta KS:
•	 daje predloge in sodeluje pri pri-

pravi občinskih razvojnih progra-
mov na področju infrastrukture in 
komunale na svojem območju ter 
sodeluje pri njihovem izvajanju,

•	 daje pobudo za ureditev kanalizaci-
je, oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti 
vodnih virov na svojem območju,

•	 daje pobudo za sanacijo divjih od-
lagališč komunalnih odpadkov in 
sodeluje pri reševanju drugih pro-
blemov s tega področja,

•	 daje predloge in sodeluje pri uredi-
tvi in olepševanju kraja, 

•	 daje pobudo za ureditev prometne 
varnosti v kraju in pristojnemu ob-
činskemu organu posredujejo svo-
ja mnenja in predloge,

•	 sodeluje in daje mnenja pri javnih 
razgrnitvah prostorskih, planskih 
in izvedbenih aktih, ki obravnava-
jo območje KS,

•	 seznanja pristojni organ občine s 
problemi in potrebami prebivalcev 
na področju urejanja prostora in 
varstva okolja,

•	 upravlja z lastnim premoženjem 
ali s premoženjem občine, ki mu je 
dano v uporabo

•	 in še in še bi lahko naštevali.
A največ, kar šteje pri mnogih, so dela, 
ki so končana in vidna.

V letu 2011 ste lahko opazili nove 
table z oznakami naselij. Ob naših 
slavnih Medijskih toplicah je bila na 
novo postavljena ograja, ki je zame-
njala staro s prelepim rjastim vzor-
cem. Postavljena je bila tudi ograja 
proti cerkvi. Mreža za domom ostare-
lih je tudi močno zaželena pridobitev, 
predvsem za starejše občane in igrive 
otroke. Starši le-teh so gotovo veseli 
tudi umiritve prometa za blokom, prav 
tako prebivalci blokov.

Opravljena je bila tudi sanacija pla-
zu Steblevca (Podlipovica) ter popra-
vljena je bila cesta proti cerkvi. Za po-
dročje lokalnih javnih služb sta v naši 
krajevni skupnosti zadolžena Arh Jožef 
in Zvonimir Ule.  Lansko leto se je ure-
dila cesta Podlipovica (plinska cesta), 
cesta Gladež – Ule (Podlipovica), cesta 
Grošelj – Butja (Podlipovica), cesta na 
Okrog (Podlipovica), cesta Ševerkar – 
Lazar – Košnik (Orehovica, prej naselje 
Orehovica) in cesta v Grobovščico. Na 
cestah so bili opravljeni večinoma večji 
posegi (nasutje, utrjevanje, vstavljanje 
kanalov, urejanje muld, gredanje, razši-
ritve itd.)

V prejšnjem letu so prebivalci naselja 
Narof končno dobili težko pričakovani 
asfalt vrh Narofa ter ob tem tudi ekolo-
ški otok, namenjen ločenemu zbiranju 
odpadkov. Žal pa so bila dela ob ekolo-
škem otoku izvedena pomanjkljivo, kar 
je privedlo do tega, da je voda odtekala 
ob cevi namesto v njej. Prav tako je ob 
vsakem dežju voda odnašala prst pod 
zabojnike, zato je bilo potrebno urediti 
tudi višji podporni zid. S prostovoljnim 
delom so težave po njihovih najboljših 
močeh rešili sami.

V začetku junija 2011 se je v skladu s 
Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Url. 

RS št.: 35/2006) začelo že nekaj časa 
pričakovano umerjanje oziroma me-
njava vodnih števcev. 

Lansko leto je v javnost prispelo na-
slednje obvestilo:

Glede na to, da izgledajo  Medijske 
toplice kot zmazek sredi KS Izlake in da 
njeni lastniki kljub našim opozorilom 
in prošnjam nimajo namena urediti 
okolice le-teh, se je KS Izlake,skupaj s 
predsedniki izlaških društev, odločila 
za očiščevalno akcijo, na kateri bomo 
uredili pas parcele Medijskih toplic ob 
regionalni cesti Trojane – Zagorje, in 
sicer od ekološkega otoka do mostu čez 
Orehovico (do vhoda v bazen). Ta del 
je za mimoidočega najbolj viden, zato 
menimo, da bi bil najbolj primeren za 
ureditev. 

Očiščevalna akcija bo potekala v po-
nedeljek, 20.6.2011, od 17:00 naprej.

Tudi tokrat ste krajani KS Izlake po-
kazali, da vam je še kako mar za vaš 
kraj.

Na Martinovo so se krajani, ki so do-
polnili 70 let, zopet zbrali na vsakole-
tnem srečanju. V večnamenskem pro-
storu Osnovne šole Ivana Kavčiča so se 
družili sokrajani, prijatelji in znanci. Za 
njih so učenci in učitelji pripravili kul-
turni program, odbor Rdečega križa pa 
je poskrbel za prijetno druženje ob pri-
grizku in dobri kapljici.

Tudi lansko leto je KS poskrbela za 
naše najmlajše in jih povabila na sre-
čanje z Miklavžem. Otroci so si ogle-
dali igrico Muca Copatarica in odšli z 
nasmehom domov ter vrečico dobrot. 
Parkelj tudi lansko leto ni odpeljal ni-
kogar.

Kaj pa vi, ostali? Tudi vi odhajate in 
prihajate v naš – svoj kraj z nasmehom 
na obrazu?

Za vas smo pripravili novo spletno 
stran izlake.si. Zelo bomo veseli, če se 
boste obrnili na nas z  vašimi predlogi 
in željami in čim manj grajami. Trudi-
mo se po najboljših močeh za vas, nas, 
za KS Izlake.

dosežki krajevne skupnosti iZLake
Urška Sodec Bedrač
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V ŠD Izlake smo tudi v letošnjem 
letu pripravili različne rekreativne vad-
bene programe, ki so prilagojeni sta-
rosti in razvojnim smernicam. Z njimi 
želimo omogočiti gibanje na prijeten in 
koristen način tako mladim kot starej-
šim in vsem vmes. Programe vodijo iz-
obraženi športni vaditelji in potekajo v 
telovadnici Osnovne šole Ivana Kavčiča 
na Izlakah.

Letošnje leto smo pričeli aktivno. 
Športno rekreativni programi za otroke 
in starejše še potekajo do konca meseca 
aprila in marca. Pri predšolski telovadbi 
in telovadbi šolarjev od 1. do 4. razreda 
osnovne šole se izvaja vadba osnovne 
motorike ter skupinske igre. Pri starejši 
generaciji pa poteka vadba korektivne 
gimnastike. Z vadbo zopet pričnemo 
oktobra 2012 in vas vabimo, da se nam 

OhRANJAJte sVOJe zDRAVJe, NAJ VAm DObRO 
počutje nariše nasmeh na obraZ

ŠD Izlake • http://www.sdizlake.si

Prisrčno vabljeni v našo in vašo
picerijo, slastno pico pa po
naročilu pripeljemo tudi domov.

Ob prazniku krajevne
skupnosti čestitamo
vsem krajankam
in krajanom Izlak.

pridružite.
V letu 2011 so bile uspešno izpeljane 

tudi prireditve: Veter v laseh, Kolesar-
ski vzpon na Zasavsko Sv. goro, 7. Tek 
in pohod po Zagorski dolini, Tek in 
pohod na Kalanč‘k, tečaji tenisa, šaho-
vski turnirji ... V nedeljo 4. marca pa je 
rekreacijska sekcija društva že uspešno 

izpeljala turnir v namiznem tenisu, tek-
movanja se je udeležilo 14 tekmovalcev. 
V letošnjem letu pripravljamo še precej 
aktivnosti, kot so turnir v badmintonu, 
malem nogometu, šahu ... Pridružite se!

Ohranjajte svoje zdravje, naj vam 
dobro počutje nariše nasmeh na obraz.

Vabljeni na aktivno druženje!

Vse informacije s področja
nepremičnin in gradnje.

http://www.slonep.net
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Pripovedovalec: Takrat, ko ceste še 
niso bile tako široke in asfaltirane in so 
ljudje živeli v malih hiškah, je na Izlakah 
živel skopušen bogataš. V hlevu je imel 
dve kravi in vola, na travniku pred hišo 
pa so za hrano brskale kokoši. V kašči je 
imel vedno dovolj žita in njegova žena 
je vsak teden v peči spekla dišeč kruh. 
Imel je sedem otrok. Šest nagajivih fan-
tov, sedma, najmlajša pa je bila deklica. 
Že od malih nog je bila mala Ajda stra-
šno prevzetna. Ves čas se je opazovala v 
bližnjem potoku, si spletala lase in sama 
sebe glasno občudovala.

Ajda: Joj, kako zelo sem ljubka. Prav 
gotovo ni nikjer na tem svetu nobene de-
klice tako lepe, kot sem jaz ... 

Pripovedovalec: Mama  ji je ves čas 
prigovarjala, kako je ljubka. Nikoli ji ni 
bilo treba pomesti po hiši, nakrmiti ko-
koši ali iz studenca prinesti vode. In kako 
ji je godilo, ko je malce zrasla in so njeno 
lepoto opazili tudi vaški fantje. Vsak dan 
se je kdo izmed njih motal okrog njihove 
hiše, da  bi jo videl. A za Ajdo ni bil do-
ber nobeden. 

Ajda: Joj, ti ubogi vaški fantje! Kako 
so zapacani! Vsi po vrsti imajo strgane 
hlače ali pa umazane srajce. In nihče od 
njih si še nikoli ni šel s prsti skozi lase!

Pripovedovalec: In tako je iz male, 
ljubke deklice zrasla v lepo in prevzetno 
damo. Prav nobena stvar ni bila dovolj 
dobra zanjo. Kadar je oče prodal les, je 
svoji lepi hčeri prinesel kakšno darilo. 
Njena skrinja je bila polna najlepšega 
blaga in oblek. 

Ajda: Oh, presrečen tisti fant, ki me bo 
vzel za ženo. Toliko lepih stvari imam, 
da bo lahko zelo ponosen name. In vem, 
da mi bo oče dal bogato balo.

Pripovedovalec: V tistih časih je ve-
ljalo, da mora dekle, ko se poroči, v svoj 
novi dom pripeljati čim večjo skrinjo 
blaga, da bo iz nje naredila posteljnino 
in obleko. In tista dekleta, ki so imele 
ob voz, ki jih je peljal na novi dom, pri-
vezano kakšno kozo ali kravo, so bila še 
bolj spoštovana. 

kAmNItI sVAtI
Šik

Naposled se je našel fant, ki je bil pre-
vzetnici zelo všeč.

Ajda: Joj, kako lep je! Pa kako čisto 
srajco ima. In njegove hlače! Ah, njegovi 
lasje ... Tako čeden je ... No, seveda sem 
sama lepša! 

Pripovedovalec: In ko je vsa zaljublja-
na sedela ob potoku  ter občudovala svo-
jo lepoto, ji je srce bilo hitreje.

Ajda: Očetu sem povedala, da mi je 
fant všeč. Kako se je razveselil! Takoj je 
zapregel voz in nanj naložil nekaj dobrot 
iz kašče ter se odp eljal na njegov dom. 
Prepričan je bil, da bodo takoj privolili v 
najino poroko. Kako začudeno so ga gle-
dali, ko jim je povedal, zakaj je prišel! Še 
nikoli niso slišali zame in za mojo lepo-
to. Vem, da je bil očka jezen. A ko jim je 
povedal za balo, so se takoj strinjali. Tudi 
moj ljubi je prikimal in kmalu bo ohcet. 
Zelo sem srečna ... Obleko mi že šivajo in 
vsak dan gledam, kako delajo. Prečudo-
vita bom. In očka mi je obljubil, da mi bo 
zapregel najboljšega konja in voz okrasil 
s cvetjem, ki raste po naših poljih.

O, to bo lepo ... 
Pripovedovalec: In tako so vso dolgo 

zimo pripravljali vse potrebno za veliko 
poroko.

Mati je v soju sveč vse večere vezla, 
oče je trl orehe in bratje so jih prebirali. 
Ajda pa jih je gledala izza peči. Vesti ni 
hotela, da se ne bi zbodla in se ji ranica 
ne bi pozdravila do poroke, orehi pa so ji 
šli preveč v slast in bi jih raje jedla. A ker 
se ni hotela porediti, se je izognila tudi 
temu delu. 

Prišla je pomlad in z njo čas poroke. 
Ajda: Danes se možim! Zapustila bom 

to malo vas in se preselila v nov dom. Vsi 
me bodo občudovali ...

Pripovedovalec: Ko se je končno 
oblekla in počesala, si je nadela tančico. 
Stopila je ven, kjer jo je čakal bogato na-
ložen voz, okrašen z najlepšimi rožami. 
Oče in mati sta ji  pomagala zlesti nanj, 
bratje pa so se ji priklonili. Kako pono-
sni so bili najo! Njihova mala sestrica se 
bo poročila v sosednjo vas in prepričani 

so bili, da jo bo nova družina imela prav 
tako rada.

Ko je voz speljal izpred domačije, se 
je Ajda še zadnjič ozrla nazaj. Kot bi ho-
tela s pogledom ujeti vso lepoto svojega 
kraja.

Ozka, kamnita pot je bila speljana ob 
potoku Medija, ki se je vila po dolini. V 
Zelencih, kjer se je dolina malce razširi-
la, se je svatovski sprevod ustavil. 

Ajda: Ravno pravi čas smo se ustavi-
li. Tako vroče mi je in čisto prašna sem 
že. Takšna ne morem svojemu ljubemu 
pred oči.

Pripovedovalec: Mati jo je pospremila 
do potoka, da se malo osvežita. Sonce, 
ki se je skrivalo za oblakom, se je spet 
prikazalo. Lepa nevesta se je sklonila 
nad potok in z rokama zajela vodo, da se 
umije. V tolmunčku je uzrla svoj odsev.

Ajda: Oh, mati ... Poglejte me. Kaj ni-
sem lepa?

Pripovedovalec: Mati se je nasmehni-
la in ji prikimala. Dekle pa se je obrnilo 
proti svatom ter samovšečno zaklicala.

Ajda: Moja lepota sije kot bleščeče 
sonce!

Pripovedovalec: Ko je sonce to slišalo, 
se je močno ujezilo. Nihče, prav nihče ne 
sije tako bleščeče! V silnem sončevem 
besu se na mah stemnilo. Pridrveli so 
hudi nevihtni oblaki. Blisk in grom sta 
razklala nebo, na zemljo so padle debele 
dežnje kaplje. Svatovski sprevod  pa je od 
groze okamenel.

In če se dandanes peljete z Izlak v 
Zagorje, boste na svoji levi strani videli 
skalo, ki se nagiba nad potok. Pravijo, 
da je to prevzetna nevesta. Svatje, ki so 
jo spremljali in so v grozi bežali na vse 
strani, pa so razkropljeni po vsej dolini.
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Gledališka skupina Kulturnega dru-
štva Svoboda Elektroelement Izlake je 
lani v jeseni (po tem, ko smo v začetku 
septembra uspešno izvedli Valvazorjev 
dan) pričela s študijem nove predsta-
ve. Režiser Jože Krajnc je tokrat za nas 
izbral burko v štirih dejanjih avtorja 
Thortona Wilderja z naslovom Snubač-
ka. Originalno besedilo je za nas tudi 
temeljito priredil. Zgodba se namreč v 
izvirniku dogaja v Ameriki, mi pa smo 
jo prestavili v Slovenijo in to celo na do-
mače Izlake. Veliko zabave smo imeli že 
na prvih bralnih vajah, ko smo skušali 
skupaj  z režiserjem najti primerna slo-
venska imena za vse nastopajoče. Mi-
slim, da nam je to dobro uspelo. 

Začetki študija nove igre so bili po-
vezani tudi z nekaj zapleti z igralsko za-
sedbo. Najprej smo iskali nov obraz za 
vlogo Ane, nečakinje gospoda Grebel-
nika. V skupino nam je po dolgih letih 

kAkO smO štUDIRAlI NOVO PReDstAVO
Nataša  Lipovšek

odsotnosti z odrskih desk uspelo zvabi-
ti Vanjo.  Potem smo iskali zamenjavo 
še za vlogo Minke, pomočnice modist-
kinje gospe Klare. Obstajala je že resna 
nevarnost, da bi se v igralske vode mo-
rala podati kar sama, pa me je iz zagate 
rešila prijateljica Magda. Obe novinki 
sta se na odru odlično znašli, tako da je 
delo lahko steklo. Na oder je režiser po-
stavljal eno dejanje za drugim, vmes pa 
so stekle že tudi aktivnosti za izdelavo 
scene in nabavo kostumov. Ker je igra 
tokrat postavljena v sedanji čas, smo se 
v glavnem opremili kar iz domačih gar-
derobnih omar, kar je društvu prihrani-
lo kar nekaj stroškov.

Planirali smo, da bomo imeli premi-
ero okrog kulturnega praznika, vendar 
nam to ni uspelo, ker do takrat nismo 
opravili še niti približno dovolj vaj. Zato 
smo konec  februarja naredili natančen 
načrt, kako bomo z intenzivnim delom 

v naslednjih dveh tednih prišli do načr-
tovane premiere v domači dvorani. Pa 
nas je presenetilo še povabilo iz Dela-
vskega doma Zagorje, kjer so želeli, da 
najprej nastopimo pri njih v okviru gle-
dališkega abonmaja.  Zato je bila prva 
polovica marca za nas res naporna, še 
posebno teden od 12. dalje, ko smo 
imeli dve vaji, generalko, predpremiero 
v Zagorju, premiero na Izlakah in prvo 
ponovitev v Šmartnem ob Paki. Z vseh 
treh predstav smo dobili res lep odziv 
publike, tako da bomo z veseljem nada-
ljevali z gostovanji po Sloveniji, vendar 
šele v jeseni. 

Tako da vse, ki nas še niste prišli po-
gledat v Zagorje ali na Izlake, vabimo, 
da nas pridete obiskat na eno od je-
senskih predstav. Če pa bo zanimanje 
dovolj veliko, bomo mogoče ponovno 
nastopili tudi na domačem odru na le-
tošnji silvestrski večer.
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“Uspeh je nenehno uresničevanje
vsega, kar ste si želeli postati in delati.”

arhing.zagorje@siol.net

GRADBENI NADZORI IN SVETOVANJE
PROJEKTIRANJE, GRADBENI INŽENIRING,

041 887 160
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LD Izlake šteje 30 članov. Struktura 
članov je od doktorjev, poslovnežev, 
podjetnikov do kmetov in delavcev. 
Povprečna starost članov je 55 let. Ak-
tivnih lovcev je še od 20-25 članov, 
ostali pa so starejši, bolni ali so službe-
no zadržani. Naše lovišče sega od reke 
Save, Svete gore, Kolovraške rebri do Je-
senovega. Meri 2860 ha. Od tega je 300 
ha nelovne površine. V našem lovišču 
prevladuje srnjad, lisica, divji prašič, so 
pa še kune, zajci, polhi in pojavil se je 
tudi jelen.

Ker je v zadnjih  letih prav divji pra-
šič za nas glede škode največji problem, 
smo med kmete že razdelili okoli 15 
električnih pastirjev. Nekaj škod smo že 
izplačali. Opozarjamo pa kmete, da naj 
tudi sami kaj storijo za svoj pridelek, saj 
so po zakonu dolžni ukrepati. Mi smo 
kot družina s finančnimi dohodki zelo 
nizko oziroma za prodajo divjadi iztrži-
mo zelo nizko ceno.

Opozarjamo pa tudi na potepuške 
pse. Nemalokrat se najde v gozdu raz-
trgana srnjad. Ravno tako bo kmalu 
čas košnje. V tem času pa je tudi po-
leganje srnjih mladičev. Zato prosimo 
kmete, naj bodo pozorni na mladiče. 
Najpomembneje je, da se jih ne doti-
kajo. Nekatere živali v bližini člove-
ka zaradi strahu otrpnejo, zato se raje 
umaknemo, da je ne vznemirjamo. Še 
posebno pomembno je, če je to mladič, 
saj je njegova mama gotovo kje v bliži-
ni. O poškodovani divjadi naj najditelj 
obvesti lovce ali naj se obrne na Center 
za obveščanje, št. 112. Lovska družina 
je z Zakonom o divjadi in lovstvu od-
govorna upravitelju z divjadjo. Lovec 
se mora po prejemu  obvestila odzvati 
v najkrajšem času in na mestu presodi-
ti, kako hude so poškodbe. Če so le-te 
hude, živali skrajša trpljenje in jo usmr-
ti. Divjad pa se po odvzemu iz narave 
vanjo zelo težko vrne. 

Delo oziroma dejavnost lovca pa ni 
le odvzem divjadi iz narave, kot si ne-
kateri predstavljajo, da je to streljanje in 

lOVstVO NA IzlAkAh
Starešina LD Izlake, Vidmar  Franci

ubijanje. Delo lovca je predvsem skrb in 
gojitev divjadi. To pomeni pravilno go-
spodarjenje in skrb za pravilno popu-
lacijo. Sem pa sodi tudi ljubiteljstvo do 
narave in vse kar k njej pripada.  Zato 
skrbimo zanjo in jo spoštujemo.

... na  temo gasilcev in prometa. Spet 
ste nas prijetno presenetili, saj smo do-
bili več risbic kot leto prej. Če bomo 
nadaljevali s takšnim tempom, bomo 
naslednje leto vaše izdelke razstavili po 
celem kraju.

No, lanskega junija sem se s pred-
stavnico AMD Izlake, Aljošo, sladkala 
v vrtcu. Po pesmicah, ki so jih  malčki 
skrajšali, saj bi se sladoled lahko stopil, 
so ponosno prihajali po darilca. Vzgoji-
teljice, ki  so jih ob ustvarjanju usmerja-
le, so bile upravičeno ponosne na  svoje 
umetnike.

Nekaj dni kasneje pa sva s Franci-
jem, gasilcem, obiskala šolo. Tudi tu so 
nama zaigrali in zapeli, po šolsko niso 
hiteli. V očeh  se jim je iskrilo, ko so 
prejeli vsak svoje darilo s prijaznim po-
svetilom. In sladoled, seveda!

Ob slovesu so vsi obljubili, da se le-
tos spet vidimo (česa je sposoben sla-
doled).

lANI ste 
UstVARJAlI …
Šik 
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Izlaški pondokwanovci že več let so-
delujemo na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih. Poleg tega, da se udeleži-
mo letno povprečno 10 tekmovanj (od 
tega 3 štejejo za državno prvenstvo), 
tudi sami organiziramo mednarodni 
turnir Izlake open za kadete in mladin-
ce, ki bo letos 9. junija v telovadnici. V 
letu 2011 se je tekmovanja udeležilo 
približno 60 tekmovalcev iz slovenskih 
in hrvaških klubov.  

Teden pred tem je v Riminiju potekal 
svetovni pokal, ki so se ga udeležili naši 
reprezentanti (Maruša, Tilen, Aleks, 

IzlAškI bORcI blestelI V letU 2011
Maruša Izlakar

Rok, Sara) in se odlično odrezali. Med 
počitnicami so ti borci pridno trenirali, 
saj jih je že v mesecu septembru čakalo 
evropsko mladinsko prvenstvo v Italiji, 
na katerem je Tilen dosegel tretje mesto. 
Maruša, Aleks, Rok in Sara pa so se uvr-
stili od 5. do 8. mesta. Novembra se je 
razširjena izlaška ekipa udeležila med-
narodnega turnirja Slovenija open v Za-
gorju, kjer smo osvojili tri tretja mest in 
eno prvo mesto. Teden kasneje pa sta se 
Miloš in Maja odpravila skupaj z repre-
zentanco na svetovno člansko prvenstvo 
na Irsko, kjer je Maja zasedla 5. do 8. 
mesto, Miloš pa uvrstitev med 16. 

Tako smo uspešno zaključili leto 
2011. Že na prvem turnirju novega 
koledarskega leta v Italiji so naši borci 
prikazali dobre in kvalitetne borbe, a 
jim je za uvrstitev na stopničke zmanj-
kal kanček sreče. V mesecu februarju 
pa so se Aleks, Maruša, Tilen, Robi 

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

ČESTITKA OB
KRAJEVNEM
PRAZNIKU!

Vljudno
vabljeni v našo
ambulanto
in trgovino!

in Sara odpravili v Grčijo na medna-
rodni turnir Athens Challeng, kjer so 
osvojili kar štiri bronasta, eno srebrno 
in eno zlato odličje. V mesecu marcu 
so se Maruša, Tilen in Sara udeležili 
tudi najmočnejšega turnirja v Evropi 
Irish open na Irskem, kjer so se odre-
zali odlično. Na prvih dveh državnih 
prvenstvih v mesecu marcu in aprilu 
so naši borci pokazali odlične borbe in 
dobre uvrstitve, za dokončne rezultate 
pa bomo morali počakati do maja, ko 
se o odvijalo sklepno tekmovanje na 
Ptuju. 
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Sobota, 14. maj … kljub bližajoči se 
»mokri« Zofki nas je na Turistični kme-
tiji Zorec v Smučidolu pozdravilo prije-
tno jutranje sonce. Aktivni člani Šport 
kluba Tornado smo bili že v polni pri-
pravi, kajti po predhodnih prijavah se 
nam je obetala številčno močna ude-
ležba na našem 5. turističnem srečanju 
starodobnih vozil. In res je bilo tako. 
Proti deveti uri je bil parkirni prostor 
že skoraj zapolnjen. Udeležencem smo 
tudi tokrat pripravili dobrodošlico in 
bogat samopostrežni zajtrk. Za spro-
ščen smeh sta poskrbeli mladi članici 
kluba z uprizoritvijo duhovitega skeča 
na temo telefonija nekoč in danes, kar 
je bila tudi rdeča nit tokratnega sreča-
nja. Pred odhodom po začrtani trasi, 
ki je bil predviden za deseto uro, pa je 
navzoče pozdravil še naš župan Matjaž 
Švagan. Vsem je zaželel srečno vožnjo 
in nepozaben dan.

5. turistično srečanje starodobnih voZiL 
zAGORskA DOlINA 2011
F. Zorec

 Z Vač nas je pot vodila naprej 
proti Zagorju, kjer je bil na Ruardiju 
predviden drugi postanek. Predsednik 
kluba AERO je tu udeležencem razka-
zal športna letala, ki jih uporabljajo za 
turistične panoramske oglede. In seve-
da, eden izmed udeležencev, ki mu je 
bil žreb naklonjen, je nestrpno čakal na 
svoj prvi polet v življenju. Žal pa je bil 
kljub čudovitemu vremenu veter pre-
močan za vzlet in nagrada mu je ostala 
za prihodnjič.  

počasi kreniti proti zadnji točki našega 
celodnevnega druženja. To je bila po-
novno Turistična kmetija Zorec, kjer se 
je odvil še sklepni del srečanja s podeli-
tvijo zahval in simboličnih daril za vse 
udeležence. Po odlični pogostitvi so se 
lastniki lepo ohranjenih starih jeklenih 
konjičkov počasi drug za drugim posla-
vljali in odhajali z obljubo, da se na pri-
hodnjem srečanju ponovno snidemo. 

Tako je bila prireditev, v katero je 
bilo vloženega ogromno prostovolj-
nega dela, tudi zaradi lepega vremena 
srečno zaključena. Pošteno smo se od-
dahnili, sicer utrujeni, vendar zado-
voljnih obrazov in z velikim upanjem, 
da se tradicija nadaljuje tudi prihodnje 
leto, ko se spet porodijo nove ideje in 
zamisli.

Hvala vsem ljubiteljem starodobnih 
vozil, ki ste kakorkoli pomagali pri iz-
vedbi, predvsem pa posameznim tor-
nadovkam in tornadovcem, ki so res z 
dušo živeli s tem projektom in ga tudi 
optimalno izpeljali. 

Dragi ljubitelji jeklenih lepotcev, va-
bljeni na naše 6. turistično srečanje sta-
rodobnih vozil, ki bo 12. maja 2012  kot 
običajno na Turistični kmetiji Zorec v 
Smučidolu, s pričetkom ob 10. uri. Pri-
dite, ne bo vam žal, naš vir domišljije je 
neizčrpen, poskrbeli bomo za nepozab-
no druženje.Tako je kolona vozil v spremstvu 

odličnih motoristov kluba Klukhena, 
ki že vsa leta redno spremljajo in vodi-
jo kolono, krenila na pot proti Vačam, 
kjer je bil predviden prvi postanek. 
Poleg tega, da je ta vasica znana po 
geometričnem središču Slovenije GE-
OSS in vaški situli, je bil zelo zanimiv 
ogled cerkve sv. Andreja, ki je bila zgra-
jena leta 1844.  V njej je božji grob, ki 
je eden najlepših v Evropi. Cerkovnik 
Janez Jurjevec je nazorno predstavil to 
čudovito umetnino in o kraju samem 
povedal veliko zanimivih zgodovinskih 
podatkov. 

Pot se je nato nadaljevala do Kisov-
ca, kjer je bil predviden ogled  enega 
najlepših smučarsko-skakalnih središč 
pri nas. Zagorska občina je ena redkih 
slovenskih občin, kjer lahko občin-
ski praznik v avgustu proslavijo tudi 
s tekmovanjem v smučarskih skokih, 
saj ima skakalnica plastično prevleko. 
Upravlja jo Sekcija za skoke pri Smu-
čarskem društvu Zagorje in člani tega 
kluba so bili tako prijazni, da so rado-
vednim obiskovalcem omogočili tudi 
ogled skokov.   

Ker se je ura prevesila že v drugo 
polovico popoldneva, je bilo potrebno 

Cerkev Sv. Andreja na Vačah

Najstarejše vozilo na srečanju Igre na Ruardiju

Zbor na turistični kmetiji Zorec
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V preteklem letu so bila skoraj vsa 
dogajanja  v našem društvu  v zname-
nju visoke obletnice ustanovitve  dru-
štva. Jubilej smo želeli na primeren na-
čin tudi zaznamovati.

V mesecu marcu smo tako pričeli z 
gradbenimi deli na preureditvi sejne 
sobe v večnamenski prostor. Obstoječi 
prostor smo povečali, stene izolirali, 
zamenjali talne obloge in električno 
napeljavo, prepleskali, vgradili nove 
strope, vhodna vrata, okenske police 
ter dodali času in prostoru primerno 
multimedijsko opremo. Vse to je bila 
zelo visoka investicija, vendar smo z 
velikim številom ur prostovoljnega dela 
vseh članov društva, s pomočjo prijate-
ljev in sponzorjev (velika večina prav z 
Izlak) uspeli izdelati in opremiti pro-
stor po predhodno  izdelanih načrtih. 

90 let PROstOVOlJNeGA
GAsIlskeGA DRUštVA IzlAke

Franc Zajc

Za pomoč  bi se zahvalil prav vsem, ki 
so nam pri tem delu pomagali na kakr-
šen koli način. V mesecu avgustu smo 
v okviru praznovanj občine Zagorje ob 
Savi, organizirali prireditev ob 90-letni-
ci društva. Prireditev je bila sestavljena 
iz uradnega dela, kjer smo na kratko 
opisali zgodovino društva, se zahva-
lili vsem, ki nam pomagajo in vsem, s 
katerimi sodelujemo. Sledila je otvo-
ritev večnamenskega prostora, v kate-
rem smo pripravili razstavo fotografij 
z naslovom Društvo skozi čas. Seveda 
pa spada k takšni prireditvi tudi prava 
gasilska veselica, ki je na naše zadovolj-
stvo in zadovoljstvo večine udeležencev 
lepo uspela. 

Poleg vseh teh aktivnosti  smo skozi 
leto sodelovali praktično na vseh prire-
ditvah, ki so se dogajala v kraju oz. ob-

čini. Na žalost smo morali v preteklem 
letu tudi devetkrat intervenirati pri ne-
srečah na našem področju. 

V letošnjem letu  želimo realizira-
ti investicijo, ki nam jo je s sklepom 
omogočil župan Matjaž Švagan, in sicer 
nabavo prepotrebnega avtomobila za 
prevoz moštva z oznako GVM1. Dru-
štvo mora priskrbeti za 30 % sredstev 
investicije in to bo zopet velik finančni 
zalogaj za društvo. Hkrati pa bo izziv 
za pridobitev nove opreme, ki je nujna 
za delovanje društva. Konec leta bomo 
poskušali izbrati najboljše kadre za vo-
denje društva v prihodnje, saj prihaja 
volilno leto.

Vse krajanke in krajane pa obvešča-
mo, da naj bodo  pozorni na naša vabila 
za Društvene večere, ki jih prirejamo v 
gasilskem domu.

Največji nepremičninski oglasnik.

http://nepremicnine.net



OREHOVICA,
IZLAKE

Vrtnarija se nahaja ob
cesti Izlake - Trojane.

Delovni čas:
od 1. 4. do 30. 6.

od 1. 9. do 31. 10.
ponedeljek - sobota

od 8.00 do 18.00

GABRSKO,
TRBOVLJE

Vrtnarija se nahaja ob novem
delu pokopališča v Trbovljah.

Delovni čas:
od 1. 4. do 30. 6.
od 1. 9. do 31. 10.

ponedeljek - petek
od 9.00 do 18.00

sobota
od 8.00 do 12.00

Tel: 041 525 656
www.VRTNARSTVO-HODAK.si
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Kredit. Ko končno najdemo sta-
novanje ali hišo, ki bi jo radi kupili, 
se največkrat znajdemo pred vpra-
šanjem, kakšen kredit najeti. Banke 
ponujajo različne pogoje. Kako iz-
brati najprimernejšo obrestno mero 
in dobo odplačila ter se izogniti tve-
ganjem, ki smo jim izpostavljeni pri 
odplačilu kredita?

ZadoLžite se po pameti
Preden se odločite za kredit, pre-

mislite, koliko se lahko zadolžite, da 
vaš življenjski standard ne bo ogro-
žen in boste mesečne obveznosti 
lahko redno odplačevali. 

kAteRO ObRestNO meRO IzbRAtI?
Veliko se jih odloči za kredit s spre-

menljivo obrestno mero, ker je na dan 

načrtujete nov dom? bodite
PReUDARNI PRI NAJemU kReDItA.

Oglasno sporočilo

najema kredita praviloma nižja kot 
nespremenljiva. Pri tem lahko tvega-
jo, da se bo v času odplačila kredita 
spremenila obrestna mera in posle-
dično tudi mesečna obveznost odpla-
čila kredita, ki se lahko tako poveča, 
da pripelje do težav z odplačevanjem 
kredita. Primer: V zadnjih sedmih letih 
bi zaradi sprememb referenčne obre-
stne mere mesečna obveznost lahko 
nihala med 354,75 EUR in 471,21 
EUR*. Če se temu tveganju želite izo-
gniti, se odločite za kredit z nespre-
menljivo obrestno mero. 

VPRAšAJte zA POsebNOstI
Če ste mlajši od 45 let, boste v 

NLB lahko kredit odplačevali tudi do 
30 let, če boste kredit zavarovali z 
zastavo nepremičnine. Če boste kre-

dit zavarovali z zastavo nepremični-
ne, boste lahko v NLB izkoristili tudi 
možnost odloga začetka odplačeva-
nja kredita, in sicer do 12 mesecev (t. 
i. moratorij). 

Najem stanovanjskega kredita je 
velik korak, zato je najbolje, da se 
posvetujete s strokovnjakom. V NLB 
Poslovalnicah so vam na voljo sveto-
valci za osebne finance. Na posvet 
se lahko naročite na spletni strani 
www.stanovanjskikredit.si ali po 
telefonski številki 01 477 20 00.

* Primerjali smo izračune za kredit v znesku 50.000 EUR 
z odplačilno dobo 15 let. Upoštevali smo obrestno mero 
6-mesečni Euribor + 2,45 % (velja za NLB Stanovanjski 
kredit za kreditojemalca, ki na račun v NLB prejema redne 
prejemke in sklene življenjsko zavarovanje kreditojemalca 
pri NLB Viti), pri čemer smo za najnižjo vrednost 6-me-
sečnega Euriborja vzeli 0,94 % (april 2010), za najvišjo pa 
5,32 % (oktober 2008). Marca 2012 je bila vrednost 6-me-
sečnega Euriborja 1,29 %.

Največji slovenski
kulinarični portal.

OREHOVICA,
IZLAKE

Vrtnarija se nahaja ob
cesti Izlake - Trojane.

Delovni čas:
od 1. 4. do 30. 6.

od 1. 9. do 31. 10.
ponedeljek - sobota

od 8.00 do 18.00

GABRSKO,
TRBOVLJE

Vrtnarija se nahaja ob novem
delu pokopališča v Trbovljah.

Delovni čas:
od 1. 4. do 30. 6.

od 1. 9. do 31. 10.
ponedeljek - petek

od 9.00 do 18.00
sobota

od 8.00 do 12.00

Tel: 041 525 656
www.VRTNARSTVO-HODAK.si
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Še poznamo legendo o izvoru imena 
našega kraja in potoka, ki se vije mimo?

Argonavti, mogočni in pogumni 
bojevniki, ki so pod Jazonovim povelj-
stvom v daljnih deželah ukradli zlato 
runo, so se pred zasledovalci z dvema 
galejama umaknili v reko Donavo. Po 
nekaj dneh  so pripluli do sotočja z reko 
Savo in se  po njej obrnili proti zahodu. 
Ker je reka postajala vse bolj deroča in 
polna čeri in niso mogli več veslati, so 
močni možje z vrvmi vlekli veliko ladjo 
proti toku.

Prispeli so do brzice, polne čeri, ki se 
je zdela nepremagljiva.  Spet so morali 
z ladij, pomorščaki pa so v roke prijeli 
vrvi in po silnih naporih rešili prvo. Ta 
je zaplula v velik tolmun, v katerega se 
je stekala manjša reka. Medeja in njena 
prijateljica, ki sta pluli na prvi, večji lad-
ji, sta  sedli na breg in opazovali, kako 
skušajo v tolmun potegniti še drugo 
ladjo. Jazon, ki je ukazoval s kopnega, 
je ravno hotel zaklicati Izlaku, da je 
tudi njegova ladja na varnem, ko se je 
zgodilo ... Na eni strani so se potrgale 
vse vrvi. Čeprav so tudi na drugi strani 
vlekli z vso močjo, ladje niso mogli za-
držati. Deroča voda je ladjo z vso močjo 
zagnala  med čeri, ta se je prevrnila in 
razletela. Izlak se je skušal rešiti, a tok 
je bil premočen. Prijatelji so nekaj tre-
nutkov nemo zrli v razbitine, potem 
pa se pognali za njim.  Kar naenkrat se 
je malce nižje z brega v vodo pognalo 
mlado dekle. Obstali so, ko je po nekaj 

IzlAk IN meDeJA
Šik, na podlagi REHAR, R. 1996. Argonavti. Ljubljana : Mladinska knjiga

trenutkih iz vode potegnila njihovega 
prijatelja. Ranjenega so z nosili prene-
sli na prvo ladjo, prikupna rešiteljica pa 
jim je sledila. Povedala jim je, da je njen 
oče poglavar naselbine, skrite ob manjši 
reki ter jih povabila s seboj. 

Izlaku je bila lepa rešiteljica Halva ta-
koj všeč, zato je prijatelje pregovoril za 
obisk. Naslednjega dne so se že ob svitu 
odpravili na pot. Vodila jih je ob rečici 
navzgor, umikali so se ostrim skalam, 
prečkali velike travnike, se hladili v sen-
ci gozdov in po nekaj urah le prispeli v 
naselbino. Pričakali so jih prebivalci, jih 
občudovali in ogledovali. Da bi izkaza-
li svoje gostoljubje, so možje zakurili 
ognje,  nad njimi spekli prašičke, žen-
ske pa so pripravile veliko pojedino.

Pozno je že bilo, ko se je druščina od-
ločila vrniti na ladjo. Utrujeni Izlak je 
sprejel prijazno povabilo poglavarja in 
ostal v njegovem domu z izgovorom, da 
si mora opomoči. V resnici pa si je želel 
biti z lepo Halvo, jo še bolj spoznati.

Dnevi so minevali, njegove rane so se 
lepo celile, njegovo srce pa je bilo vse 
bolj nemirno. Že res, da se mu je mla-
denka vedno prikupno nasmehnila, ga 
prijazno ogovorila in skrbela, da mu ni 

ničesar manjkalo. A razbrati, kaj čuti, ni 
mogel.

Nekega popoldneva se je sprehajal 
ob reki in naletel na Halvo. Sedla sta 
v mehko travo, se nastavljala sončnim 
žarkom in uživala. Izpod čela je mlade-
nič opazoval lepotico in si priznal, da se 
je zaljubil vanjo. Kot bi mu brala misli 
... Povedala mu je, da so dnevi, ki jih je 
preživela z njim, najsrečnejši v njenem 
življenju in da si želi, da ne bi nikoli 
odšel. Zardela je, ko ji je povedal, da si 
želi ostati z njo. V naselbino sta se vr-
nila nasmejana in objeta. Presrečni oče 
je takoj začel s pripravami na poroko, 
prijatelji pa so ga skušali prepričati, naj 
z njimi nadaljuje pot. Tudi Jazon ga je 
sprva želel prepričati, naj ženo vzame s 
seboj. Pa mu je lepa Medeja odprla oči 
in mu pokazala, da je  Izlak v teh krajih 
našel srečo.

Ko so se Argonavti po nekaj dneh po-
novno odpravili na pot po Savi navzgor,  
sta bila Havla in Izlak že poročena. V čast 
lepotici, ki je Jazonu ukazala poslušati 
srce, je poglavar  po njej poimenoval reko 
Medeja.  Po Izlaku, ki je ustvaril novo na-
selbino ter domačine naučil veliko stvari, 
se je poimenoval kraj Izlake.

http://www.lessing-photo.com http://moodle.durangoschools.org



natečaj Za najmLajše

Pozdravljeni, mladi ustvarjalci!
Upam, da ste komaj čakali na letošnje Izlaške novice in naš izziv.

Letos vas k ustvarjanju vabi narava. Pred nekaj tedni ste s starši, učitelji 
in prijatelji pomagali čistiti Izlake in pri tem ste gotovo naleteli na veliko 
zanimivih odpadkov. V mladih glavah se je prav gotovo porodila kakšna 
ideja, kako bi se ti odpadki lahko predelali v kaj novega.

Pa se preizkusite! Sami, s prijatelji, učitelji ali starši. Lahko uporabite 
papir, pločevinke, plastiko, skratka vse, kar se vam zdi zanimivo. Izdelke 
prinesite na sedež Krajevne skupnosti Izlake do 1. 6. 2012.

Vaši izdelki bodo razstavljeni na prireditvi ob krajevnem prazniku, našla 
pa se bo tudi kakšna nagrada.

In ne pozabite: »Kam pa pridemo brez domišljije?!«

Uredniški odbor Izlaških novic
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Z različnimi dejavnostmi želimo v 
Turističnem Društvu Izlake pokaza-
ti neskončne možnosti, ki nam jih naš 
kraj nudi. Poskrbimo pa tudi za to, da 
se Izlačani dobro počutimo.

V preteklem letu smo tako sodelovali 
v očiščevalni akciji ter pripravili  preda-
vanje strokovnjaka o balkonskem cvetju. 
S pomočjo vrtnarstva Hodak smo po-
skrbeli, da Izlake lepše izgledajo, hkrati 
pa smo obnovili nekaj usmerjevalnih 
tabel. Sodelovali smo na prireditvah ob 
praznovanju krajevnega praznika. V so-
delovanju z Društvom kmetic, žena in 
deklet na podeželju Izlake – Mlinše – 
Kolovrat, smo  v septembru na Medij-
skem gradu pripravili tradicionalno Igro 
buč. Poleg ustvarjalnih delavnic za naj-
mlajše sta bila organizirana tudi tekmo-
vanje za najtežjo in najbolj nenavadno 
bučo ter degustacija jedi iz buč. Člani in 
krajani smo jeseni odšli na enodnevno 
potepanje po Bizeljskem. Organizirali 
smo božični pohod z baklami na Zasa-
vsko Sveto goro, kjer so nam pomagali 
posamezniki in  Gasilsko društvo Izlake. 
V pomladnem času smo se odpravili na 
Jurčičev pohod.

V akciji Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna so Izlake na regijskem nivoju za-

mOJ kRAJ … IzlAke
Marija Kovač

sedle 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 2011 so ga prejeli:
•	 v kategoriji najlepše urejena kmeti-

ja: družina Knez, Zgornji Prhovec
•	 v kategoriji najlepše urejene indivi-

dualne hiše: družina Smrkolj, Spo-
dnji Prhovec; družina Stražar - Pi-
šek, Narof; družina Čebin, Obrezija

•	 v kategoriji najlepše urejen poslov-
ni objekt: Gasilsko društvo Izlake

Zadovoljni smo, da imamo še vedno 
nove ideje, interese in sposobnost uspe-
šno opraviti delo, ki zahteva veliko pro-
stega časa in dobre volje. In te nam ne 
manjka. In dokler bo tako, bomo velike 
načrte zanesljivo izpeljali in krajanom 
in krajankam privoščili še kakšno zani-
mivo prireditev.

In za konec. Dragi Izlačani, postre-
zite si s sočnimi borovnicami iz naših 
gozdov, utrgajte si šmarnico ali cvet be-
zga, zajemite zrak s polnimi pljuči in z 
naših vrhov užijte lepote bližnje in dalj-
ne okolice prelepih Izlak.

Članarina društva je še vedno 5 evrov 
in jo lahko poravnate na sedežu KS.

Rodila sem se v vasi nad Izlakami, 
dve leti po koncu druge svetovne vojne. 
Med samo vojno je bila naša družina 
kar precej velika; dva člana sta prišla ži-
vet k nam prav zaradi vojne in pri nas 
ostala do njenega konca.

V naši vasi je kar nekaj hiš, a ko so 
se pojavili prvi partizani, sta dva soseda 
začela hliniti revščino: »Nič nimamo, 
pojdite tja gor k tisti hiši, oni imajo.« Na 
takšen način so se rešili tako Nemcev 
kot partizanov, ki so se celo vojno hra-
nili pri nas. Kar je bilo možno vzeti, so 
vzeli. Kar lep čas sta na hlevu živela tudi 
dva zavedna partizana. Tako je vojna 
minila in vas je ostala nepoškodovana; 
vse to po veliki zaslugi naših domačih, 
ki so vedno bedeli in pravočasno pazili, 
da bi se ne srečali partizani in Nemci, 
ter tako preprečili najhujše.

Šele po vojni se je moj oče poročil in 
na svet sem prišla tudi jaz. Vsi so mislili, 
da je najhuje za nami, a kmalu se je za-
čela obvezna oddaja pridelkov in mesa. 
Sosed, ki se je takoj po vojni začel iz-
dajati za vojnega invalida, kar pa v re-
snici nikoli ni bil, se je nekako spravil 
med »člane«, ki so delovali v krajevni 
skupnosti. Bili so skupina ljudi, ki naj bi 
bili najbolj zaslužni za to, da smo svo-
bodni. Skrbeli so za red pri oddaji in 
za to, da so marsikoga popolnoma po 
nedolžnem spravili za zapahe ali celo v 
Kočevski rog. Tako je bila naša hiša spet 
najbolj na udaru. Moke za kruh ni bilo, 
saj smo vso pšenico oddali in jo je osta-
lo le tisto malo, kar smo potrebovali za 
seme.

Kruh je bil koruzen, žganci koruzni, 
sama koruza … Sladkorja nismo imeli 
niti pol kilograma za en mesec in slad-
kane žitne kave nisem poznala do prve-
ga leta starosti. Na koncu je v zahvalo 
za vso požrtvovalnost in pomoč v voj-
ni tem »dobrim« komunistom uspelo 
spraviti mojega očeta za pol leta v zapor.

Tudi oba »dobra« soseda sta peljala 
žito na oddajo in ga nato vsega pripelja-
la nazaj domov, češ da je bilo skladišče 

belI kRUh
Zapisano po pripovedi

Po Jurčičevi poti

Potepanje po Bizeljskem

Najtežja buča je iz 
Vrtačnikove njive
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polno. Na poti sta srečala moja starša, 
ki sta prav tako peljala svoje žito v za-
družno skladišče. Ves čas sta upala, da 
bosta tudi onadva imela toliko sreče, a 
žal temu ni bilo tako. Ko so žito stehta-
li, je celo manjkalo nekaj kilogramov in 
mama jih je lepo prosila in razložila, da 
doma ni niti kilograma žita več razen 
tistega, ki je za seme, pa še tega je sila 
malo. Nič ni zaleglo, niso ji oprostili in 
še isti dan je morala prinesti 5 kilogra-
mov pšenice. Mama je takrat rekla ti-
stemu človeku, ki je pšenico dobesedno 
metal v skladišče, da sta z mojim oče-
tom srečala soseda, ki je vse vreče peljal 
nazaj domov, češ da ni prostora ter da 
se ji zdi čudno, kako je za našo pšenico 
kar naenkrat dovolj prostora. Celo za 
teh ubogih 5 kilogramov. Ta človek pa 
je mami zabrusil, da naj raje drži jezik 
za zobmi, da se ji ne bo kaj zgodilo.

Tako je bila še naprej, kot vedno, 
koruza, krompirjeva juha ali pa malo 
zabeljen fižol. Začela sem hoditi v prvi 
razred in mama je naučila pozdraviti 
vsakega človeka. Ob vpisu v prvi razred 
sem znala povedati svoj točni naslov in 
rojstne podatke, kar je ravnatelj Lojze 
zelo pohvalil, le priimek mu ni bil pre-
več všeč. Ker so vedeli, od kod sem in 
da sem soseda prej omenjenega angaži-
ranega človeka (»člana«), so me kaj hi-
tro uporabili za poštnega kurirja. Sam 

tovariš ravnatelj mi je vedno prinesel 
papirnato vabilo, kot sem jaz temu re-
kla, in mi zabičal, da naj to takoj izro-
čim temu človeku, ko bom šla iz šole 
domov, saj so to zelo važni sestanki. 
Tako sem skoraj vsak teden dostavi-
la eno tako »papirnato vabilo«. Vedno 
sem naletela, da so bili sosedi ravno 
pri kosilu. Dostojno sem potrkala na 
hišna vrata in po vstopu lepo pozdravi-
la: »Dober dan in Bog žegnaj.« Oddala 
sem papir in še malo postala, a nihče se 
ni zmenil zame. Dostojno sem pozdra-
vila v slovo in odšla. Pot do doma od 
tam ni bila dolga, a zame se je zelo vle-
ka, saj se mi je cel čas motalo po glavi, 
kar sem ravnokar videla. Kakšno ko-
silo! Štruklji s toliko skute in še drugi, 
orehovi. Menda celo nekakšna posebna 
juha in pol hlebca svežega, belega, viso-
kega pšeničnega kruha. Zunaj v veži pa 
še sedem svežih hlebcev tega kruha. Ve-
dno sem prišla domov žalostna. Vedela 
sem, kakšno kosilo me čaka in v hiši, v 
miznici, kot smo imenovali predal, kjer 
je bil kruh, me je čakal nizek koruzni 
kruh. Razočaranje je bilo veliko, mno-
go stvari si nisem znala razložiti. Zakaj 
pri nas nimamo takšnega belega kruha? 
Zakaj ga imamo samo za sv. tri kralje 
in veliko noč? Potem pa spet koruza … 

Spet sem oddala eno vabilo in žalo-
stna hitela po poti domov. Solze so mi 

zalivale oči, moje misli pa so bile spet 
pri belem kruhu … »Daj nam danes 
naš vsakdanji beli kruh,« sem pona-
vljala in se skorajda zaletela v drevo ob 
poti. Doma nisem mogla več zadržati 
solza in ihteče sem zjecljala: »Zakaj pri 
nas nimamo takega kruha?« Oče, ki je 
bil kar precej odločen in strog, je polo-
žil roko na mojo ramo in rekel: »Veš, ti 
si še otrok, ti še ne veš, kaj je človeška 
hudobija. Takrat, ko mene že ne bo več 
in boš že velika, boš ti pekla takšen bel 
kruh. Dobro si to zapomni.«

Ko smo se preselili v novo hišo, je 
tudi oče še nekaj let živel. Svak je v novi 
hiši zgradil krušno peč, v kateri smo 
nekajkrat tudi spekli pšenični kruh. 
Potem pa sem ga raje pekla v pečici, po 
en hlebec. Še danes, vedno ko zamesim 
za kruh, se spomnim očetovih besed: 
»Tudi ti boš pekla bel kruh, ko boš veli-
ka.« Zraven pa dodam: »Daj nam danes 
naš vsakdanji kruh.« In vedno je kruh 
lep in dober.

Spomnim se, da me je oče vprašal, 
če so mi pri sosedih kdaj dali kakšen 
kos kruha, kot je bilo to včasih pri 
kmetih v navadi. Ne. Nikoli nisem 
poskusila niti skorjice njihovega bele-
ga kruha in tudi božji blagoslov je šel 
mimo; zgodilo se je prav to, kar je tudi 
dejal moj oče: »Kakor pridobljeno, 
tako izgubljeno.«
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V letu 2011 smo se v Športnem dru-
štvu Trimus odločili, da naše pohodni-
ške aktivnosti naredimo bolj adrena-
linske, in se podali v gore nad 2000 m 
nadmorske višine. To smo naredili po-
stopoma, saj smo se najprej lotili Kara-
vank, nato Kamniško Savinjskih Alp in 
na koncu Julijskih Alp.

Začeli smo kar z najvišjim vrhom 
Karavank, Stolom. Pohod smo začeli 
pred Valvazorjevim domom in naredili 
krožno pot Ta je bila navzgor sicer zelo 
strma, vendar nezahtevna (Žirovniška 
pot), nazaj pa smo se vrnili po daljši, 
ampak bolj položni poti (Zabreška pot). 
Skoraj celo pot smo imeli zaradi lepega 
vremena čudovit razgled na Gorenjsko 
z Blejskim jezerom.

pohodi na dvatisočake
Borut Novšak

Sledile so Kamniško Savinjske Alpe. 
Začeli smo z Brano, nadaljevali z naj-
višjim vrhom Kamniško Savinjskih Alp, 
Grintovcem, in končali z Ojstrico. Kljub 
temu, da sta bili poti na Brano in Grin-
tovec lepi, nas je najbolj očarala Ojstrica. 
Na Ojstrico smo se podali s planine Pod-
vežak, od koder smo se podali proti Ko-
rošici. Vreme nam je spet služilo in pot 
do Korošice je bila prijetna in lahka. Da 
nismo vseskozi hodili po isti poti, smo 
se na vrh Ojstrice podali po zahtevnejši 
poti, nazaj pa po lažji, vendar krušljivi 
Kocbekovi poti. V Kocbekovi koči smo 
se najedli, naužili prelepe Korošice in se-
stopili nazaj do avtomobilov.

Za naslednjo turo smo izbrali Kofce. 
Kofce so prelepa planšarija in če ujameš 
lepo vreme, je izlet, res lahko rečem, 
sanjski. Od koče na Kofcah smo pot 
nadaljevali na Veliki vrh nad Kofcami, 
nato pa po utrjeni grebenski poti, ki 
nam vseskozi nudi pogled tako na Go-
renjsko kot tudi na Avstrijsko Koroško, 
osvojili še Kladivo. S Kladiva smo sesto-
pili na planoto Šija ter se nato ponov-
no vrnili h koči na Kofcah, kjer smo se 
okrepčali s kislim mlekom.

poplačale s prelepimi pogledi na naše 
najvišje vrhove z okolico. Na vrhu so 
nas, ki smo prvič osvojili Triglav, krsti-
li, sestopili pa smo preko Kredarice in 
nato po Tominškovi poti nazaj do Vrat.

Za konec smo si pustili Julijske Alpe 
in naš ponos Triglav. Zopet smo ujeli 
enega najlepših dni v septembru ter se 
iz Vrat podali proti Luknji in nato po 
Bambergerjevi poti nadaljevali proti 
Triglavu. Ker nismo bili ravno vajeni 
jeklenic in klinov, je bila pot res zelo 
zahtevna, ampak gore so nam to vse 

Glede na to, da so naši hribi in gore 
prelepi kraji, kjer se lahko sprostiš in 
naužiješ svežega zraka in lepih raz-
gledov, smo si tudi v letošnjem letu 
zastavili kar nekaj vrhov, ki jih bomo 
osvojili. Naj jih naštejem nekaj: Roblek, 
Planjava, Kanjavec …

V preteklem letu smo se držali tudi 
naše tradicije udeleževanja tekaških 
prireditev, ki  smo jih nadgradili s tem, 
da smo teke na 8 km oziroma 10 km 
zamenjali s polmaratonskimi, torej teki 
na 21 km. 

Tudi v tem letu bomo nadaljevali s 
tekaškimi treningi in udeležbo na ve-
čjih tekaških prireditvah, zato vabljeni 
vsi, ki že tečete, in vsi, ki si želite začeti 
teči. Pridite na naše treninge, ne bo vam 
žal. Vse vabimo tudi, da se nam pridru-
žite na Facebooku, kjer lahko spremlja-
te naše aktivnosti in podvige.
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Društvo Spin na Izlakah deluje že 
kar nekaj let in se je dobro‚ »prijelo«. 
Verjetno ni Izlačana, ki nebi vedel zanj. 
Verjetno pa le malokdo ve, da je bilo 
ustanovljeno v namen igranja tekmo-
valnega in rekreativnega badminto-
na. Tega še vedno igrajo v OŠ Toneta 
Okrogarja v Zagorju, večina pa vseeno 
društvo pozna bolj po fitnesu. Da nam 
kaj več pove o njem smo povprašali kar 
njegovega lastnika Igorja Trampuža.

Kakšni so bili ti začetki? In seveda 
prvi odzivi, obisk?

Ideja o fitnesu je padla po enem tur-
nirju, ko smo čakali na razglasitev. Soi-
gralec me je z veliko muko spravil v fi-
tnes. Postavil sem se na tekalno stezo 
in se takoj zaljubil vanjo. Rekel sem si, 
to si bom kupil zase. Ko pa sem se začel 
zanimat zanjo, sem ugotovil, da je pre-
draga, da bi jo imel samo zase. Pa se je 
začelo. Ena tekalna steza, kolo, steper in 
ena večnamenska fitnes naprava. Prostor 
sem dajal v najem, ampak hitro se je po-
kazalo, da si vadeči želijo še več. Potem 
pa vsako sezono nekaj novega. Novi pro-
stori, nove naprave ... Sedaj imamo Spin 
center v treh nadstropjih. 

Že od vsega začetka je poleg fitnes 
vadbe potekala tudi skupinska vadba. S 
katerimi skupinskimi vadbami si začel?

Začeli smo s stepom. Klasična vadba 
in v tistih časih edina. Uporabljale so se 
pručke (stepi) na katerih se je izvajala ko-
reografija. Vodila jo je Maša iz Trbovelj. 
Kasneje smo začeli še s pilatesom, kate-
rega še vedno vodi Metka, ki tudi prihaja 
iz Trbovelj. V Zagorju takrat ni bilo niti 
enega inštruktorja skupinske vadbe. 

Skozi leta so se te vadbe spreminjale. 
Imaš kakšen poseben‚ »ključ«‘ po kate-
rem jih izbiraš?

Ne samo, da se menjajo vadbe. Me-
njali smo tudi lokacijo, kajti telovadnica 
na Izlakah je bila kmalu premajhna. Na-

DRUštVO sPIN – DRUštVO, kJeR sI kRePImO telO, 
UtRJUJemO PRIJAtelJstVA IN se VeDNO DObRO 

zAbAVAmO
Mateja Drnovšek

jel sem prostore na šoli Slavka Gruma 
in se s Kajo, inštruktorico iz Ljubljane, 
ki je vodila takrat zelo popularno vadbo 
body pump in body attack, dogovoril da 
prihaja v Zagorje. Kmalu se je pokazalo, 
da se to finančno ne pokrije. Tako sem 
prepričal Boruta, da je pridobil inštruk-
torski naziv in začel s skupinsko vadbo. 
Petra pa je nadaljevala s stepom. Kar 
nekaj inštruktorjev je že delalo v na-
šem društvu, hahahaha. Sedaj nas je 8 
inštruktorjev oz. vaditeljev, ki delamo v 
fitnesu ali vodimo skupinske vadbe. Iz-
biram pa takšne vadbe, ki so predvsem 
funkcionalne in zabavne. Olajšajo nam 
življenje v teh stresnih časih.

Katere skupinske vadbe pa trenutno 
izvajate?

Same vadbe se menjajo glede na letni 
čas. Trenutno imamo v Spin centru  pet 
različnih vadb: vitka bom, zumba, just fit, 
pilates in top fit. 

Ti je katera posebej pri srcu?
(Smeh) Vsaka je po svoje zanimiva in 

ima svoje specifike. Najljubša … ja seve-
da top fit, katerega vodim sam. Je, poleg 
vitka bom, trenutno tudi najbolj zanimi-
va za obiskovalce.

Verjetno morate za nove vadbe tudi 
na kakšne tečaje? Kje sploh spoznate 
vse te nove vadbe?

Seveda. Za delo v fitnesu ali vodenje 
skupinske vadbe moreš pridobit licen-
co, ki jo opraviš na FZS. Potem je po-
trebno opraviti še 1-2 dnevne seminarje 
za določen rekvizit, po katerem dobiš 
certifikat o opravljenem izobraževanju. 
Naši inštruktorji so odlično podučeni o 
vsakem rekvizitu, ki ga uporabljamo v 
Spin centru. Teh je kar nekaj (trx, bosu, 
flowin, trampolin, enoročne in dvoroč-
ne uteži …).

Največ idej dobim iz fizioterapije, kjer 
se uporabljajo rekviziti, ki vključujejo 
čim več velikih in malih mišičnih skupin, 
vezi, vključujejo več sklepna gibanja, raz-
vijajo ravnotežje in koncentracijo.

Organizirani so tudi posebni večerni 
dogodki z disco kroglami. Od kod ta 
ideja?

Včasih smo imeli kurjenje maščob. Se-
daj imamo pa švic party, katerega izvede-
mo 1-2x na mesec. Seveda, če nisem po-
škodovan (smeh). Kar sem pa letos zopet 
bil.  Ideja … ja internet (smeh).

Ti dogodki so večurni in so mešanica 
več vadb. Kaj vse kombiniraš pri njih?

Traja dve uri in vključuje dve različni 
vadbe. Pri švic party-u brez power jumpa 
ne gre. To je vadba na mini trampolinu. 
Kombiniram pa vedno z eno uro moči in 
eno uro kondicije.



26 2012

Imaš tudi jutranje treninge med vi-
kendi. Kako to?

Hja. Jutranji trening je najboljši za 
kurjenje maščob. Nastalo je zato, da svo-
jim članom nekaj vrnem. Ker pridno ho-
dijo na vadbe in kupujejo karte, jim ob 
sobotah omogočim brezplačni trening.  
Nečlani pa lahko brezplačno spoznajo, 
kako potekajo treningi z mano. Za te tre-
ninge je potrebna predhodna prijava, ker 
smo številčno omejeni.

Mislim, da moramo obvezno nekaj 
povedati tudi o treningih na prostem, 
ki so izredno priljubljeni. Kje se izvaja-
jo in kaj vse jim ponujaš na njih?

Lansko poletje smo začeli z vadbo na 
prostem. Izvajamo jo na lokostrelskem 
strelišču na Ruardiju, proti večeru, ko 
vročina že malo pojenja.  Izvajamo dve 
različni vadbi na dan. So si pa zelo različ-
ne, tako da vsak najde nekaj zase. 

Lansko leto so bili tudi že nekateri 
skoraj vojaški treningi?

Boot treninga ne bo več, bo pa zato 
postavljen letni funkcionalni fitnes, v ka-
terem boste delali sami. Ime funkcional-
ni fitnes nam pove, da bodo postavljene 
različne postaje za obremenitev našega 
telesa. Od gum, hlodov, ročk, drogovi za 
zgibe, elastika za šprinte, boksarska vreč-
ka, vrvi za plezanje ...

Se lahko tudi letos nadejamo, da nas 
presenetiš s kakšnimi novostmi v pole-
tnih dneh?

To pa vsekakor. Za letošnjo sezono 
pripravljam veliko novosti, veliko spre-
memb, seveda na bolje (smeh). Postavili 
bomo 120 m2 velik lesen podest, na kate-
rem se bo izvajala vadba. Postavili bomo 
šotor, v katerem bo priročna garderoba in 
prostor za počitek. V načrtu imamo izva-
jati vadbo 3x na teden med tednom (pon., 

tor., čet)  in sobotni jutranji trening. Na-
jeti se bo dalo mizo za namizni tenis in 
igrišče za igranje badmintona na travi.

Kdaj nameravaš začeti z vadbo na 
prostem?

Prvo se bomo predstavili na kreso-
vanju v Kisovcu. In sicer v soboto 28.4. 
Z švic party-jem od 16:00 do 18:00. Iz-
vedli ga bomo s štirimi vadbami po 25 
min. V ponedeljek 30. 4. ob 10:00 pa z 
zumbo in hip hop abs.

Na Ruardiju imam namen narediti 
spin fest in sicer 12. 5. popoldan. Predsta-
vili bomo vse vadbe, katere bomo potem 
izvajali čez poletje. V Kisovcu in na spin 
festu bodo vadbe brezplačne. Zato že se-
daj vabim vse želne miganja, tako ženske 
kot moške. Vabljeni!

Za skupinske vadbe imaš izdelane 
zelo dobre plakate. So tvoje delo?

Aha. Prve plakate mi je naredila Va-
lentina. Ko je nehala delati pri meni sem 
jo prosil, če mi jih lahko naredi za novo 
sezono. Pa ni imela časa in sem se jih lotil 
sam … so mi kar uspeli, a ne?

Moram priznati da res J Pritegnejo 
pozornost. Kaj pa kakšno reklamo bo-
ste še posneli? Ne morem pozabiti tiste 
z Bernardom Vajdičem, ki je bila zelo 
zabavna.

Hahahaha. Tista je bila res dobra. Vaj-
dič je postal pravi medijski zvezdnik med 
tujimi alpskimi smučarji. Vsi so jo videli. 
Trenutno nimam nič kaj takšnega v pla-
nu. Zmanjkuje mi časa. 

Greš pa tudi v korak s časom. Svojo 
skupino imaš tudi na Facebooku. Ko-
liko meniš, da jo obiskovalci kaj spre-
mljajo?

Prijateljev je kar nekaj. Mislim da 
malo čez 600. Odzivi so pa hitri, ko kaj 
objavim. Torej jo kar spremljajo, da vidi-
jo kaj se dogaja pri nas.

Že razmišljaš toliko v naprej, da bi 
mogoče že vedel ali bodo v jeseni v Spinu 
zopet kakšne novitete?

Seveda bodo. Zagotovo dve novi 
skupinski vadbi. Prva bo nadomestila 
zumbo, in sicer hip hop abs. Meni se 
zdi zelo atraktivna in dinamična vadba. 
Vadba daje še večji poudarek na trup in 
kurjenje maščob. Je lažja z vidika plesa. 
Ni potrebno nobeno predznanje plesa 

in ne vključuje nobenih zakomplicira-
nih koreografij. Druga vadba bo zame-
njala just fit. Imenovala se bo XCO. Iz-
vaja se z posebnimi ročkami, ki so težke 
600 g. V njih je posebna sipka snov, ki 
se pretaka po cevi. Je zelo dinamična 
vadba, ki krepi predvsem male mišice 
in obsklepne vezi. Hkrati izvajamo kar-
dio trening. S temi ročkami povečamo 
porabo kalorij do 30%. 

Za vlaganje v fitnes pa trenutno niso 
pravi časi (finance) hahahah. Tako da fi-
tnes ostaja tak kot je. Morda kak lepoti 
popravek v obliki beljenja.

Mogoče še kakšna zadnja misel ali pa 
bi želel kaj sporočiti našim bralcem?

Hmmmm. Kot vem smo znani po 
odličnih skupinskih vadbah in izvrstnih 
inštruktorjih. K nam hodijo iz Zagor-
ja, Trbovelj, Kisovca, Trojan, Blagovice. 
Postali smo pravi zasavski rekreacijski 
center. Nudim zelo različne vadbe, zato 
lahko vsak najde nekaj zase. V fitnesu je 
veliko cardio in izotoničnih naprav. Ne 
manka niti prostih uteži. Premoremo 
tudi veliko propriocepcijskih pripomoč-
kov, kateri se uporabljajo pri rehabilitaciji 
po poškodbah kolen, hrbta ... Torej je res 
za vsakogar nekaj. Vabimo vse rekreativ-
ce in športnike, da se nam pridružijo v 
spin centru na Izlakah. Še prej pa seveda 
na Ruardiju v letno Spinovo telovadnico.  

Migaj z nami - dobimo se v spinu!
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Smrkolj Jože s.p.
Podlipovica 27z
1411 Izlake, Slovenija

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

Z vami več kot 40 let!

mob.:     +386 41 339 240
tel.:     +386 3 56 79 660
fax:     +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.

Največja spletna skupnost
s področja gradnje in opreme.

http://www.podsvojostreho.net

SKUPINSKA in INDIVIDUALNA
VADBA · FITNES

BADMINTON · IR SAVNA

041 779 383 · www.drustvo-spin.si
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Zadnje leto in pol se bo v zgodovino 
ustvarjanja Filmsko ustvarjalnega dru-
štva Loke Studio zapisalo kot eno naj-
bolj plodovitih. Poleg mnogih skečev, 
ki na parodičen način obravnavajo ne-
katere aktualne dogodke v Sloveniji, so 
bili zadnji meseci ključnega pomena za 
nastanek prvega uradnega celovečerca z 
naslovom Veličastna zgodovina sloven-
skega naroda. 

Sami začetki ustvarjanja F.U.D.  Loke 
Studio sicer sežejo v leto 2005, ko se je 
predsednik društva Matic Poropatič s 
pomočjo prijateljev lotil prvih filmskih 
podvigov v obliki kratkih komedij in 
skečev. Vendar posebej prelomno je bilo 
leto 2009, ko je ekipa društva posnela 
vojno komedijo D'Četa velike zasavske 
vojne, ki je na duhovit način obravnava-
la vedno prisotna trenja med občinama 
Trbovlje in Zagorje. Film je bil sprva po-
snet kot nanizanka v petih delih, ki pa so 
bili kasneje združeni v celovečerni film. 
Ta je ob izidu postal velika uspešnica v 
Zasavju in bližnji okolici in še danes ve-
lja za eno najbolj prepoznavnih del Loke 
Studia. 

Kljub velikemu uspehu ekipa Loke 
Studia ni dolgo počivala na lovorikah; 
že naslednje leto so na spletu lansirali 
serijo Na kraju zločina: Izlake, akcijsko 
kriminalno komedijo, v kateri se je jav-
nosti prvič predstavil zdaj že legendarni 
lik policijskega inšpektorja Ivana. Serija 
je doživela ogromen uspeh, med dru-
gim je bila predvajana na lokalni televi-
ziji ETV, kasneje pa je izšla na DVD–ju. 
Leta 2010 je Loke Studio posnel še tri 
kratke filme; študentsko komedijo Mir 
je zlato, ki opisuje pripetljaje študenta 
med stresnim izpitnim obdobjem, črno 
komedijo Sklad, v kateri je ekipa na za-
baven način razkrivala ozadje nastaja-
nja slovenskih filmov, in akcijski triler 
STALKER – Call of Salyonith, film brez 
dialogov, ki temelji na kultni računal-
niški igri S.T.A.L.K.E.R. – Shadow of 
Chernobyl. Omenjeni filmi so se uvrsti-
li v tekmovalne programe mnogih festi-

Loke studio – Za nove čase
Vid Šteh

valov kratkega filma in Loke Studio je 
vse bolj pridobival na prepoznavnosti. 
Leto 2010 je ekipa uspešno končala s 
posebnim prazničnim kratkim filmom 
Božične stezice, s katerim je ekipa vsem 
svojim oboževalcem zaželela vesele bo-
žične praznike in veselo praznovanje 
novega leta. 

Že na začetku leta 2011 je padla prva 
klapa novega projekta Loke Studio; re-
sničnostni šov  in obenem komična 
serija Mestni redarji, v katerem redarja 
Buldog in Doberman razrešujeta mnoge 
zanimive primere kršenja javnega reda 
in miru. Serija je doživela lep uspeh, 
med drugim je bila uvrščena v tekmo-
valni program festivala Trakulja, pred-
stavljala pa je tudi tehnološki napredek, 
saj je bila posneta v HD tehniki.  Posne-
tih je bilo 11 nadaljevanj, od tega jih je 
osem dosegljivih na spletu, preostale tri 
epizode pa je mogoče najti na DVD-ju, 
ki je izšel tik pred poletjem.  Leto 2011 
je bilo za društvo pomembno tudi zaradi 
nastanka dokumentarca Kum 1991, ki 
ga je ekipa posnela v počastitev  20. oble-
tnice slovenske osamosvojitvene vojne 
in prikazuje ozadje napada na oddajnik 
na Kumu in razkriva usode posamezni-
kov, ki so bili priča tem dogodkom. Tega 

leta pa je društvo slavilo tudi pomemben 
dogodek; uradno ustanovitev Filmsko 
Ustvarjalnega Društva LOKE Studio, ki 
so jo proslavili z izidom kratkega skeča 
o izbiranju logotipa. Sledili so novi skeči 
na temo aktualnih dogodkov v Sloveniji; 
Če bi Agrokor kupil Mercator, Anarhi-
ja in the Slovenija in Vrnitev izbrisanih. 
Skeči so nemudoma dosegli velikanskih 
uspeh. 

Vsi opisani projekti pa so bili zgolj za-
tišje pred nevihto, ki je sledila; nastajanje 
celovečernega filma Veličastna zgodovi-
na slovenskega naroda. Zgodovinska ko-
medija, ki na zabaven in zbadljiv način 
prikazuje nekatere ključne dogodke iz 
slovenskega zgodovine, je predstavljala 
ekipi velik izziv. Zaradi obširne snovi in 
avtentičnosti dogajanja so se ustvarjalci 
posvečali izbiri lokacij in kostumov, pri-
mernih za posamezno obdobje. Samo 
snemanje je trajalo skoraj osem mesecev 
na različnih lokacijah po Sloveniji in z 
ogromnim številom nastopajočih.

 Iz vsega povedanega je jasno, da 
F.U.D. Loke Studio čaka še lepa priho-
dnost. Iz anonimnosti in s požrtvoval-
nostjo ekipe je društvo pridobilo pre-
poznaven status in tega namerava tudi v 
prihodnosti pridno graditi naprej. 

V času Karantanije je bilo grobo
Foto: R. Ahlin
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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

✓ PREVOZI V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU

✓ ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA S KONTEJNERJI
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Krajevna organizacija Zveze borcev 
za vrednote narodnoosvobodilne vojne 
je mnenja, da bi bilo prav, da nekate-
re dogodke iz obdobja NOB – iz časa 
okupacije – osvetlimo, da se ne bi po-
zabilo na naše  polpreteklo obdobje. 
Zato bomo skušali predstaviti dogodke 
iz tega časa kot pripoved posameznika, 
udeleženca, ali pa iz pripovedovanja 
posameznikov. Če vas zanima, prebe-
rite.

Spomini Milana Brvarja, novem-
ber 1943.

V zgodnjih jutranjih urah so pridr-
vele po vaseh na območju Kolovrata in 
Izlak do zob oborožene skupine SS-ov-
cev iz postojanke v Medijskih toplicah. 
Aretirali so staro in mlado, moške in 
ženske.

Ta dan, ko sem bil aretiran, je bilo 
pripeljanih v zasilne zapore v Medijske 
toplice okrog 30 ljudi in to v dopoldan-
skih urah. Popoldan istega dne se je  pri-
čelo zasliševanje, pretepanje in mučenje 
na razne načine, vse do poznega večera. 
Jaz sem prišel na vrsto že zvečer. Glavna 
zasliševalnica in mučilnica je bila v stari 
vili preko potoka Orehovica. Ko so me 
privlekli na zaslišanje, sem takoj opazil, 
da so bile stene in strop oškropljeni s 
krvjo. Začelo se je brez besed. Vrgli so 
me čez ozko  mizo in mi pod njo zve-
zali roke in noge. Okrog mize se je po-
stavilo pet močnih, pijanih SS-ovcev s 
palicami v rokah. Pred njimi za mizo 
pa je sedel njihov komandant. Vseh pet 
me je naenkrat začelo tolči s palicami 
po celotnem zadnjem delu telesa, kar 
je trajalo nekaj minut. Po končani prvi 

sPOmINI
Odbor ZB za vrednote NOB Izlake

rundi so me začeli šele spraševati. Prvo 
vprašanje je bilo, kdaj in kje sem se za-
dnjič sestal z banditom Vinkom Kra-
marjem. Ker nisem takoj ničesar odgo-
voril, so nadaljevali s pretepanjem. Kdaj 
sem se onesvestil, točno ne vem, bilo je 
v drugi rundi pretepanja. Ko sem prišel 
k zavesti, sem ugotovil, da sem zaprt  v 
kopališki kabini skupaj s svojim bratom 
Antonom. Brata niso pretepali, aretirali 
so ga zaradi mene, kot talca, in so ga po 
6 tednih zapora izpustili iz Trbovelj.

Noč v mrzli kabini je bila zelo dolga 
in grozna, še hujše pa je bilo naslednji 
dan. Že takoj zjutraj se je vse začelo 
znova. Vseh grozot ni mogoče popisati. 
Tudi hrano, ki so nam jo prinesli svojci, 
so vso onesnažili, tako da ni bila užitna. 
Zelo pomembno mučiteljsko in izda-
jalsko nalogo sta v Toplicah igrala tudi 
domača izdajalca Gračnar iz Trbovelj 
in Podvelnar iz Zagorja. Nekateri niso 
prenesli strašnega mučenja in so na za-
slišanju tudi kaj priznali. 

Nekega dne me odpeljeta dva SS-
-ovca v pisarno njihovega komandan-
ta. Komandant me je preko prevajalca 
nagovoril in potolažil, češ, Brvar zara-
di tvojih bratov, ki služijo našo vojsko, 
te bomo izpustili. Pred tem me je lepo 
potrepljal po rami. Vendar izpustili 
te bomo samo pod pogojem, da boš z 
nami sodeloval, da nam privabiš v past 
bandita Vinka Kramarja. Če pa tega ne 
napraviš, če nam pobegneš k bandi-
tom, bomo tvojega brata Antona, ki ga 
imamo v zaporu, ubili, požgali dom in 
pozaprli še vse svojce. Ko mi je razlo-
žil pogoje za izpustitev, me je ponovno 

vprašal, če sem pripravljen sodelovati. 
Na kratko sem mu odgovoril, da ne 
morem prevzeti te naloge, ker nimam 
nobene zveze s Kramarjem. Nisem še 
do konca odgovoril, ko sem jih že do-
bil, zbil me je z glavo v zid in na ves glas 
vpil ''švajne banditen.'' Odgnali so me 
nazaj v mrzlo kabino.

Po strašnih dneh trpljenja in muče-
nja so nas iz Medijskih toplic odpeljali 
v Trbovlje, od tam nekatere dali v Mari-
bor in nato v taborišča, druge pa v smrt. 
Zaradi mučenja in pretepanja sta v za-
poru umrla Kramar Leopold, čevljar z 
Izlak, in Smrkolj Jakob, po domače Po-
virkov, iz Kolovrata.

V Čolniščah pri Zagorju pa so 19. 
1. 1944 ustrelili  naslednjih 7 sodelav-
cev – aktivistov OF:  Franca Brvarja, po 
domače Tonkovega iz Suhega Potoka, 
Franca Ocepka, po domače Rotarjeve-
ga iz Suhega Potoka, Stanka Sešlarja, po 
domače Gašperetovega iz Lipovice, Ru-
dolfa Šikovca, po domače Gradiškovega 
iz Gradiš, Jožeta Slapnika, po domače 
Šolarjevega iz Kolovrata, Janka Hri-
barja, po domače Bohača iz Kolovrata 
in Ivana Koporca, po domače Jerhca iz 
Kala pri Kolovratu.

Kolikor se spominjam, so v tabori-
šču od takrat aretiranih in interniranih 
umrli: Strmljan Neža iz Visokega Kala 
– Podlipovica, Razpotnik Franc, po 
domače Bratetov iz Briš, in Rebolj Jože 
iz Medije. Nekateri so po osvoboditvi 
zaradi prestanega gorja omahnili v pre-
rani grob, ostali pa se še vedno z grozo 
spominjamo prestanega trpljenja, stra-
danja in ponižanja.
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VRTNI CENTER GAJA 
Tel.: 03 56 57 718   

Nudimo vam sadike balkonskega in 
okrasnega cvetja, sadike zelenjave, 
dišavnice, zemljo, gnojila, semena, 
gomoljnice, lonce, sezonsko cvetje,
modne dodatke, aranžiranje daril in 
še marsikaj.

Obiščete nas lahko
vsak delavnik od 8. do 18. ure,
ob sobotah pa od 8. do 13. ure. 

Prisrčno vabljeni!

Zavarovalnica Triglav
Območna enota Trbovlje

Trg Franca Fakina 6
1420 Trbovlje

Ker življenje
   potrebuje varnost.

Ob praznovanju krajevnega
praznika vam čestita tudi
uredništvo Izlaških Novic.
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Le kdo na Izlakah ga ne pozna? Avtohtona Podlipovčanka.

Ste prebrali članek na strani 6?
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Ste že kdaj videli zvonik Sv. Jurija tako od blizu?

GMP Silvo Razpotnik s.p.
Krače 8a, 1411 Izlake
Tel.: 03 56 73 513 • 059 950 218 
GSM:  031 750 797
e-mail: gmp1@siol.net

GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZNIŠTVO

Sem samostojni podjetnik in vam nudim naslednje storitve:
» izkope
» nabavo, vgradnjo čistilnih naprav za stanovanjske in poslovne prostore
» prevoze s kamionom (4×4) in traktorjem
» izgradnje cest
» pripravo, utrditev dvorišč in drugih površin, vključno z asfaltiranjem ali tlakovanjem 
» rušenje objektov
» izgradnjo vodovodov, kanalizacij…
» izgradnjo kamnitih opornih zidov z bagrom
» pikiranje kamenja ali betona z bagri od 4 ton do 24 ton 
» melioracijo kmetijskih površin
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Mladi in disciplinirani.

Temu se reče predanost. Vreme ni ovira.
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Prodaja in montaža oken, vrat, predelnih sten, rolet in žaluzij.

PVC, ALU OKNA

GARAŽNA VRATA

PREDELNE STENE

ŽALUZIJE

ROLETE

PREZRAČEVALNE FASADE

EURO Exclusiv
 • System 70 (5 komorni profil)
 • debelina okvirja 70 mm
 • debelina krila 79 mm
 • debelina jeklene ojačitve 2,0 mm
 • dvojno tesnenje (črna tesnila)
 • odlična toplotna prevodnost (U = 1,1 W/m2K)
 • odlična zvočna izloativnost

Sklopne lesene stene DORMA MOVEO
 DORMA MOVEO® je sistem sklopnih sten, 
 sestavljen iz posamičnih elementov.

 Sklopne stene lahko ročno premaknete v 
 želeno pozicijo in se v izgradni poziciji s 
 pomočjo Comfort Tronica® avtomatično 
 poravnajo

Zunanja podokenska 45°omarica
 • zunanja rolo omarica se montira na zunanji 
    del okna
 • vgradnja lahko poteka pod nosilno preklado oken
 • zunanja omarica vam omogoča vgradnja 
    komarnikov
 • izberete lahko med več različnimi barvami, ki 
    so predstavljene na naši RAL lestvici

Promont
 • izdelujemo po meri
 • dostava in montaža na obstoječe odprtine
 • odpiranje navpiščno navzgor
    (pod stropom se lomijo)
 • dvigovanje s pomočjo torzijskega vzmetenja
 • dovoljuje tesno parkiranje pred garažo

Notranje žaluzije
 • izbirate lahko med vsemi predstavljenimi 
    barvnimi odtenki
 • z obračanjem palice lahko lamele obrnemo
    in s tem reguliramo svetlobo
 • dvigamo in spuščamo jih s pomočjo vrvice

www.promont-tim.si
  031 230 766
  030 313 006
 @ info@promont-tim.si

PROMONT TIM d. o. o.
Narof 42

1411 Izlake



www.stanovanjskikredit.si

NLB Stanovanjski kredit

Nekatera doživetja so nepozabna.

Kontaktni center: 01 477 20 00

Začnejo se v pravi banki s kreditom za nakup stanovanja - z nespremenljivo, spremenljivo ali kombinirano 
obrestno mero.

Vaša mesečna obveznost je lahko celotno obdobje odplačevanja kredita nespremenjena, če se odločite za 
kredit z nespremenljivo obrestno mero, ki ga lahko odplačujete tudi do 30 let. Možnosti pri najemu 
kredita je veliko. Posvetujte se s svetovalcem za osebne finance v NLB Poslovalnicah. N
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