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Drage krajanke, dragi krajani Krajevne skupnosti Izlake,
v občini Zagorje ob Savi je praznik vsake izmed trinajstih krajevnih skupnosti praznik vseh nas.
Tako kot vemo, da je posameznik pomemben, a sam ne more storiti veliko, v sodelovanju z drugimi
pa vse, ali skoraj vse, tako je tudi vsaka krajevna skupnost pomembna, a šele v povezavi z vsemi
prispeva svoj delež k napredku naše občine. Zato so projekti, ki jih načrtujemo v letošnjem letu,
pomembni za vsako krajevno skupnost, njihova celota pa tvori višjo kakovost življenja vseh nas in
vsakega posebej. Direkcija republike Slovenije za ceste in občina Zagorje ob Savi sta tako nedavno
podpisali dogovor o skupnem financiranju rekonstrukcije državne ceste s priključki skozi Izlake. Na
ta način se bo bistveno izboljšala prometna varnost v ožjem središču kraja, saj projekt vključuje
ureditev semaforiziranega križišča pri trgovini Ajda z varnimi prehodi za pešce in ureditev šolske
poti. Ocenjena vrednost investicije je 300.000 evrov. Direkcija republike Slovenije za ceste je že
objavila razpis za izbiro izvajalca, gre pa za dveletni projekt, tako da bo rekonstrukcija v celoti
dokončana v letu 2014. Hkrati je v načrtu rekonstrukcija ceste mimo domačije Pančur, kjer bomo
prevoznost zagotavljali z začasnimi ukrepi, medtem ko čakamo na sklepe vlade o dodelitvi sredstev
za trajno ureditev. Nekaj novosti je tudi na vodovodnem omrežju, v pripravi je ureditev avtobusnih
postajališč pri Medijskih Toplicah, skupaj s krajevno skupnostjo pa smo pripravili tudi projekt
nove, prijaznejše ureditve ekoloških otokov in dva vzorčna primerka bomo v kratkem postavili na
Izlakah. Med občino Zagorje ob Savi, Zasavskimi lekarnami, Domom starejših Polde Eberl Jamski
in državo tečejo dogovori o čimprejšnjem začetku zidave nove lekarne pri domu starejših, svoj del
sredstev zanj je občina Zagorje ob Savi zagotovila z deležem kupnine od prodaje poslopja stare
lekarne na Kidričevi cesti v Zagorju. Ob vseh teh aktivnostih sem tudi sam osebno podprl prizadevanja civilno-družbenih skupin in posameznikov z Izlak za rešitev problema propadajočega
kompleksa zdravilišča Medijske Toplice. Občina Zagorje ob Savi si že dalj časa prizadeva zbrisati ta
madež in povrniti Medijskim Toplicam nekdanji sloves, žal pa je pri tem precej nemočna, ker v naši
državi z zasebno lastnino pač lahko dela vsak, kar hoče, pa četudi na škodo širše skupnosti, v tem
primeru krajevne skupnosti Izlake in občine Zagorje ob Savi. Drage krajanke in krajani Izlak, za
odlično sodelovanje in ustvarjalne pobude se vam iskreno zahvaljujem. Vaše zamisli skušamo
uresničiti po naših najboljših močeh, saj hočemo biti najboljša, najprijaznejša in najlepša občina
tako v Sloveniji, kot širšem evropskem prostoru.

Vaš krajan in občan
Matjaž Švagan
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IZLAŠKE NOVICE izdaja Svet krajevne skupnosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredniški odbor 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 informativno 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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Predsednik sveta KS Izlake
Borut Novšak

Leto je naokoli, sneg, s katerim narava
preteklo zimo ni skoparila, je skopnel in
narava se zopet prebuja. Leto je minilo
tako hitro, da marsikdo ni seznanjen s tem,
kaj se je lansko leto dogajalo v naši krajevni
skupnosti. Uredništvo Izlaških novic nam
je s svojim marljivim delom omogočilo, da
lahko zopet prelistamo nov izvod Izlaških
novic in na hitro pregledamo dogajanja,
zato se jim v imenu vseh krajank in krajanom za njihovo prostovoljno delo lepo
zahvaljujem.
Živimo v času hude gospodarsko krize
in večina medijev poroča samo o slabih
stvareh in dogodkih. Ker to na nas vpliva
negativno, je še toliko bolj pomembno, da
ohranimo trezno glavo in se posvetimo
temu, kar nas osrečuje in kar nas polni z
energijo. Gospodarska kriza res ne obeta
nič dobrega, vendar če kljub temu pogledamo malo drugače, nas bo prav gospodarska kriza spet bolj združila in povezala.
Ljudje se bomo začeli več družiti, si pomagati drug drugemu, naredili bomo več prostovoljnih del in vse to nas bo na nek način
osrečevalo in nam dalo nov zagon, s katerim bomo pregnali to negativno ozračje.
Da je temu res tako, smo dokazali že
v lanskem letu, ko smo s prostovoljnim
delom naredili novo pešpot proti izlaški
cerkvi sv. Jurija in marsikomu narisali nasmeh na obraz, saj sedaj mnogo laže pride do svojega doma oziroma obišče svoje
pokojne sorodnike.
V letošnjem uvodnem nagovoru ne
bom uporabljal stare fraze, kaj smo lansko
leto naredili, ampak bom uporabil besede
mojega starega očeta, ki je rekel: ''Ne bom
govoril o tem, kaj smo že naredili ampak
o tem, kaj še moramo narediti.'' Ja, res je,
veliko dela nas še čaka, ceste, pločniki,
vodotoki, Medijske toplice, večnamenska
dvorana, sprehajalne poti in še bi lahko
našteval. Vse to so naši izzivi, tako v letošnjem kot v naslednjih letih. Verjamem,
da jih bomo z dobro voljo, s prostovoljnim delom in seveda s pomočjo Občine
Zagorje ob Savi uresničili.
Zahvalil bi se še vsem društvom in
ostalim krajanom, ki s svojimi pobudami,
idejami in prostovoljnim delom pomagajo pri razvoju krajevne skupnosti Izlake.
Želim vam lepo branje in vse najboljše
v letu 2013.
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TEK KOT VIR ZDRAVJA
JK

V Športnem društvu Izlake se s tekaško
dejavnostjo ukvarjamo že vrsto let kot organizatorji tekaških prireditev in kot rekreativni tekači.
Z organizacijo tekaških prireditev so/
smo se ukvarjali že v bivšem TVD Partizanu Izlake, ki je vrsto let organiziral
ekipni štafetni tek Orehovica – Zagorje.
Verjetno se vas je veliko bralcev vsaj enkrat udeležilo tega teka, ki je bil v preteklosti zelo priljubljen. Ker se je število ekip (s tem tudi tekačev) z leti stalno
zmanjševalo, smo se pri društvu odločili,
da se priključimo projektu Olimpijskega
komiteja Slovenije z nazivom Slovenija teče. Tako od leta 2005 organiziramo
Tek po zagorski dolini v okviru Štajersko
koroškega pokala v tekih in bo na dan
občinskega praznika v soboto, dne 3. 8.
2013, to naš 9. individualni tek, ki smo ga
pred nekaj leti dopolnili s pohodništvom.
Razdalja, ki jo je potrebno za ta pokal preteči, je 10,5 km ter poteka od zastav pod
trojanskim klancem v kraju Polšina do
tržnice pod uro v Zagorju. Proga po svoji konfiguraciji sicer spada med lažje, je
pa zaradi vremenskih pogojev (običajno
vročina) že marsikomu preprečila prihod
v cilj. Seveda pa izkušnje za osrednji tek
nabirajo naši najmlajši in osnovnošolci
na razdaljah 300, 500 in 1.000 m ter invalidi na 200 m.
Naš naslednji večji tek, že 7. Gorski
tek na Kalnčk, bomo organizirali v nedeljo, dne 1. 12. 2013. Čeprav kratka, 5 km
dolga proga zahteva dobro pripravljenega
tekača, ki mora premagati dobrih 300 m
nadmorske višine v običajno težkih predzimskih pogojih.
Organiziramo še dva lažja teka na
športnem igrišču Izlake. Oba štejeta tudi
za Naj športnika-co Izlak in sicer:
• V soboto, dne 1. 6. 2013 ob 10. uri
tek na 300 m (en krog) tudi v okviru
projekta Veter v laseh.
• V četrtek, dne 5. 9. 2013 ob 18. uri
tek na 1.500 m (pet krogov).
Kot rekreativni tekači redno zmagujemo na vseh tekih po Sloveniji in občasno tudi tujini, saj za nas zmago pomeni
že sama uvrstitev na tekmovanju (čas je
drugotnega pomena) - torej: preteči izbrano razdaljo od starta do cilja. Od naših članov z izjemnimi rezultati izstopajo
Fani Podkrajšek (lani zmaga v absolutni
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kategoriji v Štajersko koroškem pokalu
v tekih), Franc Fajfar (lani zmaga v kategoriji v Dolenjskem pokalu v tekih) in
Martin Ocepek (izredni rezultati na dolgih progah). Vsi člani atletske sekcije redno tečemo vsak po svojem programu (v
okviru zmožnosti in razpoložljivega časa)
ter se skupaj udeležujemo različnih tekov.
Naši osrednji teki, kamor se skupinsko
prijavljamo, so: Mali kraški maraton v
Sežani, Tek ob žici – tek trojk v Ljubljani,
Maraton treh src v Radencih in Ljubljanski maraton. Med letom se udeležujemo
tekov za Štajersko koroški pokal, ki se letos prične 14. 4. 2013 v Slovenski Bistrici. Lani nas je 5 članov izpolnilo pogoj
uvrstitve na 7 tekih od 17 organiziranih.
Letošnji pogoj je uvrstitev na 7 tekih od
19 planiranih. Poleg tega se udeležujemo
tudi ostalih tekov v Sloveniji in tujini.
V letu 2012 je eden od članov pridobil
naziv vaditelj atletike in smo tako začeli z
redno vadbo atletike za osnovnošolce, kar
smo občasno izvajali tudi že v preteklosti.
Vadbo izvajamo v sodelovanju z Atletskim klubom Trbovlje vsak ponedeljek
in sredo na športnem igrišču Izlake ali v
telovadnici OŠ IK Izlake.
Vsi, ki bi se želeli priključiti naši skupini ali le pridobiti kakšne napotke, se
lahko kadarkoli obrnete na nas.
Spodnji članek in še vrsto podobnih
na teme: trening, oprema, zdravje, motivacija, začetniki, lahko najdete na spletni
strani www.tek.si.

Tekači so bolj zdravi in
živijo dlje

prof. dr. Branko Škof
Študije kažejo, da redna tekaška
vadba močno poveča učinkovitost
srčno-žilnega
sistema,
zmanjšuje
telesno težo in delež maščobnega tkiva
ter podaljšuje življenjsko dobo.
Človek danes ne potrebuje močnih
mišic oziroma bolj kot te potrebuje zdravo
in močno srce ter prožno ožilje, sprostitev
in poživitev duha. To v največji meri
zagotavljajo tek in druge vzdržljivostne
aktivnosti, predvsem tiste v naravi.
Tek, hoja, planinarjenje, kolesarjenje,
smučarski tek, plavanje, veslanje ... zaradi
jakosti dražljajev, ki vplivajo na človekovo
razpoloženje, psihično sprostitev in
življenjsko pomembne sisteme organizma

(predvsem na srce, ožilje in dihala),
spadajo med najbolj vsestransko koristne
načine gibanja.
Tako so na Inštitutu za zdravje v Helsinkih pri bivših finskih smučarjih tekačih in tekačih na dolge proge (v času
spremljanja so bili stari povprečno 57
let) ugotovili, da prav nihče med njimi ni
bil debel (ITM > 30), da so štirikrat manj
obolevali za sladkorno boleznijo in dvakrat manj za povišanim krvnim tlakom
in boleznimi srca kot skupina naključno
izbranih ljudi. Ugotovili so tudi, da je
življenjska doba tekačev na dolge proge
skoraj 7 let daljša od povprečne.
Dobro zdravje in dobra telesna kondicija bivših tekačev nista bila posledici
njihove tekmovalne uspešnosti v mladosti, temveč predvsem dejstva, da so vzorec navad aktivnega in zdravega življenjskega sloga, pridobljenega v mladosti,
prenesli tudi v jesen življenja. Kar 69 %
bivših tekačev je ostalo vse do starosti
redno aktivnih (pri športni rekreaciji so
porabili povprečno 1.500 kJ energije na
dan), medtem ko je bilo takih med slučajno izbranimi ljudmi le 17 % (njihova
poraba energije pri športni rekreaciji je
bila 790 kJ/dan). Za tekače ni bila značilna le optimalnejša aktivnost, ampak so
imeli tudi boljše prehrambene navade.
Tekaču se ni treba ukvarjati s seštevanjem kalorij in imeti ob tem slabo vest.
Če redno hodite, tečete ali kolesarite,
vam ni treba skrbeti za preračunavanje
kalorij in nenehno spremljanje telesne
teže. Telo vzdržljivostnih športnikov
razvije somatsko inteligenco, kar pomeni, da športnik podzavestno izbira jedi
in količino, ki organizmu najbolj ustrezajo. Tekači in drugi vzdržljivostni športniki tako pojejo več ogljikovih hidratov,
sadja, nemastne hrane itd.
Tudi številne druge študije kažejo, da
je redna aerobna tekaška vadba pri odraslih močno povečala učinkovitost srčno-žilnega sistema, vplivala na občutno
zmanjšanje telesne teže in deleža maščobnega tkiva ter povzročila pozitivne
spremembe v razmerju med koristnim
in škodljivim holesterolom. Koristni, visoko nasičeni holesterol HDL se je povečal za 15 %, škodljivi, nizko nasičeni
LDL pa se je znižal za 10 %.
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Športno
6. TURISTIČNO SREČANJE
društvo Izlake, STARODOBNIKOV ZAGORSKA DOLINA
Namiznoteniška
2012
Sandra Zorec Grbič
sekcija
Gregor Kovačič

Od 7. januarja do konca marca 2013
je potekala namiznoteniška liga, ki se
je igrala med tednom v telovadnici OŠ
Ivana Kavčiča Izlake. Ker smo ligo organizirali prvič, smo vseh 32 prijavljenih
najprej z žrebom razvrstili v 4 skupine
po 8 igralcev, kjer so igrali vsak z vsakim.
Iz vsake skupine so se prvi trije uvrstili v
1. ligo, naslednji trije v 2. ligo in zadnja
dva v zadnjo 3. ligo. Tako smo igralce po
jakosti razvrstili v posamezne lige. Dodatno prijavljeni igralci pa so začeli v zadnji ligi. Vseh skupaj je bilo 36 igralcev,
ki so bili razvrščeni v 3 lige po 12 igralcev. Razpored, rezultati in lestvice smo
vsak teden sproti objavljali na spletni
strani ŠD Izlake.
Najboljši v posameznih ligah:
1. liga: 1. mesto Gregor Kovačič, 2.
mesto Iztok Zupančič, 3. mesto Sebastijan Martinčič.
2. liga: 1. mesto Simon Zupančič, 2.
mesto Damjan Smrkolj, 3. mesto Matej
Zupančič.
3. liga: 1. mesto Damjan Palčič, 2. mesto Denis Imširovič, 3. mesto Sašo Janec.
V soboto, dne 6. 4. 2013, ob 15. uri
v telovadnici OŠ IK Izlake pa bo organiziran odprti turnir ob zaključku ligaškega tekmovanja v namiznem tenisu za
posameznike in dvojice, kjer bomo tudi
podelili pokale in nagrade najboljšim v
ligah. Turnir šteje tudi za Naj špornik/ca
Izlak.
Novembra 2013 startamo z namiznoteniško ligo 2013/2014.

Tornadovci smo se spet izkazali!
V lanskem letu smo uspešno izvedli
naše 6. turistično srečanje starodobnih
vozil. Ponovno smo imeli zelo zanimivo
temo z naslovom NA POMOČ! Pobliže
smo spoznali delo gasilca, reševalca in
policista. Prav pogosto ti junaki rešujejo
življenja nam, našim bližnjim ter prijateljem in prav je, da smo spoznali njihovo
delo iz prve roke.

Po zelo zanimivi predstavitvi gasilcev
in reševalcev smo komaj čakali, da se nam
predstavijo še policisti, zato smo se kar
hitro odpravili naprej po prelepi zagorski
dolini do Kisovca. Moram priznati, da so
nas policisti iz Policijske postaje Zagorje
ob Savi prav pošteno presenetili. Pokazali
so nam vse svoje pripomočke, podrobno
so nam razkazali policijsko vozilo (»marico«), opravili smo lahko alkotest in zraven predstavili še simulator (vožnja pod
vplivom alkohola). Najbolj pa nam je bila
12. maj 2012
Na Turistični kmetiji Zorec so se že na- všeč konjenica in policijski psi. Seveda so
vsezgodaj začeli zbirati jekleni konjički, tudi tukaj na koncu sledile zabavne igrice
njihovi vozniki in sopotniki. Začeli smo in pa slastni trojanski krofi.
kot ponavadi z zelo dobrim zajtrkom, ki
ga je stregla naša zvesta članica Mici.

Po obilnem zajtrku smo se vsi skupaj
odpravili v Šentlambert, kjer so se nam
predstavili zagorski gasilci in reševalci
Zdravstvenega doma Zagorje. Uprizorili
so pravo prometno nesrečo. Začelo se je
z glasno gasilsko sireno in nadaljevalo z
rezanjem avtomobila, ko so reševali ukleščenega ponesrečenca. Nekateri, malo
bolj radovedni, smo si lahko tudi natančneje ogledali gasilsko in reševalno vozilo
ter njuno opremo. Sledile so igre, ki so nas
pošteno nasmejale, saj smo imeli zelo zanimivega pacienta, ki nam ga je s skupnimi močmi na koncu le uspelo oskrbeti.

Vsega lepega je največkrat prehitro konec in počasi smo se morali odpravili spet
nazaj na Turistično kmetijo Zorec, kjer
nas je čakala okusna večerja in pa podelitev priznanj, nagrad in simboličnih darilc.
Mislim, da smo se letos kar nekaj novega naučili in se pri tem še neizmerno
dobro zabavali.

Na koncu naj se zahvalim še vsem tistim, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali pri organizaciji našega srečanja.
Drage Izlačanke in dragi Izlačani,
vljudno vas vabimo na prihodnje 7. turistično srečanje 18. maja 2013, ko vam
bomo predstavili zasavsko kulinariko.
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ZAKAJ POSTATI ČLAN AMD IZLAKE?
Aljoša Arh

Avto-moto društvo Izlake obstaja od
leta 1951 dalje. Zgodovina obstoja društva je pestra in bogata, saj je društvo v
62 letih obstoja šlo skozi različna obdobja
razvoja društva in dejavnosti. Od ustanovitve društva v letu 1951 pa do danes si
prizadevamo, da bi našim članom zagotovili čim več ugodnosti iz naslova članstva.
V društvo AMD Izlake sta vključeni
modelarska sekcija, katere predsednik
je Jaro Kremser in moto sekcija, ki jo
vodi Jože Žibert. AMD Izlake vodi predsednik Boris Grošelj, sekretarka Aljoša
Arh in blagajničarka Nataša Steklasa.
Jedro delovanja društva je izpolnjevanje osnovnega poslanstva, to je druženje
in povezovanje članov, ki jim je v interesu avtomobilizem, motociklizem, avto–
moto turizem, šport in varnost v cestnem
prometu. Program delovanja AMD Izlake
v letu 2013 bo namenjen izključno osnovnemu poslanstvu društva in ustvarjanju
dobrega vzdušja v društvu, na bazi druženja ter prostovoljnega dela. Ena izmed
glavnih prioritet društva je tudi pridobivanje novih članov AMD in seznanitev
krajanov z delovanjem društva. Zato vam
želimo na kratko predstaviti, zakaj je dobro postati član AMD Izlake.
Kot član avto-moto društva v okviru
Avto-moto zveze Slovenije lahko uveljavljate številne ugodnosti. Izbirate lahko
med osnovnim članstvom in članstvom
PLUS. Obe članski kategoriji ponujata številne ugodnosti – vse od skrbi za vaše vozilo, do pomoči na cesti in številnih ugodnosti, povezanih z varno mobilnostjo.
Osnovno članstvo – paket storitev za
Slovenijo zajema širok spekter članskih
ugodnosti v Sloveniji vključno z brezplačno pomočjo na cesti, brezplačnim prevozom pokvarjenega vozila, brezplačnim
prevozom v prometni nesreči poškodovanega vozila – reševanje, nadomestnim
vozilom v primeru prometne nesreče ali
kraje, denarne pomoči v primeru smrti ali invalidnosti, brezplačni postopek
podaljšanja registracije vozila ali popust
pri tehničnem pregledu, preventivnim
pregledom vozila, prejemanjem Motorevije, popustom pri tehničnih pregledih in
storitvah v poslovnih enotah AMZS d.d.,
brezplačnim tehničnim in pravnim svetovanjem, Pokaži kartico (Show your Card),
reševalno karto, privarčujte z AMZS in 20
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% popustom tečaja varne vožnje in to vse
za 40,00 €.
Članstvo PLUS – bogatejši paket storitev v Sloveniji in pomoč na cesti v tujini
poleg ugodnosti, ki jih vsebuje Osnovno
članstvo – paket storitev za Slovenijo vsebuje še brezplačno prečrpavanje goriva ob
napačnem točenju, brezplačen postopek
registracije novega vozila ali podaljšanje
registracije vozila ali popust pri tehničnem
pregledu (osnovno članstvo nudi brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali popust pri tehničnem pregledu) in
30 % popust tečaja varne vožnje (osnovno
članstvo 20 % popust). Članske ugodnosti v tujini so brezplačna pomoč na cesti,
prevoz vozila v tujini do 250 €, prevoz v
prometni nesreči poškodovanega vozila iz
tujine do 1.500,00 €, prevoz pokvarjenega
vozila iz tujine do 1.500,00 €, zagotovitev
nadomestnega voznika do 500,00 €, nepredvidena nočitev v tujini do 200,00 €,
kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali
za vrnitev iz tujine do 300,00 € in AMZS
kredit v sili v znesku do 1.000,00 €. Članstvo Plus je kombinacija obogatenega
članskega paketa storitev za Slovenijo ter
knjižice Mednarodna pomoč in se priporoča članom, ki potujejo v tujino in stane
63,00 €.
Poleg osnovnega članstva in članstva
plus obstajata kategoriji Osnovno članstvo
– družinsko članstvo, ki stane 20,00 € in
Članstvo PLUS – družinsko članstvo, ki

stane 49,00 €. Uveljavlja ga lahko zakonec oziroma življenjski partner in otroci
do 26. leta starosti, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu s članom. To članstvo prinaša vse že naštete ugodnosti, razen prejemanja Motorevije.
Članska kategorija Invalid stane 24,00 €
(40 % popust) in jo lahko uveljavijo osebe, ki jim je priznana 80 % telesna okvara, gluhi oz. naglušni.
Obstaja še kategorija AMZS Start za
15,00 €, ki vsebuje prejemanje Motorevije
(novosti s področja avtomobilizma, prometa in prometne varnosti; letno izide 10
številk) in uveljavljanje članske ugodnosti
Pokaži kartico (Show your card). AMZS
je vključena v mednarodni program ugodnosti Show your card!, ki članom zagotavlja posebne ugodnosti in popuste na
potovanjih v Sloveniji in tujini.
Vse v zvezi z ugodnostmi iz naslova
članstva si lahko ogledate na spletni strani AMZS http://www.amzs.si, na vaša
vprašanja pa lahko odgovore poiščemo
tudi mi, če nam pišete na naslov: amd.
izlake@gmail.com.
Prav tako se nam javite, če smo vas
prepričali in želite postati član AMD
Izlake, da izpolnimo pristopnico za včlanitev.
Vsem članom društva ter vsem krajanom Izlak želimo varno in srečno vožnjo
ter prijetno praznovanje krajevnega praznika.
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V društvu Ditko nov moto:
Let´s Rock Baby!
Urška Sodec Bedrač

Kdo ne pozna glasbe iz filma Briljantina … ah, ga ni človečka! Mi pa smo
lani vse skupaj po svoje začinili. Kot že v
navadi, smo drugi petek v juniju na Medijskem gradu predstavili muzikal Let´s
Rock Baby. Še posebno gajsna začimba
je bil gostujoči igralec, učitelj Milan Aničin. Vaje so zato postale še bolj zabavne
in zanimive. Ko sem opazovala vse prisotne na vajah, sem si zaželela, da bi bili
vsi učitelji tako priljubljeni in spoštovani
pri učencih.
Ta muzikal je bil drugačen kot prejšnji. Vaje niso bile tako naporne, čeprav
je bilo teksta mnogo več. Glasba nam je
dala poseben zagon. Zbližali smo se in
nastala so nova prijateljstva. Še posebej
smo se zabavali na foto šutingih in stilski preobrazbi. Nekatera dekleta so se iz
mišk prelevile v manekenke!
Ne samo lepoto, tudi talent in veselje do petja smo opazili pri nekom, ki
sploh nikoli ni maral tega. Kajne, Maša?
Mikrofon bo v bodoče lahko čisto veliko
samo tvoj.
Pridružilo se nam je kar nekaj novih
igralskih kolegov in na naše veselje so vsi
zelo neobremenjeni in brez sramu, tako
da je oder samo njihov.
Plesna šola Maestro je bila naša plesno-rdeča nit in prava popestritev med
dejanji.
Tudi starši so se letos zelo lepo odzvali na naš klic po pomoči glede prevoza,
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scene in še mnogo tega. Iskrena hvala
vsem, da so nas razbremenili »dela na
črno«.
Zahvala gre tudi našemu Boštjanu
Rometu za nesebično pomoč pri vsem,
kar nam pade na pamet in pri snemanju
vseh naših del in hvala za finančno podporo Občini Zagorje ob Savi, Elektrarni
Trbovlje in Nepremičninam.net.
Edino, kar bi si v bodoče želeli, je večji
obisk. Očitno recesija dela svoje ne samo
v denarnicah, ampak tudi v humorju in
odprtosti pri ljudeh.

MOJ KRAJ IZLAKE
MK

Začetki delovanja Turističnega društva segajo več kot 50 let nazaj, ko so nadobudni člani, danes naši starši in stari
starši, osnovali prvo turistično društvo.
Ker smo nekateri prebivalci še danes iskreno navdušeni nad lepoto in dokaj neokrnjeno lepoto kraja, želimo to na nek
način še vedno negovati in še dodatno
izraziti.
V preteklem letu smo tako s pomočjo vrtnarije Hodak poskrbeli, da je bila
gredica na križišču ob Ajdi nasajena in
urejena. Ker želimo, da so Izlake čiste,
smo organizirali tradicionalno očiščevalno akcijo kraja. Poskrbeli smo, da sta
se osvežila kozolca v Orehovici. V jesenskem času smo izvedli akcijo Izlaški nagelj. Tokrat so ga prejeli:
• družina Šikovec v kategoriji najbolj
urejena kmetija,
• Čebelarsko društvo Zagorje v kategoriji poslovnih objektov za Valvazorjevo učno pot,
• družine Sevljak (Izlake), Razpotnik
(Gladež) in Drnovšek (Spodnji Prhovec) v kategoriji najbolj urejena
hiša.
Smo se pa tudi družili. Tako smo se
člani društva in tudi drugi krajani odpravili spomladi na Jurčičev pohod, jeseni pa na Levstikov pohod. Seveda pa
velja omeniti tudi božični pohod z baklami na Zasavsko Sveto goro.
Kljub temu, da še kako dobro vemo, da
vsi projekti zahtevajo ogromno priprav,
dela in časa, si v bodoče želimo pogostejšega druženja krajanov na različnih
prireditvah. Pred nami je tako očiščevalna akcija, pa izlet na Koroško v mesecu
maju, urejanje gredice, jeseni Igra buč na
Medijskem gradu, projekt Izlaški nagelj,
božični pohod z baklami in še kaj.
Smeli so ideje in načrti, ki pa nam jih
morda vendarle uspe realizirati.
Članarina društva je še vedno 5 evrov
in jo lahko poravnate na sedežu KS.
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MI SMO TU, SKRBIMO ZA LOKALNO PRIDELANO HRANO
Irena Ule

Na področju zasavskih občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje deluje Društvo
dobrote treh dolin. Poglavitni namen
našega društva je promocija lokalno pridelane hrane. Člani smo prepričani, da
je pomembno, da hrana ne prepotuje
predolge poti, predno prispe do končnega porabnika. V društvu se združujemo
tudi zato, da se izobražujemo in si pomagamo. Naši člani se ukvarjajo s predelavo mesa, peko kruha, pridelavo orehov,
predelavo sadja, prodajo zelenjave, predelavo mleka, peko peciva, izdelovanje
jušnih rezancev… Naše izdelke vam ponujamo na tržnicah v Hrastniku, Trbovljah, Zagorju in Kisovcu ter v izbranih
trgovinah. Predstavljamo se na prireditvah, kjer ponujamo naše izdelke. Želimo si še več aktivnosti, a glede na to, da
nas je malo, pogosto zmanjka časa. V letošnjem letu bomo organizirali strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks na
Koroško. Prav tako bomo za naše (bodoče) stranke organizirali predavanje Uporaba govejega mesa v kulinariki, z degustacijo izdelkov iz govedine. Vabimo vas,
da se nam ob tej priliki pridružite, in zagotavljamo vam, da boste gotovo izvedeli kar nekaj napotkov, kako ob govejem
mesu neizmerno uživati. Kar neverjetno
je, kako v naših kuhinjah dobesedno
v trenutku uničimo, kar je kmet z veliko truda pridelal. Prav tako vabljeni, da
preizkusite naše izdelke!
Naši člani po predhodnem dogovoru sprejemajo tudi skupine z ogledi. Ob
obisku smo pripravljeni pokazati, kje,
kako in kaj delamo. Verjamemo, da je
neposreden stik s porabnikom vreden

veliko več, kot pridobivanje zvenečih
certifikatov. Človeku, ki k nam prihaja na obisk ali po nakupih, ki spremlja,
kako kmetujemo, pa res ne moremo goljufati. Kupec se mora vrniti, mora nam
zaupati! V naših očeh je vsak kupec naš
boljši prijatelj.
V Hrastniku se udeležujemo Kramarskega sejma, kjer ponujamo svoje
izdelke. Sprva ljudje le sramežljivo ogledujejo po naši ponudbi. Nekoliko se pozna stiska in ljudje precej premišljujejo,
predno izberejo. Kramarski sejem v delu
privabi tudi prodajalce razne krame. Ker
nas je malo, smo slabše vidni, tudi ponudba je zaradi tega nekoliko skromna.
Pa vendar, ko sestavimo vse skupaj, se da
iz naše ponudbe pripraviti kar nekaj pestrih jedilnikov.

Člani smo se zavezali, da bomo ponujali samo kakovostne izdelke, zato so
lahko naši proizvodi na prvi pogled dragi. Kmetujemo v sozvočju z naravo in pri
predelavi se izogibamo dodatkom, ki jih
ne želimo sami zaužiti. Tako svojim družinam postrežemo prav ta-iste izdelke, ki
jih ponujamo na prireditvah. Ko naše iz-

delke poskusite, se boste verjetno vračali
na naše stojnice. Veseli nas tudi, da želijo
na Kramarskem sejmu postopoma doseči, da bodo pridelki in izdelki iz okolice
izrinili vso nadležno kramo.
Sodelujemo in predstavljamo svoje izdelke na stojnicah na raznih prireditvah.
Ob krajevnih praznikih, v času božičnih
in novoletnih praznikov se odprejo stojnice, kjer se lahko poskusi in kupi tudi
dobrote naših kmetij. Tudi naše društvo
se ob tej priliki predstavlja. Nekoliko
hladne večere nam ogrejejo gosti, ki se
zaustavijo ob naših stojnicah. S klepetom o vsakdanjih rečeh, tiste modre o
politiki in vedno težjih časih ali pa ocene
naših izdelkov so vedno hvaležne in priročne teme. Trije dnevi so kar naporni, a
ob delu in stikih hitro minejo. Popestrijo
tudi naše praznične dni in tako kot druge aktivnosti povezujejo tudi članstvo.
Tako sodelujemo pri prodaji in naši izdelki so dostopni na več mestih.

Člani društva si želimo povečati članstvo in zato vabimo vse, ki so vam naša
načela sožitja s kupcem blizu, se ukvarjate s pridelavo in predelavo, da se nam
pridružite. Informacije na tel. št. 031 818
780 (Irena) in 040 204 678 (Jaka).

SKUPINA ŽAREK ZARES POGREJE

Joži Zupančič, Medgeneracijska skupina za kakovostno starost Žarek in skupina Pot
Medgeneracijska skupina za kakovostno starost Žarek Izlake je stopila
v enajsto leto svojega delovanja. V zadnjem letu se je pomladila z novimi člani in oblikovala se je nova skupinica z
imenom Pot. Že samo ime pove, da udeleženci radi hodimo, spoznavamo našo
bližnjo okolico in obiščemo starega, osamljenega človeka.
Celo noč je deževalo, zjutraj je neko8

liko ponehalo. Toda članice se nismo
ustrašile slabega vremena. Z dežniki
smo šle na pot. Že na zbirnem mestu je
bilo nepopisno veselo. Samo zato, ker
smo prišle.
Peljale smo se do Čemšenika, od tam
pa po pešpoti do Sv. Primoža pod Čemšeniško planino. Že na prvem ovinku
smo zgrešile pot in se podale kar naravnost v hrib.

Dež je že ponehaval, ko smo prispele
do cerkvice pri Sv. Primožu. Toda to je
bilo za nas premalo. Nadaljevale smo pohod po daljši, lepi krožni poti.
Ne vem, ali pot ali sonce, ali smo me
same ustvarile toliko pozitivne energije,
da je iz megle in dežja posijalo sonce.
Drage članice, hvala vam za lepo doživetje!
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Največji nepremičninski
oglasnik.
http://nepremicnine.net

Milijon obiskov mesečno.

Največja spletna skupnost
s področja gradnje in opreme.
http://www.podsvojostreho.net

450.000 obiskov mesečno.

Največji slovenski
kulinarični portal.
http://kulinarika.net

1,4 milijona obiskov mesečno.

VZTRAJAMO IN SODELUJEMO – ENKRAT SE SREČA
NASMEHNE TUDI NAM!
Predsednica Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat, Irena Ule
Leto 2012 je bilo naporno, a uspešno
za naše društvo. Na občnem zboru smo
si naložile kar precej dela in ga skrbno
načrtovale. Vsakoletna izobraževanja,
strokovna ekskurzija, udeležbe na tekmovanjih, izpeljava dela projekta Na vasi
nekoč … Naše delo je sicer iz leta v leto
podobno, zato morda izpostavim le nekatere dogodke, ki so najbolj zaznamovali preteklo leto. Ni jih bilo malo in zato
se zahvaljujem vsem članicam za aktivno
delo v društvu. Vsak še tako majhen prispevek pripomore k uspehu. Tako je dragoceno sodelovanje vsake članice in vesela sem, da za društvo najdejo čas tiste,
ki so še aktivne, kakor tiste, ki jih pestijo
raznovrstne nadloge. Pri skupnem delu
črpamo moč in elan za nove delovne dni.
Prav tako pa hvala tudi vsem, ki nas razumete, podpirate in zaupate našim pridelkom.

smijo. Potem smo se lotili dela. Manjša
skupina je vzela košare, obirač, gajbice
in se odpravila na travnik. Lansko leto
je bilo sadja v naših krajih malo, a nekaj se ga je vendarle nabralo. Tako smo
postopek v celoti prikazale, a nekaj sadja smo pa morale dokupiti. Najprej smo
lepa jabolka obrali za zimo. Najpogumnejši so splezali na drevo, drugi pa z
obiračem obirali kar s tal. Presodili smo,
da bo jabolk za zimo dovolj in zato potresli drevesa, da so jabolka popadala na
tla. Pobrali smo v gajbice in koše ter jih
odnesli domov. Doma je že druga skupina pripravila mlin za mletje sadja, prešo
in posode (sode). Jabolka smo oprali,
jih odcedili, zmleli in stisnili. Tako smo
pridobili sladek jabolčni sok. Nekaj soka
smo natočili v sode in zaključili z delom.
Čez čas sok prevre in dobimo sadno

vino, kot ga s spoštovanjem imenujejo
po svetu, oz. »toukuvc«, ki ga uporabljamo kot pijačo. Prevelike količine zaužitega sadnega vina lahko povzročijo
težave, zato smo pozabili tudi na dobre
lastnosti, ki pridejo do veljave le, če si tu
in tam privoščimo kozarec. Ostali sok
smo takoj pasterizirali in še vročega stekleničili brez dodanega sladkorja in aditivov. Tako ga shranimo za leto ali celo
več časa. Prikazali smo tudi žganjekuho
in postopek, kako priti do domačega jabolčnega kisa. Poleg pridobivanja pijače,
smo kuhali tudi marmelado, pripravljali
grozdni sok. Na enem mestu si je bilo
moč ogledati preko trideset sort starih
jabolk, ki smo jih nabrale v naši okolici.
Da smo naše dogajanje zaokrožile, smo
postavile še razstavo posod in orodja, ki
so ga včasih uporabljali za obdelavo sad-

NA VASI NEKOČ

Naše društvo se je prijavilo na javni
razpis pri LAS Društvu za razvoj podeželja Zasavje in pridobile financiranje
iz EU v okviru projekta Evropa financira v razvoj podeželja, s projektom Na
vasi nekoč, s katerim želimo predstaviti
utrinke življenja na podeželju nekoč in
danes. V prvem sklopu našega projekta
z naslovom Od sadja do izdelkov smo
prikazale potek, kako od sadja pridemo
do izdelkov. Na terenu smo izvedle raziskavo, v kateri smo spraševale, kakšni
so bili stari sadovnjaki, katero sadje je
bilo značilno za naše področje in kako
so sadje porabili. Poiskale smo tudi še
nekaj ohranjenih preš, posod in orodja,
povezanih s predelavo sadja in jih poslikale. Izdale smo publikaciji Od sadja do
pijač, kisa in hrane ter Na vasi po senu
diši, kjer si je del naših opazovanj mogoče tudi prebrati. Publikacija je skromna,
a smo morda zapisale nekaj spominov na
sadje v zagorski dolini in spominov na
dišeče seno.
Prijetno nedeljsko popoldne smo v
svojo družbo na kmetijo Ule povabile
mlado in staro, podeželane in meščane.
Po izrečeni dobrodošlici se je predstavila
tudi naša pevska skupina Klasek, ki nas
je razveselila s slovensko narodno pe10
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tudi zgodbe, ki jih bodo opazili tudi na
državni ravni. Med kandidatkami si prav
vsaka zasluži naziv, njihove dejavnosti so
zelo pestre in primerjave otežene. V akciji iščejo kmetico, ki je kljub skrbi za dom
aktivna tudi v javnem življenju. Res je Joži
takšna. Rada doma postori vse delo, rada
skoči od doma, rada pomaga … Dvakrat
je že zmagala na državnem tekmovanju
v spretnostni vožnji s traktorjem in enoosno prikolico, sodelovala je v ekipi na
državnih ženskih kmečkih igrah, sodelovala na državnem tekmovanju v kuhanju juhe … V društvu skoraj ne mine
dogodek brez nje. »Saj ni tako težko, le
od doma moraš kdaj iti,« pravi Joži. Lanja. V ponedeljek in torek smo program skoletni naziv je tudi za društvo nekako
prikaza ponovile tudi za učence OŠ Iva- priznanje in znamenje, da je potrebno
na Kavčiča Izlake in Toneta Okrogarja iz vztrajati. Tudi v naših hribih živijo in
Zagorja. Dela ni bilo malo, a zadovoljne delajo uspešne kmetice. Prav je, da jih
smo bile, saj smo menile, da nam je pri- opazimo tudi domačini. Zatorej čestitke
kaz zelo uspel. Nekaterim smo obudili vsem, ne le Joži.
spomine iz mladosti, mlajšim pa prikazali en jesenski dan in dobrote, na katere STROKOVNA EKSKURZIJA
smo pod pritiskom globalizacije skoraj V OXFORD
V letu 2011 so naše članice bile gostipozabili.
Naslednji prikaz NA VASI PO SENU teljice delegaciji kmečkih žena iz Velike
DIŠI bomo izvedle letos, predvidoma Britanije. Pri nas so spale in zajtrkovale.
v mesecu juniju. Tu se bomo posvetila V lanskem letu smo se tako gostiteljice
spravilu sena na star način. Upamo, da odzvale povabilu Zveze kmetic Slovenije
nam bo vreme naklonjeno. Nekaj o pro- in se odpravile obiskat naše prijateljice.
jektu pa si lahko ogledate že v izdani pu- Naše potovanje se je začelo na Izlakah,
kjer smo se s kombijem odpravile na leblikaciji.
Vsako leto naše društvo sodeluje na tališče. Seveda je bilo malo treme, a smo
izboru Kmetica leta, ki ga organizira se spodbujale. Tako sploh nismo opazile,
Zveza kmetic Slovenije. Tudi letos smo kdaj se je naš let začel. Na letališču sta
se odpravile v Šmarje pri Jelšah, da bi na- nas pričakali predsednica ga. Sinclair in
vijale za našo kandidatko Joži Lokošek. članica. Odpeljali sta nas do avtobusa in
Prisluhnile smo programu, pozdrav- sledila je daljša vožnja do Oxforda, kjer
nemu govoru ministra za kmetijstvo in so nas pričakale še druge gostiteljice.
okolje Bogoviča, pa predsednika KGZS Razdelile smo se po avtomobilih in goZupančiča. Oba sta poudarjala pomen spe so nas odpeljale na domove. Skušale
kmetic in nam čestitala za pogum. Na smo se pogovarjati, kolikor je znanje anprireditvi so bila podeljena tudi pri- gleškega jezika to dopuščalo. Malo smo
znanja za najlepšo fotografijo in sliko si pomagale z rokami, pa je bilo. Pri gona temo KONJI. Lahko se pohvalimo, stiteljicah smo se namestile, najedle in se
saj je srebrno priznanje za sliko prejela odpravile počivat, saj nas je čakal naponaša članica Desanka Kreča, bronasto pa ren teden. Zgodaj smo vstajale, se vozile
Irena Ule. Na področju fotografije letos na zbirno mesto. Od tam pa po podenismo sodelovale. Prišel je tudi trenu- želju, kjer smo si lahko ogledale njihotek razglasitve. Letos je to čast prislužila ve kmetije. Manjša družinska posestva
naša zagorska kmetica: Joži Lokošek. Na so merila samo 100 ha, nekoliko večjih
to nismo bile prav nič pripravljene. Tako pa 1500 ha. Sicer imajo tudi zaposlene
smo bile presenečene, da kar nismo na- delavce, a vseeno ni veliko delovne sile.
šle besed in načina, kako bi ji čestitale. Tudi strojna oprema ni taka, kot bi mi
Vemo namreč, da se vsako leto zberejo pričakovali. Videle smo precej drugačen
kandidatke, ki imajo polne in bogate ži- način življenja. Po končanem šolanju se
vljenjske zgodbe. V skromnosti nismo otroci odselijo, kmetje obdelujejo zemljo
nikoli prav zares upale, da so med nami in vodijo razne dopolnilne dejavnosti
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dokler lahko, potem posestva prodajo ali
pa zemljo dajo v najem in tako poskrbijo zase. Ogledale smo si tudi londonske
znamenitosti in kraljevo vojsko. Priče
smo bile tudi demonstracijam, ki so se v
Londonu odvijale v času našega ogleda.
Gostiteljice so v času našega bivanja prevozile ogromno milj, da so nam pokazale čim več. Priredile so nam čajanko, pa
družabne večere, srečanje z njihovo organizacijo in društvi na terenu. Nekako
smo bile pripravljene na angleško hrano,
a so nas presenetile in nam pripravile
res bogato izbiro, tako sploh ne moremo potrditi govoric, da je v Angliji lahko
hujšati. Domov smo se vrnile polne lepih
vtisov. Presenečene smo bile, saj so bile
gospe že vse blizu ali čez 80, a so bile cele
dneve z nami, nas prevažale in skrbele za
nas, bile so polne energije. Teden z njimi
je bilo res pravo doživetje, ki ga verjetno
ne bo mogoče ponoviti.

ZIMOVANJE

Zimski čas je ponavadi tisti, ko se delo
na kmetijah malo umiri. V takih dneh se
radi odpravimo malo na počitek. Članice društva se že več let pridružujejo zimovanju na morju. Doma si priskrbimo
zamenjavo, pa se za nekaj dni podamo
»na lepše«. Strunjan je kraj, ki nas vsako
leto privabi. V času bivanja imamo polno aktivnosti: spoznavni večer, večer ob
glasbi, predavanja, potepanja po čudoviti okolici. V bazenih se dobro razgibamo z aerobiko in telovadbo in plavamo,
kolikor nas je pač volja. Dogaja se toliko
stvari, da pri vseh sploh ni mogoče sodelovati. Prijetno je, ker smo skupaj, lahko
poklepetamo in predelamo kmetovanje
po dolgem in počez. Seveda izvemo tudi
vse o bližnjih in daljnih sosedih. Tako
je pač to. Vedno izkoristimo prijetno s
koristnim. Ko se vrnemo domov, pa že
polnimo hranilnik za naslednje zimovanje. Drage članice, vas je kaj zamikalo,
da greste z nami? Ne bo vam žal. Če so
vaše boljše polovice doma potrpežljive
in nam priskočijo na pomoč, jim dovolimo, da nam delajo družbo.
Želimo, da so naša druženja prijetna,
kar pa je odvisno od nas vseh. Vabimo
vas, da se nam večkrat pridružite, saj
nam s tem poveste, da delamo v pravo
smer in bi skupne aktivnosti precej pogrešale. Tudi mlajšim ženam in dekletom
na stežaj odpiramo vrata. Podmladku
dovolimo, da si svobodno izbere veselje
tudi za svojo dušo.
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“Kar vedno delaš,
delaj pametno
in misli na konec.”

Pridite na kavo.
Z bonom le 0,50 €.
Letos poslujemo že polnih 20 let.
Naša dejavnost je posredovanje vseh vrst
zavarovanj za pravne osebe, svetovanje na
področju zavarovanja za pravne in fizične
osebe ter ocenjevanje vrednosti premičnin
(stroji, oprema, vozila).
ZIMAT d. o. o., posredovanje zavarovanj,
svetovanje in ocenjevanje vrednosti.
Obrezija 17, 1411 Izlake
PE: Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi
M: 041 534 295
E: matjaz@zimat.si | info@zimat.si
W: www.cenitev.si | www.zimat.si

Intervju z ravnateljico OŠ Ivana Kavčiča,
go. Tatjano Krautberger
Uredništvo Izlaških novic

Uredništno Izlaških novic je letos pripravilo pogovor z dolgoletno ravnatlejico OŠ
Ivana Kavčiča Izlake.
Od kod želja po učiteljskem poklicu?
Želja izvira že od otroških let, ko smo
se otroci pred blokom igrali »šolo«.
Ali sedaj, ko ste ravnateljica, pogrešate
pouk v razredu?
Včasih kar, zato izkoristim možnost,
da nekaj ur še poučujem in se večkrat čutek imam, da se razumemo in želim si,
udeležujem sestankov šolske skupnosti. da to razumevanje in zaupanje ostane oz.
se še poglablja.
Vam je kdaj žal, da ste prevzeli vodenje
šole?
Ali se vam zdi rangiranje otrok na niPridejo trenutki, ko se naenkrat na- vojske pouke in zbiranje točk učencev
kopiči veliko problemov in negativnih primerno? Ali se vam zdi, da otroci
vplivov. Ko želiš, ampak ne moreš ugo- postajajo na ta način vse bolj številke
diti željam učencev, kolektiva in staršev. in ne osebnosti?
Dobro je, da so to le trenutki, saj ko začO tem vprašanju bi se lahko pogovarjala
neš probleme reševati in vidiš, da so vsi cele ure. Neustrezen izraz za tak način popripravljeni sodelovati in nadgrajevati, učevanja je rang, nivo. Vsaka ura poučevaje občutek zelo dober ter daje voljo in nja, kateregakoli področja mora zajemati
energijo za delo vnaprej.
didaktični pristop individualizacije in diferenciacije. Ta pa je lahko notranja, fleksiPostaja stik učitelj – učenec čedalje bolj bilna ali zunanja. Skratka, to pomeni prilazahtevna naloga?
gajanje poučevanja posameznika, skupine
Odnosi med ljudmi so vedno zahtev- z različnimi metodami in oblikami dela.
ni. Stik učitelj – učenec je izjemno ob- Usvajanje temeljnih znanj za vse in nadčutljiv, odgovoren odnos, ki se nenehno gradnja za posameznike, ki imajo talent,
spreminja. Predvsem stremimo za tem, nadarjenost, močna področja. Nisem za
da odnos med nami, učenci in starši te- rangiranje, zelo pa spodbujam poučevanje
melji na medsebojnem spoštovanju in v manjših skupinah, ki morajo zagotoviti
razumevanju. Sem zagovornik odkritih znanje in fleksibilno ali notranjo diferencipogovorov in sprotnega reševanja more- acijo. Če povzamem: učenec, ki je uspešen
bitnih težav med vsemi udeleženci v šoli. na področju jezikoslovja, mora imeti možnost ta talent razvijati in bogatiti. Mogoče
Je lahko učitelj prijatelj z učenci? Ali ta isti učenec ni tako nadarjen na področju
vam učenci zaupajo?
naravoslovja, zato je na tem področju poPojem prijatelj je zame zelo unikaten trebno usvajati temeljno znanje. Na osnovi
in enkraten. Vsak človek ima pravico takega poučevanja, menim oz. verjamem,
in možnost prijatelja izbrati sam, zato da učenec še bolj postaja človek, ki se razje težko imeti za prijatelja nekoga, ki ga
ne izbereš sam. Učitelja, sodelavca, starše in še koga si ne moremo izbrati sami,
zato z njimi največkrat ne moremo biti
prijatelji v pravem pomenu besede. Smo
oz. moramo pa biti pripravljeni na medsebojno sodelovanje, razumevanje, spoštovanje, pomoč. Vem, da v naši šoli to
uresničujemo. Z učenci se veliko pogovarjam, v skupinah ali individualno. Ob2013

vija v želeni smeri oz. postaja odgovorna
osebnost in ne številka.
Kako mislite, da nivojski pouk vpliva
na otroke?
V šoli imamo različne oblike dela. Ure
z dodatno strokovno pomočjo, individualne učne ure, ure v manjših skupinah
in še kaj. Učenci so navajeni na različno
delo in tak način dobro sprejemajo.
Kako je v šoli poskrbljeno za varnost,
glede na to, kaj se dogaja po svetu (varnostniki, varnostne kamere …)?
Na žalost so v Sloveniji že primeri, ko
je ogrožena varnost učencev v šoli in so
potrebni različni ukrepi. V izlaški šoli
se na srečo še ne srečujemo s hujšimi
oblikami ogroženosti ali nasilja. Preko
javnih del imamo zaposleno informatorko. Vsi delavci šole skrbimo za red, disciplino, imamo organizirano dežurstvo
učiteljev med odmori in pri kosilu. Naš
vzgojni koncept in šolski red sta stroga
in zagotavljata varnost našim učencem.
Imate kakšno željo po večjem sodelovanju z lokalnimi društvi?
Z Občino Zagorje ob Savi, KS Izlake,
Mlinše – Kolovrat, Šentgotard in Čemšenik in vsemi lokalnimi društvi zelo
dobro sodelujemo in se povezujemo ob
različnih akcijah, prireditvah … Naša
želja je, da se tako uspešno sodelovanje
še nadaljuje in razvija.
Na kateri vaš dosežek ste najbolj ponosni?
Dosežkov je v teh letih že kar precej in
na vse sem ponosna. Najbolj na tiste, ki
so povezani z uspehi učencev in učiteljev
– mentorjev. Vedno pa sem najbolj ponosna na tiste, ki še pridejo.
Kaj bi sporočili mladim?
Sporočil, nasvetov, želja mladim je veliko. Starejši kot si, več imaš povedati. Na
kratko po Albertu Einsteinu: Ne pozabite,
da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje,
ki vam je položeno v roke, je dediščina,
ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne
zvesto prenesite na svoje otroke.
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Kaj pomeni biti član AMZS?
Pomoč, varnost, kvalitetne servisne storitve, popusti pri partnerjih in še več!

Zakaj postati član AMZS in član AMD Izlake?

Zaradi širokega nabora kvalitetnih storitev na enem mestu ter mnogih ugodnosti in popustov tako v poslovnih enotah AMZS, kot tudi pri
poslovnih partnerjih AMZS-ja.
AMZS je največji izvajalec pomoči na cesti in avtovleke v Sloveniji, osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje mobilnosti!
Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo drugih, včasih morda pomembnejših ugodnosti.
Članstvo PLUS priporočamo voznikom, ki na cestah preživijo več časa in potujejo tudi po tujini. Kategorija ima bogatejše ugodnosti v
Sloveniji in zagotavlja pomoč tudi v tujini, saj je knjižica Mednarodna pomoč sestavni del članstva PLUS.
Družinsko članstvo- včlanite tudi svoje najbližje. Zakonec ali življenjski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s članom,
plačajo članstvo po znižani ceni. Družinsko članstvo zagotavlja vse članske ugodnosti osnovnega članstva ali članstva PLUS razen
prejemanja Motorevije.
Invalidi, ki jim je priznana več kot 80-odstotna invalidnost, imajo 40 odstotkov popusta pri plačilu osnovne članarine in zagotovljene vse
članske ugodnosti iz osnovnega članstva. Članske ugodnosti, ki so vezane na motorno vozilo, priznamo tudi drugi osebi, ki vozi avto, last
člana invalida.
Več o ugodnostih članstva izveste na: http://www.amzs.si/clanstvo
Vsak, ki sklene članstvo v AMZS-ju, lahko postane tudi član AMD Izlake, za kar se prostovoljno odloči v postopku sklepanja članarine!
Več o AMD Izlake: http://www.amdrustvo-izlake.si
Biti član AMZS-ja je dobra odločitev, ki vam lahko prihrani veliko denarja.
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Predstavljamo vam
F. Zorec

ohraniti za vsako ceno to neprecenljivo
knapovsko dediščino poznejšim rodovom. V ta namen sem si v svoji stanovanjski hiši uredil tudi manjši muzej z vsemi
knapovskimi rekviziti, rovom in sliko svete Barbare zaščitnice rudarjev. Zelo sem
vesel, ko občasno pripeljejo učiteljice svoje
malčke na ogled in prav rad jih seznanim
z vso zgodovino zasavskega rudarjenja.

Jože Celestina Joc

Ko smo se na enem od sestankov v
Šport klubu Tornado dogovarjali, da bi
bilo umestno kdaj predstaviti koga izmed aktivnih članov našega kluba, je bil
podan predlog, da bi bil lahko to Jože
Celestina. Prevzela sem odgovornost, da
opravim kratek pogovor z njim. S tem
namenom sem ga poklicala in z veseljem
se mi je pridružil na kavici.
Jože Celestina, za prijatelje Joc, je človek
z bogato preteklostjo, obširnim znanjem z
različnih področij, preprost, odprt in vedno pripravljen pomagati. Je upokojeni
rudar in s svojo družino živi v Zagorju ob
Savi. Najprej sem ga zaprosila za kratek življenjepis in pogovor je prijetno stekel.
Jože: Rojen sem v Kisovcu, kjer sem
preživljal svoja otroška leta. Po končani
osnovni šoli sem se izučil za avtoličarja
in se začasno zaposlil v Strojni tovarni
Trbovlje. Od tam sem svoje znanje prenesel v Avtoobnovo v Ljubljano, kjer sem
delal vse do leta 1980, ko me je premamilo rudarstvo. Zaposlil sem se v rudniku premoga Zagorje. Postal sem »luftrajder« in na tem delovnem mestu ostal vse
do upokojitve.
Ja, poseben pečat je v meni pustilo rudarstvo in ko se danes srečujem s »kameradi« iz tistih časov, je v nas ena sama želja,

Pustni sprevod ... tudi Perkmandeljc
je pogledal iz jame
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Kar malce sem morala prekiniti Jožetovo vzneseno pripovedovanje, kajti nastati
mora le kratek članek, čeprav bi bilo gradiva lahko za cel roman. Ob vprašanju,
kakšna so njegova pričakovanja in želje v
prihodnosti, je kar planilo iz njega.

Jože: Za vsako ceno ohraniti zasavsko rudarsko tradicijo in pa več povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni.
Ob nazornem Jožetovem pripove- Ogromno lahko naredimo z dobrim
dovanju o rudarstvu se zamislim, kako sodelovanjem med društvi in raznimi
pravzaprav ima lahko pri vsem tem tudi organizacijami za dobrobit občanov in
avtomobilizem tolikšen pomen v nje- promocijo naše občine. Tako bomo imeli
govem življenju. Seveda ga radovedno še naprej več kot imajo veliki.
vprašam tudi o tem.
Jože, ti ostane sploh še kaj časa za počiJože (širok nasmeh): Ooo, velik po- tek ob vseh teh aktivnostih?
men ima, tudi to je del mojega življeO seveda, spočijem se na svakovi
nja. Spomnim se leta 1970, ko sem imel kmetiji, ko mu pomagam pri kmečkih
možnost »šraufati« tisti znameniti črni opravilih, spočijem se pri urejanju svoKonškov mercedes, ki smo ga vsi tako jega muzeja pa ob sprehodih z nemškim
občudovali. Bil je letnik 1954, karoserija ovčarjem, uživam tudi v Kinološkem
je bila iz hrastovega lesa ojačana s plo- društvu, kjer sem sicer samo podporni
čevino, bil je še brez smerokazov. Veliko član … ja, pa »šraufanje«, ta zasvojenost
delov je bilo treba dodati in ga preurediti, je pa skoraj dnevni ritual. Veliko imam
da je lahko ustrezal takratnim cestnopro- načrtov za prihodnost, da bi bil le zdrav,
metnim predpisom. Mehanikarsko delo upam, da bom, saj pomagam vračati
me je čisto prevzelo, kasneje sem kupoval zdravje tudi drugim. Letos sem že štirirabljene, že nekoliko načete avtomobile, desetič daroval kri in za to prejel posebjih »pošraufal«, lepotno obdelal in že se no priznanje.
je našel kupec zanje. Zelo me zanimajo
Jože, iskrene čestitke za to nesebično
tudi starodobna vozila in da sem lahko dejanje. Kaj naj rečem ob koncu najineza svoj Unimog 411, letnik 1961, pri- ga druženja? Bodi ustvarjalen, domiseln
dobil certifikat, sem se včlanil najprej v in pozitivno naravnan še naprej. Tudi v
klub na Vranskem in leto kasneje v Šport klubu kmalu računamo na tvojo pomoč,
klub Tornado, kjer sem član že tretje leto. saj se bliskovito približuje naše, tokrat že
V moji garaži se je zvrstilo že kar nekaj sedmo mednarodno srečanje starodobstarodobnih vozil in zadnji je zdaj Fiat nih vozil. Hvala za prijeten pogovor in
Campagnola, letnik 1956, s katerim tudi naj te spremlja rudarski SREČNO!
aktivno sodelujem na raznih srečanjih in
prireditvah v okviru občinskega praznika
Zagorje ob Savi. Prav posebno sem ponosen na zadnji prireditvi, miklavževanje in
pustni karneval, kjer sem na svoji Campagnoli uprizoril pravo knapovsko sceno
z rudarji, vso rudarsko opremo in posebnim lesenim ogrodjem »cimprungo«,
kakršno so včasih uporabljali v jamskem
rovu. Za posebno atrakcijo smo gledalcem delili znameniti »kolm«, ki sem ga
prej obdelal, da se ni zdrobil in lahko rečem, da si ga je marsikdo od mladih prav
radovedno ogledoval, saj res počasi po- Bilo je nekoč v rudniku ...
Jože v svojem muzeju.
staja že zgodovinska vrednost.
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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

KLEPETULJE – gledališki krožek
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
Romana Poglajen

Gledališka skupina Klepetulje deluje
na šoli v okviru interesnih dejavnosti.
Obiskujejo jo učenci od 4. do 9. razreda. Učenci so prave klepetulje, ki ob delu
pokažejo veliko živahnosti, vendar ta
pozitivno vodi do njihovega končnega
cilja.
V preteklem letu se je v okviru njihovega dela veliko dogajalo. V mesecu marcu so se predstavili z recitalom »Rad/a te
imam«, in sicer ob 8. marcu – prazniku
vseh žena, materinskem dnevu in prebujajoči se pomladi. Skupaj s pevskim zborom naše šole so krajanom z nastopom
polepšali prebujanje pomladi; najprej v
dvorani na Mlinšah, nato pa še v dvorani
KS Izlake ter v Domu sv. Jurija na Izlakah. Z recitalom pa smo navdušili tudi
varovance in obiskovalce Doma starejših
krajanov Polde Eberl – Jamski.
V mesecu maju in juniju so mladi gledališčniki v okviru krajevnega praznika

spregovorili o ljubezni – najpomembnejši stvari pod soncem in zvezdami.
Na gledališkem odru so navdušili z igro
»Zvezda in srce« ter bili nagrajeni z bučnim aplavzom in pohvalami publike.
V mesecu novembru smo v okviru
krožka pripravili literarni večer v sejni sobi krajevne skupnosti Izlake. Gost
večera je bil naš sokrajan Igor Gošte, ki
nam je izdal marsikatero podrobnost
o pisanju svojih petih knjig. Večer so s
kulturnim programom polepšale učenke
knjižničarskega in gledališkega krožka z
recitalom pesmi ter branimi odlomki iz
knjig našega gosta, še dodatno pa so ga
popestrile z veselimi skladbami, zaigranimi na harmoniko.
V mesecu decembru pa smo sodelovali v kulturnem programu ob svetovnem dnevu invalidov v stekleni dvorani Delavskega doma Zagorje. Pripravili
smo recital pesmi naših domačih ustvar-

tel: 041-525-656
WWW.VRTNARSTVO -HODAK.SI

jalcev – pesnikov in zopet navdušili s
svojim nastopom, saj so bili na prireditvi
kot častni gostje tudi avtorji predstavljenih pesmi, ki so povedali, da so svoje pesmi prvič doživeli tudi na takšen čustven
način. Solzice njihovega veselja so bile
najlepša nagrada za naše delo.
Tudi v letošnjem letu smo pridni. Lotili smo se priredbe gledališkega dela
»Uršika zala, kje si?«, s katerim se bomo
predstavili na območni gledališki reviji otroških gledaliških skupin v DDKC
Zagorje v mesecu aprilu. V mesecu maju
(15. maj) se bodo mlade Klepetulje z
igro predstavile tudi ob mednarodnem
dnevu družin v DDKC Zagorje ter ob
krajevnem prazniku na gledališkem
odru KS Izlake (22. maj, ob 18. uri). In
najlepše darilo za njihovo delo bo mladim gledališčnikom zagotovo vaš obisk.
Zato prisrčno vabljeni!

Caliope pelargonija
temnordeča
polviseča pelargonija

1.60 EUR

Sadike solate

V lončku 11 cm

1.30 EUR
2013

0.29 EUR
Pakirano po 6 kosov

Moljevka,
smilj

0.12 EUR
Zmajeva krila

Tagetes drobnocvetni
in cinerarija

0,90 EUR

VZGOJENO V
ZASAVJU
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Ob prazniku krajevne skupnosti Izlake
iskreno čestitamo vsem krajankam
in krajanom Izlak!
Kolektiv D-ZORTTING d.o.o., Izlake

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

✓ PREVOZI V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU
✓ ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA S KONTEJNERJI

FRIZERSKI SALON
NAROF
Mateja Borišek s.p.
Narof 18, 1411 Izlake
GSM: 040 265 609
pon. - pet.: 12. - 19. ure
tor., sre., cet.: 7. - 14. ure
sob.: 7. - 12. ure

V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
POLDE EBERL JAMSKI
IZLAKE
VAM POLEG CELODNEVNE OSKRBE
STAREJŠIH PONUJAMO TUDI:
DNEVNO VARSTVO – varstvo
starejših do 10 ur dnevno;

Trgovina
Grošelj

Uroš Miklavčič s.p.
Medijske Toplice 19
1411 Izlake

BAZEN – kopanje za posameznike
ali vodene vaje za skupine;
PONUDBA NAŠE KUHINJE:
• PRIPRAVA DIETNE PREHRANE
• NAREZKOV
• SLADIC
• TORT

INFORMACIJE NA TEL. ŠT.
03 56 74 104
SPLETNA STRAN:
www.dso-izlake.si

Grafično oblikovanje
za tisk in splet.

www.miklavcic.si
studio@miklavcic.si
@oseminosemdeset

Karate klub Pon*Do*Kwan Izlake v letu 2012
Maruša in Sara

Naš klub nosi ime kraja po svetu, saj
se vsako leto udeležimo vsaj 10 tekmovanj po vsej Evropi. Tri od teh so državna tekmovanja, kjer potekajo kvalifikacije za evropska in svetovna prvenstva.
Na državnem prvenstvu v organizaciji
Kickboxing zveze Slovenije smo v pretekli sezoni dobili kar 9 državnih prvakov
ter 5 podprvakov in 5 bronastih odličij. V začetku septembra, ob zaključku
sezone, so se naši mladinci predstavili
na mladinskem svetovnem prvenstvu v
Bratislavi na Slovaškem. Maruša Izlakar,
Sara Smrekar, Aleksander Maselj in Rok
Vrtačnik so prikazali odlične borbe, a to
žal ni zadostovalo za odličja. Tilen Zajc
pa je po napeti borbi v polfinalu osvojil
tretje mesto.

Tilen si je z osvojitvijo 3. mesta zagotovil udeležbo na 2. Sport Accord svetovnih igrah borilnih športov, ki so nekakšne olimpijske igre borilnih športov.
Te bodo letos oktobra potekale v ruskem
Sankt Peterburgu . Na to tekmovanje se
je poleg našega uvrstil le še en slovenski
borec, v njegovi kategoriji pa so poleg
njega le še štirje tekmovalci iz Evrope.
V tem letu smo se izlaški Pon-Do-Kwanovci udeležili še tekmovanja za
borce do 19 let v Avstriji, Athens Chalenga v Grčiji, kjer smo osvojili tri tretja
mesta, dve drugi in prvo mesto (Robi,
Aleksander, Maruša, Tilen, Sara).

Hrvaškem ter na dveh državnih prvenstvih. Tilen ter trener Srečko Rozman
sta se udeležila tudi tekmovanja Athens
Challenge v Grčiji. S skupnimi močmi
sta osvojila bron in srebro. Marca so
se Sara Smrekar, Aleksander Maselj in
Tilen Zajc v spremstvu trenerja Srečka odpravili na največje tekmovanje na
svetu - Irish open v Dublin. Tam je Sara
pri mladinkah osvojila tretje mesto. Vsa
tekmovanja in dosežki pa se seveda ne bi
zgodili brez truda in napotkov trenerjev
Srečka in Miloša Rozmana. Skupaj s pomočniki jima vsako leto uspe uspešno
pripraviti tekmovalce in hkrati uvesti
tudi nove člane ter jih pripraviti na vsakoletno polaganje pasov. Tudi sponzorji
so pomemben člen za dosego optimalnih pogojev treniranja in udeležbe na
tekmovanjih.
Ker se je tekmovalna sezona komaj
dobro začela, naše borce čaka še veliko
napornih treningov in tekmovanj, na
katerih bodo dali vse od sebe, poskusili
Tekmovanja so bila še Bihać open, poseči po kar se da dobrih rezultatih.
German open, Irish open, Alpe Adria
Več o dogajanju in uspehih pa na naši
open, Svetovni pokal Rimini, Sloveni- spletni strani www.pdkizlake.si ter FB
ja open v Zagorju ter seveda vsakoletni profilu.
turnir, ki ga organizira naš klub - Izlake
open. Slednjega organiziramo tudi letos,
Pet mesecev pred tem, natančneje in sicer 8. junija. Na vseh omenjenih tekaprila, se je Tilen udeležil tudi evrop- movanjih so naši borci osvojili dobre reskega prvenstva v Teakwandoju, ki je zultate.
potekalo v Mariboru. Tam je posamično
ŠIK
osvojil bronasto odličje, v ekipnih borbah pa je ključno prispeval do naslova
Se spomnite lanskoletnega izziva?
evropskih prvakov. Dve bronasti in ena
Tudi mi, saj smo komaj našli dovolj prozlata medalja na najpomembnejših tekstora za vse vaše izdelke. Sejna soba v
movanjih sezone zanj nista zadostovali,
krajevni je sicer zelo velika, vendar vseh
Zajc se je namreč udeležil tudi evropvaših izdelkov nismo spravili vanjo. Zato
skega članskega prvenstva. Konec nosmo z nekaterimi okrasili tudi stopnišče
vembra je le-to potekalo v Bukarešti v
in hodnik. Žal nam je vreme ponagajaRomuniji. Tu se mu je pridružil še Miloš
lo in se nismo videli na prireditvi, kot je
Rozman, ki je osvojil 5.–8. mesto.
bilo načrtovano. A obljubljene nagrade
V novi sezoni 2013 smo se že po- so vseeno bile. S Tanjo ste nama povsod
merili na tekmovanjih v Italiji in na pripravili prisrčen sprejem, midve pa sva
bili veseli vaših s sladoledom popackanih obrazov.
Da bo tudi letos tako, skupaj s starši,
učitelji ali vzgojitelji poiščite letošnji izziv!

Lani ste
ustvarjali

2013
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Pozdravljeni, mladi ustvarjalci!
Živijo, mladi ustvarjalci!
Kako ste kaj letos? Ste se pozimi nasmučali? Pa lansko poletje, ste
se naplavali? In letos? Ste že privlekli na plano kolesa , rolerje, žoge,
loparje ... in pač vse, s čimer vas starši zvabijo na zrak? Ste že
uganili, na katero temo ustvarjamo letos? Bravo, na temo športa.
Želimo, da nam pošljete čim več risbic ali pa izdelkov na to temo do
vključno 15. 5. 2013, na sedež KS Izlake.
S Športnim društvom Izlake se že veselimo izdelkov in vam obljubljamo vsaj sladoled.
Se vidimo in posladkamo skupaj!
Uredniški odbor Izlaških novic

Tek, povezovanje in pozitivna energija
Borut Novšak, ŠD Trimus

Tako, kot so tradicionalna tekaška
tekmovanja po Sloveniji in po svetu, so
v Športnem društvu tradicionalni tekaški treningi, pohodništvo in dobra volja.
Slednje sedaj že peto leto širimo po zagorski občini in vsako leto dobimo kar
nekaj novih članov, ki s svojo pozitivno
energijo dodajo nekaj dobrega k vzdušju
v društvu.
Društvo, ki je bilo ustanovljeno z namenom širjenja pozitivne energije in
privabljanja ljudi k rekreaciji, dela veliko
na povezovanju z ostalimi društvi, krajevnimi skupnostmi in centri v zagorski
občini.
Maraton treh src v Radencih je eden
izmed tistih tekaških dogodkov, ki imajo v Sloveniji najdaljšo tradicijo, saj je
bil letos že 32. po vrsti. S pomočjo donatorskih sredstev Občine Zagorje ob
Savi smo organizirali avtobusni prevoz
do Radencev, po tekaški prireditvi pa še
organizirali pogostitev v eni izmed lokalnih restavracij.

Kot vsako leto so se tudi letos našemu
povabilu odzvali člani ŠD Izlake, pridružilo pa se nam je še kar nekaj tekačev iz
zagorske doline. Temu dnevu bi pravzaprav lahko rekli kar športni dan, saj se
z avtobusom odpravimo zgodaj zjutraj,
vrnemo pa se okoli sedmih zvečer.
V letošnjem letu smo tudi sodelovali z
Mladinskim centrom Zagorje ob Savi, s
katerim smo naredili projekt imenovan
Dober tek. Vsi, ki so že tekli in tudi tisti, ki so imeli željo po teku, so bili s tem
projektom vabljeni na brezplačne tekaške treninge, ki so se začeli sredi aprila
in se končali sredi junija. Projekt je bil
uspešen, saj je na trening prišlo tudi do
25 tekačic in tekačev. Nekatere od njih je
tek zasvojil, zato so z nami ostali tudi po
končanem projektu.
Kot vidite, se imamo res lepo in veliko dobrega storimo za naše telo. Vabimo
vas, da se nam pridružite!

Športno na Izlakah

Predsednik športnega društva Izlake, Milan Bedrač
V športnem društvu Izlake organiziramo razne športne prireditve, rekreacijo za vse starostne skupine, tekmovanja v šolski telovadnici, tekmovanja na
prostem in na športnem igrišču Izlake.
Imamo tristometrsko atletsko stezo v
politanski izvedbi, skok v daljino, tri
peščena tenis igrišča z razsvetljavo, eno
tenis igrišče z umetno maso. Večnamensko igrišče omogoča igranje košarke, rokometa, malega nogometa, odbojke na
mivki, lahko izvajate met krogle, uporabite igrišče za badminton. Ponosni smo
na obnovljeni športni objekt, saj dobro
služi svojemu namenu za potrebe športne vzgoje osnovne šole Izlake, športne
rekreacije športnega društva Izlake in

2013

širše za vse ljubitelje športa.
• Veter v laseh - s športom proti odviŠportno društvo Izlake deluje pod
snosti (za mlade udeležence)
okriljem Športe unije Slovenije in pod
• namiznoteniška liga
• teniška liga posameznikov in dvojic,
Olimpijskim komitejem Slovenije. Imamo izobražen kader za vodenje športne
• tekmovanja za naj športnik - športnica 2013
rekreacije in tekmovanj na prostem.
Med prvimi v Sloveniji smo pridobili naziv zdravega društva. Na področju Športni pozdrav!
športa se izobražujemo in sprejemamo
novosti. Zato vse športne navdušence
vabimo k sodelovanju.
Za letos načrtujemo naslednje večje
prireditve:
• tek in pohod po Zagorski dolini; tek
šteje za štajersko koroški pokal (Slovenija teče)
• gorski tek in pohod na Kalanov hrib
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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.:
tel.:
fax:

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

OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VAM ČESTITA KOLEKTIV SKITTI.

SPLOŠNO KLJUČAVNIČARSTVO IN TOPLOTNA TEHNIKA IZLAKE

● laserski razrez ● peskanje ● brušenje ● štancanje ● krivljenje
● obdelava na CNC rezkalnih centrih ● robotsko varjenje ● žaganje

2013

Leto vzponov za Filmsko ustvarjalno društvo
LOKE STUDIO
Za F.U.D. Loke Studio, Vid Šteh

Leto 2012 je bilo v Filmsko ustvarjalnem društvu Loke Studio zapisano z
zlatimi črkami, saj je bilo zaznamovano
z mnogimi uspehi. V začetku leta smo
tako uspešno predstavili enega bolj zahtevnih projektov in sicer kratki protivojni film Premirje, ki je z zgodbo o neimenovani vojni v prihodnosti predstavil
vedno aktualno tematiko grozote vojn in
njihovih posledic na posameznika. Film
je bil deležen mnogih pozitivnih kritik
in dokazal, da se lahko naše društvo,
znano predvsem po komedijah, dobro
znajde tudi v bolj resnih vodah. Pa vendar nas je pravi izziv šele čakal; 11. maja
je v Delavskem domu Trbovlje sledila
svečana premiera novega celovečernega
filma z naslovom Veličastna zgodovina
slovenskega naroda. Film je že po naslovu sodeč zgodovinska komedija, ki na
zabaven, zbadljiv pa tudi kritičen način
prikazuje nekatere najpomembnejše dogodke iz zgodovine razvoja naše male
države; od preseljevanja narodov, preko
reformacije, Ivana Cankarja, morije svetovnih vojn pa vse do vstopa v Evropsko
unijo. Kljub začetni tremi in dvomom se
je premiera izkazala za velikanski uspeh,
saj smo kinodvorano napolnili do zadnjega kotička in tako privabili nekaj
čez 200 gledalcev. Film je nato krenil še
na mini turnejo po celotni Sloveniji in
bil prikazan v Zagorju, Hrastniku in še
v Mariboru, prestopili pa smo tudi mejo
in se predstavili v Trstu. Uspeh je potrdil, da smo na pravi poti in leta trdega
dela ter vztrajnosti so se končno izplačala. Vendar tudi po tem zmagoslavju
naše društvo ni počivalo na lovorikah in
je nadaljevalo z delom; avgusta je tako
padla prva klapa novega celovečernega
filma, ki trenutno še ne nosi naslova.
Gre za zabavno zgodbo o treh diverzantih jugoslovanske ljudske armade, ki se
v času osamosvojitvene vojne znajdejo
na pomembni misiji. Film je trenutno
v fazi nastajanja, o napredku pa naše
oboževalce sproti obveščamo na naši FB
strani F.U.D. Loke Studio. Do konca leta
smo se v društvu intenzivno pripravljali na izid DVD-ja s filmom Veličastna
zgodovina slovenskega naroda, ki smo
mu dodali še mnoga skrita preseneče2013

nja, o katerih pa bomo spregovorili kdaj
drugič. Seveda ob koncu leta nismo pozabili na zdaj že tradicionalne Božične
stezice 3, ki so poleg humorja postregle
z bridkim vpogledom v žalostno resnico našega vsakdana, ki jo zaznamujejo
nezadovoljstvo med ljudmi, naraščujoča revščina ter ulične demonstracije. V
prihodnje se tako obeta izid DVD-ja s
filmom o slovenski zgodovini in premiera še neimenovanega filma, prav tako
pa v rokavu skrivamo mnoga presenečenja. Hvala vsem našim oboževalcem za
podporo in ostanite nam še naprej tako
zvesti!

Foto: Robert Ahlin

Vragolije med snemanjem

Plakat filma Premirje

Foto: Robert Ahlin

Že tretje leto zapored

Za popotnico
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ODVRTELI SMO ZADNJI FILM

Nataša Lipovšek, predsednica KD Svoboda Elektroelement Izlake
V izlaškem kulturnem domu smo v decembru 2012 odvrteli zadnji film. Dolgoletno tradicijo kino predstav ob nedeljah
smo zaključili z aktualnim filmom o Jamesu Bondu. Zakaj smo se tako odločili?
Kino predstave so bile zadnjih nekaj let
zelo slabo obiskane. Velikokrat se je zgodilo, da je kinooperater zaman čakal gledalce in film so odpeljali nazaj v Zagorje,
ne da bi ga odvrteli tudi na Izlakah. Razlog
za tako slab obisk je verjetno tudi dostopnost filmov na internetu in na televiziji –
pa najbrž še kaj drugega. Tako je v našem
društvu, na žalost, spet (po pevskem zboru in lutkah) ugasnila ena od dejavnosti.
Smo se pa zato bolj trudili na gledališkem področju, ki je ostalo paradna disciplina našega delovanja. V lanskem letu
smo po uspešni premieri komedije Snubačka ter še dveh nastopih v marcu čez
poletje počivali – izjema je bil nastop v
začetku julija na poletnih večerih komedije v Kopru. Ob koncu oktobra pa smo
se ponovno zbrali, malo povadili (moram
priznati, da počitnice niso škodile spomi-
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nu naših igralcev) in potem začeli z gostovanji po Sloveniji. Do konca leta smo
obredli bližnje kraje – Kisovec in Šentlambert, Vransko in Radeče, leto 2012 pa
smo zaključili s silvestrsko predstavo na
domačem odru, ki je bila zelo dobro obiskana. Poleg tega smo v jesenskem delu
sezone na Izlake pripeljali dve prijateljski
gledališči iz Ospa in Kranjske gore, ki sta
nas razveselili z odličnima komedijama.
Tudi po novem letu smo nadaljevali s to
prakso, vsak mesec smo na Izlake pripeljali eno predstavo. Prvi so bili v januarju na vrsti kolegi iz Šmartnega ob Paki, v
februarju smo prvič gostili Radečane, v
marcu pa so spomladanski del sezone zaključili odlični igralci iz zamejskega Štandreža. Te predstave so bile včasih bolje,
včasih slabše obiskane. Sprašujemo se, kaj
bi morali narediti, da bi v izlaški kulturni
dom privabili več gledalcev. Trudimo se z
različnimi oblikami obveščanja in oglaševanja, ki pa niso vedno uspešne. Če imate
kakšno idejo, kako to izboljšati, nam jo
sporočite. Če pa želite, da vas o dogodkih

v kulturnem domu obveščamo po elektronski pošti, mi jo prosim sporočite na
moj e-naslov: natasa.lipovsek@tet.si
Mi smo s svojo Snubačko tudi po novem letu nadaljevali z gostovanji – »obredli« smo še Mlinše, Čemšenik, Čeče,
Moravče in se podali tudi malo dlje do
Kranjske Gore na eni in Ormoža na drugi strani Slovenije. Kaj pa še načrtujemo v letošnjem letu? S Snubačko bomo
nadaljevali z gostovanji še v jeseni, ker
imamo še dovolj vabil. Ker sta ponovno
minili dve leti od zadnjega Valvazorjevega dne, smo letos zopet na vrsti, da za
en večer oživimo grajsko dvorišče. Zato
ste vsi lepo vabljeni, da nas pridete pogledat v začetku septembra na Medijski
grad. Še pred tem pa vam v juniju skupaj z mladimi igralci iz društva DITKO
pripravljamo večer smeha in dobre volje.
Upamo, da nas pridete tudi takrat gledat
v čim večjem številu.
Na svidenje na naslednji predstavi!
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VRTNI CENTER GAJA
Tel.: 03 56 57 718

Ob prazniku krajevne
skupnosti čestitamo
vsem krajankam
in krajanom Izlak.

Nudimo vam sadike
zelenjave, dišavnice,
zemljo, gnojila, sadike
balkonskega in okrasnega
cvetja, semena,
gomoljnice, lonce,
sezonsko cvetje, modne
dodatke ter aranžiranje
daril.
Obiščete nas lahko
vsak delavnik od 8. do 18. ure,
ob sobotah pa od 8. do 13. ure.
Prisrčno vabljeni!

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

Izgradnja pešpoti
Franc Ravnikar

Pred leti, ko sem bil še predsednik
krajevne skupnosti Izlake, sem si zadal
nalogo, da bom uredil pešpot od Pirnatovega vrta do Razborškovih oz. do
cerkve sv. Jurija. Zavedal sem se, da je
za vsak tak projekt, pa četudi je dobronameren, potrebno najprej pridobiti
soglasje lastnika. Ker je zemljišče skoraj
v celoti last župnijske cerkve, sem se 5.
maja 2010 odpravil h gospodu župniku
Janezu Mikliču, mu predstavil svojo vizijo ter ga zaprosil za dovoljenje za izgradnjo oz. preureditev pešpoti. Naslednji korak je bil obisk Občine Zagorje
ob Savi. Tja sem se namenil s prošnjo za
sofinanciranje projekta. Ker pa zemljišče
ni v lasti Občine, temveč cerkve, sem se
moral zopet obrniti na g. župnika ter ga
prositi, da bi zemljišče oddal občini, saj
bi le v tem primeru lahko računal tudi
na njeno finančno pomoč. Po pridobitvi
vseh podpisov, s tem mislim na podpis
g. župnika Janeza Mikliča, g. župana
Matjaža Švagana ter privolitev Škofije v
Ljubljani, smo lahko začeli z delom. Izvedeni projekt bi imel pomembno vlogo
v kraju, saj je pot namenjena tako starejšim, kot tudi šolarjem.
V letu 2011 sem začel z iskanjem izvajalca za ograjo. Pridobil sem ponudbi dveh izvajalcev. Po dogovoru z Ivom
Vrtačnikom sva se odločila za Toma Ševerkarja. Pri izdelavi ograje sva mu bila
v veliko pomoč tudi jaz ter njegov brat
Franc Ševerkar. 11. maja 2012 se je sestala strokovna komisija v sledeči sestavi: predsednik krajevne skupnosti Borut
Novšak, svetnik sveta krajevne skupnosti Marko Lebar ter moja malenkost.
Po ogledu terena sta gospoda kar precej
hitro obupala nad idejo, da bi teren pripravili ročno. Predlagala sta, naj za to
dobim delovne stroje in ljudi, ki bodo
to opravili. Stroške izkopa plača krajevna skupnost. In tako smo 15. maja 2012
začeli z delom.
Seveda brez finančne pomoči pri takšnem projektu ne gre, zato bi se na tem
mestu zahvalil vsem tistim, ki so po svojih
močeh pripomogli k izgradnji pešpoti.
Občina Zagorje ob Savi je prispevala
4.391,94 €. S tem denarjem smo plačali ograjo (2.200 €), betonske robnike
(615 €), elektromaterial za razsvetljavo
(1.230,74 € + 345,6 €).
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Krajevna skupnost je krila stroške izkopa z mini bagerjem, ki so znašali 516 €.
Elnet Izlake je doniral sredstva za 37
kanalet v znesku 343 €.
Ivan Arh je prispeval 16 kubičnih metrov peska v znesku 240 €.
Livija Dolanc je donirala sredstva za
nakup 98 vreč cementa ter 66 vrtnih robnikov v vrednosti 502 €.
Franc Ravnikar je prispeval 350 € za
material ter za zaključno pogostitev.
Vodja družbe ETI, Tomaž Berginc, je
pokril stroške asfaltiranja poti, ki so znašali kar 1.500 €.
Aleš Ravnikar, Nepremičnine.net, je
doniral za leseno klop v vrednosti 50 €.
Leopolda Zupančič je priskrbela plato
piva v vrednosti 30 €.
Karli Kropivšek je opravil prevoz kanalet iz Vodic na Izlake.
Jože Renko je prispeval 4 kubične metre peska v vrednosti 60 €.
Eleonora Kramar je s svojimi nasveti
pripomogla k izgradnji, njen mož Marjan pa je delavce pogostil s pivom.
Rozi Pirnat nas je razvajala s slastnimi
zavitki ter krofi. Cena le tega ostaja njena
skrivnost.
Irena Ravnikar – Hriberšek je prispevala malico.
Ivanka in Sonja Grošelj sta nam gasili
žejo.
Skupni znesek celotne izgradnje je
znašal 8.508 €. Brez donatorjev seveda
izvedba samega projekta ne bi bila izvedljiva. Vendar pa moram ob tem povedati tudi to, da brez dela pridnih rok

krajanov, ki so več ur delali brez zahteve
plačila, tudi ne bi šlo. Da pa njihov prispevek le ne bo ostal neopažen, bom v
nadaljevanju naštel vse, ki so s svojim
delom pomagali pri izgradnji.
• Franc Ravnikar, 154 h
• Stane Hriberšek, zidar, 52 h
• Branko Ludoviko, 47 h
• Sebastjan Martinčič, 32 h
• David Kralj, 28 h
• Franci Ludoviko, 25 h
• Peter Ravnikar, 23 h
• Janko Sotlar, 22 h
• Vlado Grobin, luči, 21 h
• Borut Novšak, 15 h
• Milan Klopčič, zidar, 14 h
• Nejc Zupan, 13 h
• Janez Pograjc, 12 h
• Marko Lebar, 9 h
• Ivo Uranič, 6 h
• Damjan Ocepek, 4 h
• Mitja Prosenc, 4 h
• Janko Ocepek, 2 h
• Nedžad Sejdinovič, 2 h
Še enkrat bi se rad zahvalil vsem skupaj in vsakemu posamezniku, ki je kakorkoli prispeval k realizaciji moje vizije,
izgradnji pešpoti. Prepričan sem, da bo
pot še mnoga leta služila svojemu namenu in da bo kraju v ponos. Dokazali smo,
da lahko z voljo, medsebojnim sodelovanjem ter vztrajnostjo skupaj dosežemo
marsikaj. Lahko smo ponosni na to, da
živimo v kraju, kjer solidarnost še nekaj
velja in kjer se krajani med seboj poznamo ter si med seboj tudi pomagamo.
Hvala še enkrat.
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Prodaja in montaža oken, vrat, predelnih sten, rolet in žaluzij.
PVC, ALU OKNA

ROLETE

VHODNA VRATA

ŽALUZIJE

GARAŽNA VRATA

PREZRAČEVALNE FASADE

Izkoristite posebno spomladansko AKCIJO
na PVC elemente + dodatni 3% popust.
Obiščite nas v novem salonu v Kisovcu,
veselimo se vašega obiska!
Z vami in za vas,

www.promont-tim.si
 031 230 766
 030 313 006
@ info@promont-tim.si
2013

PROMONT TIM d. o. o.
Narof 42
1411 Izlake
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V APRILUO
PODARIM

40 €

*

Pomlad je čas
za akcijo!
Izberite ležišče Dormeo in prejmite 40 € *
Vabljeni v trgovino TOP SHOP, Kidričeva 15 v Zagorju.
Ponudba velja tudi v naših drugih trgovinah: Studio Dormeo, Litostrojska 52 (ob obvoznici - izvoz Savlje), Ljubljana; Top Shop,Trg republike 1 (pasaža Maximarket),
Ljubljana; Studio Dormeo, Mariborska 100 (Citycenter Celje), Celje; Top Shop, Domžalska cesta 3 (Qlandia), Kamnik; Studio Dormeo, C. Staneta Žagarja 69 (TC
HP Mercator Primskovo), Kranj; Studio Dormeo, Ankaranska c. 2 (Tuš center Koper), Koper; Studio Dormeo, Ulica 11. novembra 54 (TC Krško), Krško; Studio
Dormeo, Lendavska 66b (nasproti BTC-ja), Murska Sobota; Studio Dormeo, Otoška c. 5 (Qlandia), Novo Mesto.

Akcija velja od 1.4. do 30.4.2013 ali do razprodaje zalog v vseh trgovinah Dormeo in na www.dormeo.net. Ne velja za ležišče Aloe Vera ter dodatna in otroška ležišča.

28*Znesek 40 € se prejme v obliki kupona in ni izplačljiv v gotovini. Kupon je unovčljiv v maju.
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