
NA KAVI... 
INterVju z IzlAšKImI gostINcI
str. 14



2 2016

Županov nagovor ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Jurček za Ditkovce�����������������������������������������������������������������������������������������������������4
17� humanitarno tekmovanJe slikopleskarJev sloveniJe ����������������������������������5
paleta storitev v eberlovem Domu �������������������������������������������������������������������������6
z Dvorišča na cesto �������������������������������������������������������������������������������������������������10
izlaški gleDališčniki v letu 2016 ���������������������������������������������������������������������������13
na kavi���  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
knJiŽnica izlake ��������������������������������������������������������������������������������������������������������18
oDkrita skrivnost valvasorJevega portreta �����������������������������������������������������21
kraJevni oDbor rDečega kriŽa izlake ������������������������������������������������������������������23
turistično srečanJe staroDobnih vozil zagorska Dolina 2015 �����������������������26
kDo smo? kaJ Delamo? kaJ Želimo? ����������������������������������������������������������������������28
Društvo kmetic, Žena in Deklet na poDeŽelJu �����������������������������������������������������29
mnoŽično financiranJe in zaDruga vez ����������������������������������������������������������������30
prostovolJno gasilsko Društvo izlake v svoJem 95� letu �������������������������������32
športno Društvo izlake - atletska sekciJa ��������������������������������������������������������34
traDicionalni prvomaJski turnir v šahu 2016 ����������������������������������������������������38
pestro preteklo leto karate kluba pon Do kWan izlake ����������������������������������39
športno-rekreativni center spin ��������������������������������������������������������������������������40
lJublJenčki 6� b razreDa  ���������������������������������������������������������������������������������������41
nagraDna kriŽanka ��������������������������������������������������������������������������������������������������42

uVoDNI NAgoVor
Franc Ravnikar
Predsednik sveta KS Izlake

IZLAŠKE NOVICE izdaja Svet krajevne skup-
nosti Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake. Uredniški 
odbor pri svetu KS v sestavi: Petra Podbregar, 
Urška Arh in Urška Sodec Bedrač, 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; naslovnica: Grega Gobovc. 
Lektorirala: Sanda Gajsar; Produkcija: Laura 
Mercina. Tisk: Grafex d.o.o. Za napake v tisku ne 
odgovarjamo. Po sklepu sveta KS bodo IZLAŠKE 
NOVICE, kot informativno glasilo krajanov 
Izlake, izhajale enkrat letno. Prejela jih bodo vsa 
gospodinjstva brezplačno. Splet: www.izlake.si, 
e-mail: info@izlake.si.

KAzAlo

Spoštovane krajanke in krajani krajev-
ne skupnosti Izlake,

vse vas kot predsednik KS prav lepo 
pozdravljam. Eno leto hitro mine in spet 
je napočil čas za izdajo novih Izlaških no-
vic. Ob tej priložnosti mi dovolite, da na-
pišem, kaj vse smo v tem letu postorili v 
našem kraju. 

Kljub slabemu finančnemu stanju na 
državni ravni ter posledično tudi na ob-
činski in krajevni, ko vsi tarnamo, da ni 
denarja in ga tudi ne bo, menim, da smo 
v naši krajevni skupnosti uspeli v tem letu 
kar veliko narediti. 

Naj omenim finančno največje projek-
te, pri katerih je sodelovala država in tudi 
Občina Zagorje ob Savi. 

Velik zalogaj je bila sanacija plazu v Za-
brezniku. Zasluge za projekt imajo v ve-
čji meri Sašo Anžur in njegovo podjetje, 
Andrej Drnovšek, ki je od države pridobil 
finančna sredstva, vsi, ki v občini skrbijo 
za gospodarske zadeve, na čelu z županom 
Matjažem Švaganom, izvajalec del AGM 
Nemec iz Hrastnika. Nadzor del je izvajal  
Sašo Anžur in moja malenkost, saj moram 
vedeti, kaj se dogaja v našem kraju. AGM 
Nemec je bil tudi izvajalec čistilne naprave 
v Zagorju. 

Uspel sem pridobiti sredstva od Elesa 
za postavitev ograje pod daljnovodom pri 
domačiji Kos v Zabrezniku, saj so oni na 
gladko posekali drevje, da ne bi prišlo do 
vžiga električnega toka prav v poletnem 
obdobju. 

Menim, da moramo vedno v prvi vrsti 
poskrbeti za varnost občanov. Zato smo 
se v šoli sestali in razpravljali o varnosti 
otrok in staršev, ki prihajajo v šolo in vr-
tec. Dogovorili smo se, da učitelji svoje av-
tomobile parkirajo pri Krajevni skupnosti. 
Glede na to, da tudi tam ni bilo prav veliko 
prostora, smo se na omenjenem sestanku 
dogovorili, da parkirišče pred KS razširi-
mo. Že naslednji dan smo si z Andrejem 
Drnovškom, Borisom Grošljem ter Viko 
Kralj ogledali teren, saj del zemljišča meji 
prav z go. Kralj. Naslednji dan so že začeli 
z odvozom zemlje in dostavo peska za na-
sip parkirišča. V petih dneh je bilo parki-
rišče pripravljeno za uporabo. 

V prvi vrsti vedno mislim na varnost 
krajanov, zato smo postavili tudi tri nova 
obcestna ogledala. Le-ta stojijo pri izvozu 

ob trgovini Grošelj, pred šolo Ivana Kavči-
ča, v križišču za Zabreznik na cesti Izlake-
-Čemšenik ter pri izvozu Bratec v Podli-
povici in zavoj na cesti Gradiše nad hišo 
Franca Zajca. 

Odbojno ograjo v dolžini 140 m smo 
postavili na Spodnjih Izlakah, kjer je po-
zimi in v vlažnem vremenu cesta zelo 
spolzka. V letih 2014 in 2015 so v dolino 
zdrsnili štirje avtomobili. K sreči smrtnih 
žrtev ni bilo, materialna škoda pa je bila 
kar precejšnja. Ta cesta je zelo prometna, 
saj povezuje KS Čemšenik, KS Loke Kiso-
vec, KS Kotredež in KS Izlake.

V letu 2015 je vodna skupnost iz Lju-
bljane sanirala tudi dva večja potoka. Od 
leta 2010 ob potoku Lesji potok ni bilo 
prav nobene sanacije, kljub ujmi, ki je 
marsikje odnesla del brežine. Pri Šternu so 
naredili brano, da zadržuje blato ob huj-
šem neurju. Delno je saniran tudi potok 
Orehovica, in sicer od Podklanca do Mal-
na pri bloku v središču Izlak. 

Upam, da bomo letos uspeli sanirati 
tudi plaz pri Drolcu. Obljubo iz Ljubljane 
sem že dobil in upam, da jo bodo tudi iz-
polnili. Omenjena cesta je lahko naša za-
silna obvoznica v primeru, da bi v Zelencu 
prišlo do zastoja.

Posebno moram pohvaliti Komunalo, 
da so uredili mrliško vežico, na novo po-
ložili tlakovce v tretji vrsti, kjer je bil do 
zdaj makadam. Naše sodelovanje s Komu-
nalo je tudi sicer zgledno.

Posebej bi se zahvalil tudi vsem sode-
lavcem na Občini. Na Izlakah smo pre-
selili knjižnico v nove, moderne prostore 
v centru Izlak. Knjižnica bo po novem v 
bivši prodajalni Kmetijske zadruge, stavba 
bo od zunaj in znotraj prenovljena in so-
dobno opremljena. Brez borbene direkto-
rice Marije Prašnikar nam to prav gotovo 
ne bi uspelo.

Ob tem bi se zahvalil tudi vsem sode-
lavcem, pri tem imam v mislih vse sve-
tnice in svetnike KS Izlake, tudi mojo po-
slovno sekretarko go. Tanjo Bebar, saj brez 
njihove pomoči ne bi bili tako uspešni.

Želim vam obilo zadovoljstva ob prebi-
ranju Novic in vas ob tem prav lepo poz-
dravljam.

WWW.IZLAKE.SI
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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani 
krajevne skupnosti Izlake!

Obdobje med praznikoma krajevne 
skupnosti je bilo za vso občino Zagorje 
ob Savi eno najuspešnejših in nas je po-
stavilo med najučinkovitejše občine pri 
črpanju evropskih sredstev. Kljub veli-
kim, večmilijonskim projektom s podro-
čja infrastrukture, največji je vsekakor 
izgradnja centralne čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema, smo več manj-
ših naložb izvedli tudi po posameznih 
krajevnih skupnostih, tudi v krajevni 
skupnosti Izlake, da bi vam bil vaš kraj še 
v večji ponos in življenje v njem še prije-
tnejše. 

Bodimo ponosni na zgodovino Izlak 
in sedanjo podobo, ki jo poskušamo sku-
paj z vašimi zamislimi še izboljšati. Tako 
smo avgusta lani odprli lekarno na novi 
lokaciji, in sicer v bivših prostorih banke. 
Lekarna na novi lokaciji je lažje dosto-
pna, urejeno pa ima tudi parkirišče. Pre-
novili smo otroško igrišče na Narofu, na 
športnem igrišču na Izlakah pa bo obči-
na v znatni meri sofinancirala reflektor-
sko osvetlitev površin, s čimer bo igrišče 
še bolj uporabno za vse generacije. Nekaj 
novosti je tudi na področju vodovodne-
ga omrežja, saj je bil aktiviran vodovod v 
Podlipovici, načrtujemo pa še skorajšnjo 
razširitev vodovoda Gladež-Podlipovica-
-Medijske toplice. V občinskem proraču-
nu smo namenili več sredstev za krajevne 
skupnosti, da bi lažje izvajale svoje nalo-
ge, zlasti na področju urejanja cestne-
ga omrežja. Krajani Izlak ste predstavili 
zamisel o izgradnji naravnega kopali-
šča – jezero Izlake v neposredni bližini 

kompleksa zdravilišča Medijske toplice. 
Občina zamisel vsekakor podpira in bo 
aktivno sodelovala pri njeni uresničitvi. 
V letu 2015 je bil prenovljen spomenik 
žrtvam 2. svetovne vojne v Orehovici, 
načrtujemo pa tudi prenovo Valvazorje-
ve piramide.

Še svež je spomin na izjemno prije-
ten in vznemirljiv dogodek ob odprtju 
nove knjižnice v prostorih Zadružnega 
doma. Velikost projektov navadno meri-
mo v denarju, ki je vanje vložen, veličina 
pa ni vselej izmerljiva v denarju. Zgo-
di se, da je kakšna stvar kdaj lahko tudi 
neprecenljiva, če je plod uspešne zgod-
be, katere tvorci smo predvsem ljudje. 
In novi prostori knjižnice na Izlakah so 
plod takšne uspešne zgodbe, v kateri so 
združeni interesi kraja, zasebnikov in lo-
kalne skupnosti. Kaj lahko bi se zgodilo, 
da Zadružnega doma ne bi bilo več, pa 
sta pri lastnikih prevladala navezanost 
na njegovo preteklost in zavest, da je mo-
goče na temeljih starega graditi novo. In 
tako se izlaška knjižnica vrača v prostore, 
kjer je nekoč že bila, le da so ti večji, lepši 
in prilagojeni sodobnim potrebam. Za to 
gre zahvala izjemno dobremu sodelova-
nju med knjižnico, Kmetijsko zadrugo in 
Krajevno skupnostjo, tako da se je občina 
z veseljem pridružila tej uigrani ekipi. In 
verjamem, da bo tako tudi v prihodnje, 
ko se bomo pogovarjali o kulturni dvo-
rani, ki prav tako domuje v Zadružnem 
domu in kliče po osvežitvi. Kar si ne na-
zadnje zaslužijo naši izlaški gledališčniki, 
ki sodijo v sam vrh slovenskih ljubitelj-
skih gledališč. 

O knjigi lahko prav tukaj na Izlakah 
govorimo še s posebno strastjo. Pisec ene 

najznamenitejših knjig naše kulturne za-
kladnice, Slave vojvodine Kranjske, Janez 
Vajkard Valvasor je del življenja preživel 
le dober streljaj od tod, na Medijskem 
gradu, torej je ta znamenita knjiga tudi 
malo naša. Imamo poseben odnos do 
nje.  Kot imamo v občini Zagorje ob 
Savi poseben odnos do kulture na vseh 
področjih. Malo kje bi našli tako pisano 
ustvarjalno množico društev in posame-
znikov, ki bogatijo naš kulturni vsakdan. 
Občina vsej tej energiji stoji ob strani in 
jo podpira, tudi tako da v teh, sicer ne 
prav prijaznih časih, vlaga v objekte in 
opremo kulturnega pomena. Zato od-
prtje nove knjižnice ni le praznik Izlak, 
ampak praznik za vso občino Zagorje ob 
Savi. 

Nova knjižnica naj bo darilo kraja-
nom in krajankam Izlak ob krajevnem 
prazniku. Prenova knjižnice je dragocen 
dogodek, saj je nastal povsem spontano, 
ob dobri volji vseh in veliki želji narediti 
nekaj dobrega in koristnega. In dogajal se 
je hitro, brez zapletov, ker smo imeli vsi 
isti cilj. In tako občina Zagorje ob Savi 
uresničuje vse projekte, zato je uspešna, 
zato je prepoznavna. Naj končam z mi-
slijo neznanega modreca, da nam prava 
knjiga v pravem trenutku lahko spremeni 
življenje. In nekoliko nam bo vsem sku-
paj spremenila življenje tudi nova knji-
žnica na Izlakah. Iskrena hvala vsem, ki 
ste pripomogli k temu, in iskrene čestit-
ke krajanom in krajankam ob bližnjem 
prazniku krajevne skupnosti Izlake in is-
krena hvala Svetu Krajevne skupnosti za 
izjemno sodelovanje na vseh področjih. 

Županov nagovor
Matjaž Švagan

Župan občine Zagorje ob Savi
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V društvu Ditko je za nami kar ne-
kaj kilometrine, saj letos teče že 6 leto 
ustvarjanja. V tem času smo se dodobra 
spoznali, se veliko presmejali, potočili 
tudi nekaj solz, a vse skupaj nas je nare-
dilo še boljše, bolj povezane. 

V lanskem letu, letu 2015, smo šolsko 
leto zaključili že z drugo predstavo Jurč-
ki. Za vas, zveste spremljevalce, smo pri-
pravili pestro paleto insertov naših iger, 
nekaj skečev in reklam. Da je bilo vse 
skupaj še bolj zanimivo, smo naše igral-
ce nagradili za njihov trud in uspehe. Ta 
posebna nagrada se imenuje Jurček. Ver-
jetno se sprašujete, zakaj smo nagrado 
poimenovali tako. Podšentjur se je naš 
kraj imenoval in mi se z njim počuti-
mo še posebej povezani. Jurčki se vedno 
končajo nasmejano in razigrano.

Jurčka 2015 so prejeli:

NAGRADA ZA POSEBNE DOSEŽ-
KE: LUKA POLC

NAGRADA ZA NAJBOLJŠO ŽEN-
SKO IGRALKO: ZALA URBANIJA

NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA MO-
ŠKEGA IGRALCA: MAKS SEŠLAR

NAGRADA ZA NAJOBETAVNEJŠO 
IGRALKO: MAKSIM LARA BEDRAČ

Iskrene čestitke še enkrat tudi vsem 
ostalim igralcem!

Jurček za Ditkovce
Urška Sodec Bedrač, 
predsednica Društva za turizem in kulturo otrok Izlake - Ditko

V začetku nove sezone smo se morali 
posloviti od dolgoletnih članov, ki jim 
želimo veliko uspehov v srednješolskih 
klopeh ... Smo pa zato začeli z novo, 
mlajšo in obnovljeno ekipo. Naštudirali 
smo moderno različico igre Rdeča Kapi-
ca, ki je bila povsod zelo lepo sprejeta.

Spet smo gostovali na Dobovcu, na 
prireditvi 3. Kumlanski dan sladic, kjer 
smo se družili z domačini, tudi z nekaj 
znanimi slovenskimi osebnostmi ter se 
dodobra posladkali. Ugotovili smo tudi, 
da smo imeli slepega potnika in nevede 
s seboj na Dobovec pripeljali Božička, ki 
so se mu pokvarile sani. 

V našem društvu si zelo želimo, da bi 
imeli več možnosti za vadbo našega pro-
grama v zato bolj primernih prostorih. 
Vseeno pa smo zelo hvaležni KS Izlake 
za vso pomoč.

Ne smem pozabiti na vas, dragi starši, 
sorodniki in prijatelji, ki nas spodbujate 

in delite z nami naše prigode, nezgode, 
avanture in prijetne večere. Seveda pa ne 
smem pozabiti še nekoga … igralcem se 
najlepše zahvaljujem za ves trud, požr-
tvovalnost in pozitivno energijo, ki ste jo 
prinesli v društvo. Želim si, da ostanete 
del zgodbe in v društvo pripeljete še ka-
kšnega novega člana.

Kaj pa za Izlačane pripravljamo v bo-
doče, naj ostane presenečenje.



17. humANItArNo teKmoVANje 
slikopleskarJev sloveniJe

Anton Lavrač 

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

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in 
črkopleskarjev pri Obrtno-podjetniški 
zbornici je konec leta 2015 organizirala 
že 17. tekmovanje slikopleskarjev Slo-
venije, ki je tokrat potekalo v Splošni 
bolnišnici Murska sobota. Tekmovanja 
se je uvrstilo 106 slikopleskarjev, med 
njimi 32 udeležencev iz Avstrije, Češke, 
Madžarske, Slovaške in Velike Britanije. 
Humanitarnemu delu tekmovanja so se 
pridružili tudi kranjski in mariborski di-
jaki, bodoči mojstri slikopleskarji.

Spretnost mačkanja je preizkusilo tudi 
11 županov Pomurske regije, ki so tako 
izkazali podporo projektu. Med udele-
ženci je bil že 17. zapored tudi Izlačan 
Anton Lavrač s sinom Tonijem, ki je di-
jak prvega letnika Srednje poklicne šole 
v Kranju.

Tekmovalci so poskrbeli za prenovo 

celotnega tretjega nadstropja kirurškega 
bloka bolnišnice in tako prepleskali kar 
2.500 kvadratnih metrov stenskih po-
vršin. Za barve je tudi tokrat poskrbel 
glavni sponzor akcije JUB, ki je poklonil 
1.500 litrov barv in premazov družine 
Jupol, v skupni vrednosti več kot 60.000 
evrov.

Anton Lavrač se je do zdaj udeležil vseh huma-
nitarnih tekmovanj slikopleskarjev Slovenije, že 

nekaj let mu družbo dela sin Toni

Tonijevo delo sta prišla pogledat velemojster Bo-
jan in učiteljica  Srednje ekonomske, storitvene 

in gradbene šole ŠC Kranj

Zbranost pri delu

Jožef mrož v Planici

Jožef Mrož je v Planici,
v ribo se zaljubi tam,

na njegovo veliko srečo,
je nekje bil z ribo sam.

Bil sodnik je smučarskih poletov,
tam je b'lo veliko kmetov.

Vriskajo in Zdravljico pojejo,
Petru Prevcu skakalcu našemu. 

Mrož ljubi ribi reče:
»Peter Prevc je naš junak,

vsi navijamo za njega,
saj je velik korenjak.«

Riba ga pogleda in odvrne mu: 
»Dragi moj mrož,

ki rad greš v Portorož,
piši, riši kar želiš,
pazi le na Petra,

da najboljšo oceno mu dodeliš.«

Pazil bom na to, draga moja,
ljubim te zelo, ker nisi samosvoja.

Peter Prevc je naš junak, 
zmaguje po vsem svetu,

ker rad je beljak. 

Klara Lavrin, 6. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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»Ni najmočnejši tisti, ki preživi, niti 
najinteligentnejši. Najmočnejši je tisti, 
ki je najbolj prilagodljiv za spremembe.« 
Tudi v Eberlovem domu sledimo temu 
reku Charlesa Darwina, zato se skušamo 
čim bolj prilagajati potrebam sedanjega 
časa, našim uporabnikom in celotni lo-
kalni skupnosti. V več kot 30-letni zgo-
dovini doma smo razvili široko paleto 
storitev, s katerimi omogočamo čim bolj 
kakovostno življenje enim izmed najbolj 
ranljivih skupin prebivalstva.

Osnovna dejavnost doma je institu-
cionalno varstvo starejših, ki vključuje 
24-urno nastanitev, oskrbo in osnovno 
zdravstveno varstvo za osebe, starejše 
od 65 let. V okviru institucionalnega 
varstva izvajamo tudi varstvo starejših, 
ki potrebujejo posebno varovanje. To 
je oblika obravnave stanovalcev z de-
menco in sorodnimi stanji, ki zaradi 
kognitivnega upada ter slabše časovne 
in prostorske orientiranosti in begavo-
sti potrebujejo še posebno pozornost. 
Nameščeni so v varovanem oddelku, ki 
smo ga poimenovali »Enota Rožmarin« 
(popolnoma na novo urejen v letu 2015, 
v 1. in 2. nadstropju prizidka), ki se skuša 
s svojo funkcionalno opremo (kuhinja, 
jedilnica, kotiček s sedežno garnituro in 
televizorjem, kotiček z gospodinjskim 
pralnim strojem in likalno mizo, velika 
terasa …) čim bolj približati gospodinj-
ski skupnosti, ki stanovalce spominja na 
dom in njegovo toplino. V 2. nadstro-
pju imamo urejeno tudi multisenzorno 
sobo, ki je namenjena različnim tehni-
kam sproščanja in terapijam, ki jih izvaja 
delovna terapevtka.

Glede na izražene potrebe izvajamo 

tudi dnevno in začasno varstvo starej-
ših. Dnevno varstvo je oblika varstva, ki 
ne predvideva zapustitve domačega oko-
lja v celoti, ampak povezuje oboje, »osta-
ti doma« in »biti varen in oskrbovan« v 
času odsotnosti svojcev. Traja lahko naj-
več 10 ur dnevno. Po želji nudimo tudi 
prevoz v in iz dnevnega varstva. Zača-
sno varstvo pa je storitev, ki je vsebinsko 
enaka institucionalnemu varstvu, le da 
je časovno omejena; traja lahko največ 
30 dni. To je oblika skrbi za starejše ose-
be, ki potrebujejo pomoč in nadzor oz. 
organizirano obliko bivanja za čas, ko 
so družinski člani, ki sicer skrbijo zanje 
doma, odsotni – so hospitalizirani, na 
dopustu ali odsotni za krajše obdobje za-
radi kakšnega drugega vzroka.

Pomoč družini na domu je socialno-
varstvena storitev, ki smo jo začeli izva-
jati leta 2015 in se izvaja na domu upo-
rabnika. Namenjena je upravičencem, 
ki imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, vendar se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in ne-
govati sami, njihovi svojci pa take oskr-
be in nege ne zmorejo ali za to nimajo 
možnosti. Storitev se prilagodi potrebam 
posameznega upravičenca in obsega go-
spodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih in pomoč pri ohranja-
nju socialnih stikov. Storitve se izvajajo 
vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nede-
ljah in praznikih, v obsegu maksimalno 
20 ur tedensko. Lahko se izvajajo vsa-
kodnevno ali občasno, kar se z uporab-
nikom dogovorimo individualno. Cena 
storitve je kar v 70 % subvencionirana s 
strani Občine Zagorje ob Savi, tako da je 

paleta storitev v eberlovem Domu
Mateja Černi
Direktorica

le-ta sprejemljiva in dostopna praktično 
za vse, ki so takšne pomoči potrebni. 

Tudi s pripravo in prevozom kosil na 
dom smo začeli v lanskem letu. Storitev 
je bila zelo dobro sprejeta, saj smo od za-
četnih 4 uporabnikov in 46 kosil v aprilu 
2015 pridobili do konca marca 2016 že 
16 uporabnikov in 316 kosil. Glede na 
potrebe pripravimo tudi dietna kosila.

Že več kot 20 let pa izvajamo, kot edi-
ni dom za starejše v Sloveniji, tudi re-
habilitacijo prizadetih po možganski 
kapi. Strokovni tim, ki sodeluje s fiziatri 
Univerzitetnega rehabilitacijskega inšti-
tuta RS – Soča,  s svojim znanjem in iz-
kušnjami pomaga bolnikom in njihovim 
svojcem, da se vrnejo v domače okolje 
čim bolj samostojni in da si najdejo cilje, 
za katere je vredno živeti in se truditi. 

Ambulantno fizioterapijo izvajamo 
v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Zagorje ob Savi na podlagi napotnic, 
samoplačniško fizioterapijo pa izvajamo 
po dogovoru. 

V našem domu imamo tudi bazen (12 
x 4,5 m) z ogrevano termalno vodo. Na-
menjen je stanovalcem, rehabilitantom 
in tudi organiziranim skupinam (dru-
štvom, plavalnim tečajem …).

Z vsem tem pa se naša paleta stori-
tev ne zaključuje. Želimo se čim bolj 
vključiti v lokalno skupnost ter s svojim 
znanjem in izkušnjami prilagajati ter 
približati storitve tistim, ki so pomoči 
potrebni.

»Kdor želi nekaj narediti, bo našel na-
čin. Kdor ne želi, bo našel izgovor.« (Pa-
blo Picasso)

Miška in volk

Nekoč je živela miška, ki je rada gri-
zljala sir. Nekega dne se je odločila iti 
po sir k sosednji kmetiji.
Na poti do tja je srečala volka. »Imam 
pa srečo, čeprav ni veliko,« je rekel. 
»Kako to misliš?« ga vpraša miš. »Že 
cel dan stradam in čeprav nisi velika, 
boš pomirila mojo lakoto za nekaj 
časa« »Oh, dragi volk, tudi jaz sem 
lačna. Zato me prosim, pusti še nekaj 

časa pri življenju,« se je poskušala izmu-
zniti miška. Volk je nekaj časa tuhtal, 
nato pa dejal: »Naj ti bo.« Miška se mu je 
zahvalila in odskakljala naprej. Med tem 
časom je volk pripravil past zanjo. Šel je 
po malo sira za vabo in past za miši. Past 
je postavil na tla, nanjo dal vabo in jo 
prekril z listjem. Miške še dolgo ni bilo 
nazaj. Bil je preveč lačen, da bi jo čakal, 
zato se je lotil sira. Takoj ko je prijel sir, 

ga je mišja past uščipnila do krvi. Za-
tulil je in zbežal.
Volka še danes boli ta prst. In kdo ve, 
če se bo sploh še prikazal.

NAUK TE ZGODBE: Kdor drugemu 
jamo koplje, sam vanjo pade.

Lea Pergar, 7. b 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake



72016

Poskusna vaja prve pomoči

Bilo je prejšnji četrtek. Z ekipo prve 
pomoči smo imeli priprave za svetovno 
prvenstvo in kot že enkrat prej me je pri-
jazni brat Tadej povabil zraven. 

Vaje smo imeli ob 16. uri v skladišču 
Svea v Zagorju. Ko sva prišla, je bila ce-
lotna ekipa že zbrana. Pričeli smo z ogre-
vanjem. Odločna Monika G. je bila vod-
ja ekipe, zato jih je razdelila po skupinah 
oz. dvojicah. Poškodovancem je »dode-
lila« poškodbe, dvojice pa so nam povi-
jale in imobilizirale najrazličnejše zlome, 
odrgnine, opekline in skrbeli so, da smo 
varno prišli na zbirno mesto. Najbolje se 
je odrezala dvojica Tadej in Nejc, ampak 
tudi ostali niso bili slabi, razen Roka in 
Monike O. Ta dvojica se je čisto zmedla 
in ko je prišla do poškodovanca, sta se 
oba »izgubila«. 

Nadaljevali smo z vajami. Že pri 4. 
poligonu smo bili vsi izmučeni, nato pa 
se je veseli Luka nečesa spomnil in rekel: 
»Kaj pa če bi mi naučili naše poškodo-
vance nekaj prve pomoči in jim na kon-
cu sestavili poligon?« »Odlična ideja!« je 

Največja napaka njegovega življenja

Imel sem soseda. Bil je dober prijatelj, 
sosed. Kako da ne. Živeli smo na kme-
tiji. Tam smo se vsi razumeli. In ta so-
sed (Tilnov sosed, sem mu govoril) se je 
zaljubil v prijateljico. Bila je tudi moja 
prijateljica, ampak se nismo veliko vide-
vali, ker je živela daleč stran, v mestecu 
Kamnik. 

Ne vem, kako se je lahko zgodilo, da 
se je zaljubil ravno v njo. Mogoče pa 
zaradi tega, ker smo se malokrat videli. 
Kakorkoli. Zaljubil se je. Ko sem ji to po-
vedal, ni bila presenečena. Zato sem bil 
pa jaz. In ko sem jo vprašal: »Ali te nič 
ne moti?« je odgovorila: »Ah, kje. Ali je 
tam? Nekaj ti moram povedati. Pogledal 
sem naokrog, da sem se prepričal. Rekel 
sem ji, da ni nikogar. In začela je: »Se 
spomniš takrat, ko sva se srečala in sva 
šla malo naokrog? Takrat sem mislila, da 
je zraven mene Tilen. Nisem vedela za-
kaj. Zdaj vem. Zaljubljena sem vanj. Mi-
slim, da to ni v redu, ker … no, ne vem. 
Daj, pomagaj mi. Ne vem, kaj naj nare-
dim.« Rekel sem ji samo še: »Ja, nekaj 
bom ukrenil.« Hitro sem moral zaklju-
čiti, ker je prišel Tilen. Vprašal je, kaj de-
lam, in rekel sem, da sem ravno zaključil 

rekla Monika G. Zbrali smo se na kupu 
in poslušali ekipo, ko nam je razlagala o 
vseh mogočih poškodbah, boleznih in 
posledicah, potem pa se je začelo prak-
tično delo. Vsak poškodovanec je dobil 
ruto pestovalko in naučili smo se naredi-
ti preproste imobilizacijske povoje roke, 
noge, ključnice, glave, čela, lica, medeni-
ce, noge in gležnja. Ekipa nas je kar pre-
cej izmučila. Na koncu nas je še naučila 
pozicije poškodovanca in reševanja ne-
odzivne osebe, ki ne diha oz. TPO. To je 
najzahtevnejše delo, saj gre za resno si-
tuacijo, pri kateri moraš pravilno izvesti 
postopek, sicer sledijo posledice, kot je 
smrt poškodovanca. 

Bilo je zelo zahtevno in težko je bilo 
potiskati na človeški lutki. Ko smo še 
enkrat »ponovili« vse poškodbe, nam je 
ekipa sestavila poligon. Ime poligona je 
bilo narkomansko gnezdo. Nisem vede-
la, kaj je to, dokler ni začela ekipa igrati 
poškodb. Za poškodovanca so mi dode-
lili Tadeja, ki je bil narkomanski vodja. 
Bil je pri sebi, ampak je deloval bled in 

neko raziskavo.
Čez leta smo izgubili stike. Jaz sem 

spoznal dekle in Tilen ... Jah, mislil je 
samo na Ančko (tista iz Kamnika). Rekel 
sem mu, naj jo poišče in ji vse pove. A ni 
hotel. Mislil je, da sta doma predaleč in 
da se zveza ne bi dobro končala. Rekel 
sem mu: »Sam že veš. Vendar ti bom še 
nekaj povedal. Probat ni greh.« Skomi-
gnil je z rameni in odšel. Potem ga nisem 
videl nekaj dni. Verjetno je razmišljal o 
mojih besedah.

Minevala so leta. Jaz sem se poročil in 
dobil dvojčka. Tilen pa še je vedno raz-
mišljal enako. Nekega dne pa je zazvonil 
telefon. Dvignil sem slušalko in rekel: 
»Prosim?« Na drugi strani je bila žen-
ska. Vprašala je: »Sosedov Tilen, si to ti? 
Ali si ti, Filip? Tukaj Ančka. Se me spo-
mniš?« Zastal mi je dih. Ves vesel sem ji 
rekel: »Ančka, Ančka. Filip tukaj. Kako 
si? Kako dolgo se nismo slišali. Vse mi 
povej.« Čutil sem, da nekaj ni v redu. 
Ampak vseeno sem bil vesel, da me je 
našla. A z naslednjim vprašanjem me 
je presenetila: »To zdaj ni pomembno. 
Kje je Tilen? Ga lahko pokličeš k telefo-
nu?« Ker sem ji hotel ustreči, sem tekel 

imel je čisto rdeče oči, seveda pa so to 
ponazorili, da so pod oči nanesli ume-
tno kri, ki naj bi to ponazarjala. Prišla 
sem do njega in ga vprašala: »Gospod, 
gospod? Ste v redu?« Rekel je, da je v 
redu in pospremila sem ga na varno, kjer 
sem lahko naredila pregled. Najprej sem 
vprašala, če ga kaj boli, potem pa sem 
naredila celotni pregled telesa, od glave 
do nog. Imel je zlom leve podlaktnice in 
poškodbe glave, saj naj bi padel z lestve, 
ko je mislil, da hodi po zraku. Imel ni 
nobene bolezni, imel je alergijo na cvetni 
prah in diagnoza poškodovanca je bila 
prevelika količina zaužitega kokaina. To 
je prepovedana droga in zaradi tega smo 
morali obvestiti policijo. Na koncu smo 
ga pripeljali na zbirno mesto. Ekipa mi 
je rekla, da sem se odlično odrezala in da 
sem vse pravilno imobilizirala in povila.

Bilo mi je v veliko veselje, da sem lah-
ko pomagala in se naučila nekaj novega. 
Če se trudiš, lahko dosežeš marsikaj.

Anja Psarn, 8. b. 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

do Tilna in mu povedal, kdo kliče. Hitro 
je pridrvel do telefona in potiho rekel: 
»Ja, Ančka?« Potem se je začelo. Spraše-
vala sta se o njunem življenju in Tilen ji 
je priznal vse. Tudi ona njemu. Vendar 
nista bila srečen par, ker je bil Tilen tr-
mast kot bik. Rekel ji je samo: »Ančka, 
ne morem. Nikoli ne bova skupaj. Nisva 
si usojena. Vem, da je tako prav.« In od-
ložil je slušalko. Vprašal sem ga, kaj mu 
je. To je bila njegova največja priložnost. 
Pogledal je v tla in odšel.

Minilo je še več let in na uho mi je 
prišla žalostna novica. Kar naenkrat ga 
ni bilo več. Tilen je umrl. Vem, da je bil 
strasten kadilec, ampak ne verjamem, da 
lahko človek umre tako zgodaj. Poklical 
sem Ančko. Jokala je, da je lilo kot iz ška-
fa. 

Vsako leto je na njegov grob prihajala 
stara ženska. Vsako zimo je prinesla lepe 
rože in pospravila grob. Nekega dne pa 
te starke ni bilo. Tudi ona je umrla. Zdaj 
sta oba tam, kjer morata biti. Skupaj v 
raju.

Tea Mercedes Bolte, 8. b
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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Pozabljivost pa taka!

Z glasbeno šolo smo bili v Beogradu 
na mednarodnem tekmovanju Davorin 
Jenko. Vse je bilo po starem, profesor 
Drago in jaz sva pripravljala inštrumen-
te za nastop, ostali pa so še spali. Ko sem 
naenkrat ugotovil … 

S profesorjem Dragom, ki ga po nava-
di kličemo tudi Dado, smo bili v mestu. 
Poleg mene sta bila še prijatelja, ki tudi 
tekmujeta, korepetitorka in pa voznik 
Mitja, ki se je zelo rad pošalil. Ogledo-
vali smo si znamenitosti v mesten jedru, 
ura je ravnokar odbila tri popoldne. 
Mitja se je zavedal, da je storil napako. 
Ob treh popoldne je v Beogradu pona-
vadi prometna konica. Na žalost smo se 
znašli prav v njeni sredini. Tisti dan ob 
šestih sem imel nastop, bil sem zaskr-
bljen, da ne bomo prišli nazaj ob pravem 
času. Voznik je bil živčen, prav tako tudi 
Dado. Vozili smo se po avtocestah, ce-
stah, pomožnih cestah, ko smo le prispe-
li v hotel, je bila ura že štiri.

Odhitel sem v svojo sobo po inštru-
ment in note. Inštrument sem zagledal 

Pravo prijateljstvo je zlata vredno 

V življenju naredimo veliko napak. 
Nekatere so večje, nekatere manjše. Če-
prav sem storila manjšo napako, sem 
potem ugotovila, kdo so moji pravi pri-
jatelji.

Bilo je poletje, eno najbolj vročih po-
letij, ki sem jih sedaj doživela. Zaradi 
vročine sem se komajda premikala. Ni-
sem želela ven iz hiše, še iz postelje ne. 
A nenadoma mi zapiska moj mobilni 
telefon. Vzela sem ga v roke in videla, 
da mi je prijateljica Tina poslala sporo-
čilo. »Ali prideš ven?« Me je povprašala. 
Sprva sem ji odgovorila, da ne grem ven, 
saj je zunaj kot v puščavi. A s časoma me 
je prepričala. Tako sva se čez približno 
deset minut dobili na igrišču. Ko sem 
prišla na igrišče sem tam takoj zagleda-
la Tino. Zraven nje je stal Matej. Šla sem 
k njima in ju pozdravila. Pričeli smo se 
pogovarjati o raznih rečeh, nam je kar 
kmalu zmanjkalo tem pogovorov. Dol-
gočasenju ni bilo konca. No, vsaj zdelo 
se je tako, dokler ni Matej predlagal, naj 
se igramo »resnica ali izziv« S Tino sva 
se takoj strinjali. Matej me je kar takoj iz-
zval, če si upam oditi k reki in vzeti tam 
plavajočo žogo. Ker nisem želela biti me-

v trenutku, namazal sem tipke, da bodo 
lepo in hitro tekle. Inštrument je bil pri-
pravljen, ko ugotovim, da ni not! Pani-
čen sem, iščem povsod po sobi, vendar 
not še vedno ne najdem. Takoj sem od-
hitel do Dada in mu rekel: »Učitelj, izgu-
bil sem note!« On pa mi je pomirljivo re-
kel: »Ali si pogledal v kovček z oblačili?« 
Tekel sem kot strela nazaj v sobo gledat, 
če so note morda v kovčku, vendar ni 
jih bilo. Ponovno sem stekel do učitelja, 
čas se je iztekal. Ob petih smo se sreča-
li, a jaz še vedno nisem imel not. Dado 
ni bil videti jezen, saj je vedel, da znam 
skladbo na pamet. Vprašal sem ga, če naj 
igram na pamet ali naj si note zapišem 
na list papirja. Pisanje na list bi vzelo 
preveč časa, zato sem se odločil, da bom 
igral na pamet. Moral sem se mentalno 
pripraviti. Bil sem zelo živčen, saj igranje 
deset minut brez not ni lahka zadeva  
in ob tem zaigrati še vse pravilno in upo-
števati dinamiko! Več ko sem razmišljal, 
bolj sem bil žičen. Vsi so me mirili, saj so 
vedeli, da zmorem.

vža, sem mu prikimala in odšla k reki. 
Brž ko sem uzrla žvižgajoče tokove, sem 
se malo ustrašila. Počasi sem začela se-
gati po oranžni žogi. Moja dlan se je kar 
hitro približala oddajnemu predmetu, 
tako da je bilo vprašanje časa, kdaj bom 
padla v vodo. Moji prsti so se že dotikali 
površine žoge. Kar naenkrat je naredilo 
»pljušškkk« Padla sem, noter po mojih 
pričakovanjih. S kolenom sem zadela 
ob dno vode, a zaradi adrenalina sploh 
nisem čutila nikakršnih bolečin. Miža-
la sem nato se mi je Matej posmehoval. 
Tina je takoj prišla k meni in mi ponudi-
la roko. Pomagala mi je vstati kljub Ma-
tejevem posmehovanju. Ko sem stopila 
iz reke, sem poleg premočenih oblačil 
opazila, da mi koleno krvavi. S tem se je 
bolečina šele začela.

Čeprav me je koleno bolelo nepopi-
sno, sem bila delno vesela, da se mi je 
pripetila ta nesreča. Čeprav ni razloga za 
veselje, za nesrečo, sem vseeno vesela, saj 
sem odkrila iskreno prijateljico. 

Lara Grošelj, 8. b
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Zlata ladja

Zlata ladja po morju pluje,
velike valove premaguje.
Pluje prek ledu do kraja,

tja kjer trop pingvinov raja .

Tamkaj srečamo Eskime, 
ki jim mar ni hladne zime.
Oblečeni so v tople plašče,
ki so jim jih spletle tašče. 

Po ledu stopajo medvedi,
vsi veliki so in beli. 

Orka pa ima stališče, da Antarktika
najboljše je igrišče. 

Zabavi pridruži se delfin,
ki svetleč je in ves fin.

Medvedom pokaže takšne gibe,
da se čudijo še ribe .

Val Ostrožnik, 3. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Odšli smo v glasbeno šolo, kjer je bilo 
tekmovanje. Učitelji so bili zelo prijazni, 
pokazali so nam sobo, kjer smo lahko 
počakali. Korepetitorka ni bila živčna, 
saj to počne že dolgo vrsto let. Draga je 
malo skrbelo, ker sem bil živčen, Mitja 
pa je kot ponavadi pokal vice, ki so me 
pomirili.

Prišla je učiteljica in dejala, da sem 
na vrsti, pograbil sem inštrument in od-
šel do vhodnih vrat v dvorano. To je bil 
najbolj mučen trenutek. Napovedovalec 
reče: »Sedaj pa Luka Tomažin, GŠ Za-
gorje.« Takoj ko sem stopil na oder, sem 
se počutil domače, saj sem na tem odru 
stal že kar nekajkrat.

Odigral sem brez napak, osvojil sem 
prvo mesto in res sem bil ponosen nase. 
Vsi so bili srečni, predvsem pa jaz. Sedaj 
vem, da bom naslednjič trikrat preveril, 
če imam note. Pa tudi če igram na pa-
met, je tisti občutek, ko nimam not, slab. 
Naslednji dan sem bil sproščen in komaj 
sem čakal ''čevape''.

Luka Tomažin, 8. b
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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z Dvorišča na cesto
Bogo Steklasa, AMD Izlake

Leto je naokoli in naša krajevna sku-
pnost praznuje. Ob praznovanju čestita-
mo vsem krajanom in vodstvu Krajevne 
skupnosti in jim želimo čim več lepega. 
Kot skupnost strmimo k ciljem, kot so 
prepoznavnost tudi zunaj naših meja, lep 
in urejen kraj, prijazni krajani in tudi ve-
čja prometna varnost. Naš kraj se iz dneva 
v dan spreminja, zato še toliko bolj ceni-
mo vse tisto, kar prinese nekaj novega, le-
pega, če pa je tudi uporabno, pa še toliko 
bolje.

Društvena dejavnost na Izlakah je do-
bro zastopana, imamo veliko rekreativ-
cev, kulturnikov, kmečkih žena, kolesar-
jev in pohodnikov, skoraj vsi med njimi 
pa ste, če že ne vozniki, pa motoristi ali 
pešci. In tukaj je iztočnica za vključevanje 
krajanov v Avto moto društvo Izlake, pa 
čeprav samo kot člani z vsemi ugodnost-
mi, ki si že med letom povrnejo strošek 
članarine. Ugodnosti je veliko, in če želite, 
vam jih naši predstavniki z veseljem pred-
stavijo. Lahko pa se kot član društva ak-
tivno vključite v delo društva, motoristič-
ne ali modelarske sekcije. Načrtov imamo 
veliko, vedno pa radi prisluhnemo vsem, 
ki predlagajo novosti. V nadaljevanju že-
limo predstaviti, kaj smo v zadnjem letu 
opravili, ter vas seznaniti z našimi načrti 
do naslednjega krajevnega praznika.

V sredini lanskega junija smo organi-
zirali Avto moto slalom, ki se ga je udele-
žilo 18 avtomobilistov in avtomobilistk, 
med njimi pa tudi vozniki starodobnih 
vozil. V kategoriji motoristov je tekmo-
valo 8 motoristov in ena motoristka, 
med njimi dva z motocikli starodobniki. 

Najhitrejši in že tretje leto najuspešnejši 
v skupnem seštevku je bil Miloš Rozman 
z vozilom BMW 1. V kategoriji avtomo-
bilistov je bil prvi Miloš Rozman, drugi 
Marjan Kveder in tretji Marko Arh. Med 
avtomobilistkami je bila najuspešnejša 
Maja Vetršek, na drugem mestu Marija 
Kveder in na tretjem Romana Matjaž. V 
enotnem razredu starodobnikov je bil 
zmagovalec Primož Gorišek, drugi je 
bil Lovro Razpotnik in tretja Mira Le-
sičar-Grbič. V enotnem razredu moto-
ciklistov so bil rezultati naslednji: prvi 
Andraž Magdič, drugi Marjan Kveder in 
tretji Miloš Rozman. Med motoristi sta-
rodobniki je bil prvi Vladimir Andrejka, 
drugi pa Simon Stošicki.

Dogajanje na prireditvi so popestrili 
predstavniki Policijske postaje Zagor-
je, ki so tekmovalcem in obiskovalcem 
predstavili intervencijska vozila ter opre-
mo, s katero izvajajo naloge. Predsta-
vljen je bil simulator vožnje motornega 
kolesa, in kdor je imel voljo in željo, se 
je lahko preizkusil v spretnosti vožnje na 
simulatorju. Robert Leskovar iz društva 
Spitfire je, tako kot vsako leto, navduše-
val z modeli letal in avtomobilčkov. Tek-
movanje je potekalo v prijetnem vzdušju 
ter lepem vremenu in prav takšnega si 
želimo tudi letos, 12. junija 2016, ko vas 
vabimo, da se udeležite Turističnega avto 
moto slaloma.  

Lanskoletno lepo in toplo vreme je na 
naše ceste zvabilo veliko motoristov, kar 
potrjuje tudi številčna udeležba moto-
ristov na avgustovskem enajstem Moto 
golaž partiju v organizaciji Moto kluba 
AMD Izlake. Upamo, da bo tako tudi 
letos, saj so priprave že v teku. Naši mo-
toristi se radi zapeljejo na obisk v druge 
moto klube. Njihovo druženje ima tudi 
humanitarno noto, saj vsako leto sode-
lujejo na prireditvah, kot je Krvodajal-
ska akcija Zasavskih moto klubov. Vse 
pogosteje se odpravijo tudi na potovanja 
v daljne kraje, lanskega julija se je tako 
na potovanje do Romunije odpravilo 
pet naših članov, ko pa so prišli nazaj, so 
nam povedali vrsto zgodb o dogodivšči-
nah na poti. Nekaj fotografij potovanja in 
dela Moto kluba AMD Izlake je objavlje-
no na njihovem facebook profilu. Moto 
sekcija  motoristično sezono zaključi s 
tradicionalnim srečanjem v Omišu, kjer 

jih čakajo prijatelji Moto kluba Omiški 
gusarji.

Prvi šolski dnevi so vedno rezervira-
ni za pomoč šolarjem na poti v šolo in 
domov. Člani AMD Izlake smo vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč pri za-
gotavljanju varnih poti za najbolj ogro-
žene udeležence v prometu. Glede na to, 
da prav vsi, ki v organizaciji Občinskega 
SPV sodelujemo pri tem, delo opravlja-
mo z dobrim namenom, dobro voljo in 
brezplačno, od ostalih udeležencev v 
prometu upravičeno pričakujemo, da 
bodo spoštovali pešce, še posebej šolarje, 
ter svojo vožnjo prilagodili tako, da ne 
ogrožajo sebe in drugih.

O prenovljeni prometni ureditvi na 
Izlakah smo v septembru razpravljali z 
mag. Juretom Kostanjškom, soavtorjem 
nove prometne ureditve centra Izlak. 
Razen nekaterih utemeljenih predlogov 
in pripomb je nova prometna ureditev 
na Izlakah pozitivno sprejeta, saj zagota-
vlja večjo prometno varnost.

Je pa dejstvo, da zaradi konfiguracije 

terena in umeščenosti Izlak v prostor ne 
moremo zgraditi krožnega križišča in 
obvoznice. Pa bi prvo in drugo v pro-
metnih konicah še kako potrebovali. Če 
bi imeli od vsakega vozila, ki gre dnev-
no čez Izlake  proti Trojanam, samo pol 
evra, bi letno zbrali skoraj milijon evrov, 
s tem denarjem pa bi lahko v nekaj letih 
uredili večino prometnih težav, ki na ce-
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sti proti Trojanam in Zagorju bremenijo 
krajane.

Ker se ceste počasneje posodablja, kot 
se veča število vozil, je najpomembneje, 
da vsak po svojih močeh prispeva k bolj-
ši prometni varnosti. S tem sta mišljeni 
tako  država in občina, ki preko svojih 
služb urejata cestno infrastrukturo, kot 
tudi vsi uporabniki, ki z upoštevanjem 
prometnih pravil ter prometne kulture, 
ki naj bo drugim za zgled, prispevamo 
svoj kamenček v mozaik prometne var-
nosti. 

Priprave na zimo so potekale v okviru 
prometne delavnice v novembru. Glavna 
gosta sta bila inštruktor varne vožnje iz 
Centra varne vožnje Vransko Brane Le-
gan ter nekdanji reli tekmovalec in zdaj 
direktor vulkanizerske delavnice KBM 
v Zagorju Boštjan Turk. Ob spremenje-
nih voznih razmerah pozimi, sneženju 
in poledici, je še pomembneje, kakšne 
gume imamo na vozilu, kakšen profil 
imajo in kakšne so naše vozniške izku-
šnje. Oba sta posredovala vrsto napot-
kov, ob tem pa nista pozabila povedati, 
da niso samo vozniki tisti, ki morajo 
upoštevati spremenjene vremenske in 
vozne razmere. Pomembno vlogo imajo 
pešci, saj so v svetlih in odsevnih oblači-
lih v temnih nočeh lažje vidni; pa roko 
na srce,  tudi počutimo se bolje, če smo 
oblečeni v tople barve.

Modelarska sekcija, ki jo zastopa Jaro 
Kremser, nima ravno številnega član-
stva, na tekmovanjih doma in v tujini 
pa redno dosega odlične rezultate. Kot 
v prejšnjih letih gre v večini tudi zdaj 
za samofinanciranje razvoja modelov, 
treniranj ter udeležb na tekmovanjih. 
Korak naprej je bil storjen lansko leto, 
ko  je del sredstev prispevala Občina Za-
gorje ob Savi. Poleg ostalih tekmovanj se 
je Jaro udeležil mednarodnega tekmova-
nja SAW v Münchnu. Gre za hitrostno 
tekmovanje modelov čolnov različnih 
predpisanih velikosti. Opraviti je treba 
dve vožnji in najboljši rezultat se šteje 
za uvrstitev. Nekako smo že kar nava-
jeni, da Jaro na vsakem tekmovanju za-

beleži vsaj enega, če ne že dva vrhunska 
rezultata, in tudi iz Münchna je prišel z 
novim svetovnim rekordom v kategoriji 
Hydro L4, saj so naprave izmerile hitrost 
192,772 km/h. Skupaj je v Nemčiji dose-
gel dve prvi mesti v kategorijah L4 in L10 
ter dve drugi mesti v kategorijah Mini in 
L1. Tudi letos ima v načrtu, da poleg do-
mačih tekmovanj sodeluje na večjih tek-
movanjih v Italiji in Nemčiji, mi pa mu 
želimo čim boljše vremenske razmere ter 
odlične uvrstitve.

Izdelana in hitro sprejeta je bila nova 
celostna podoba AMZS ter vrsta novih 
storitev, s katerimi gre AMZS na pro-
ti svojim članom. Pripravlja nov model 
včlanjevanja, saj bi, glede na zelo različ-
ne potrebe pomoči na cesti, doma in v 
tujini, lahko člani po novem sami izbi-
rali, katere storitve naj pokriva članstvo. 
Tako bo lahko vsak član sam, po sistemu 
modulov, dodajal ali odvzemal storitve. 
To je v načrtu in verjamemo, da bo zado-
voljstvo naših članov še večje. 

V aprilu je MK Izlake gostil inštruktor-
ja varne vožnje Vojka Safrana iz AMZS 
Centra varne vožnje, ki je predstavil 
dolgoletne izkušnje vožnje z motorjem 
ter konstrukcijske in druge novosti, ki 
pomembno prispevajo k varni vožnji 
z motorjem. Poleg našega kluba so na 

predstavitvi sodelovali tudi predstavniki 
in člani MK Katastrofa, MK Klukhena in 
MK Atrans. Med redne aktivnosti sekcije 
sodi udeležba na prvomajski budnici, ki 
jo organizira MK Klukhena. Povorka se 
začne pri dolga desetletja našem ponosu, 
zdaj pa že več let sramoti Izlak Medijskih 
toplicah.

Na področju prometne zakonodaje 
se v sredini leta obetajo novosti, saj je 
bil sprejet nov Pravilnik o prometni si-
gnalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah. Novosti je kar nekaj, vozniki pa 
se bomo z njimi kmalu srečali, saj bo 
pravilnik stopil v veljavo v sredini leta. 
Novosti bodo predstavljene na jesenski 
prometni delavnici v organizaciji našega 
društva.

In pred koncem še nekaj besed o naših 
načrtih. 12. junija bomo organizirali Tu-
ristični avto moto slalom, na katerega ste 

vabljeni kot tekmovalci ali kot gledalci. 
Poleg tekmovalnega dela bo pripravljen 
tudi zanimiv spremljevalni program. 
Konec avgusta ste vsi motoristi in tisti, ki 
vam ob pogledu na motor ali motorist(k)
e zaigra srce, vabljeni na Moto golaž 
parti. Začetek septembra je že vsa leta 
rezerviran za šolarje, saj bomo skupaj 
z občinskim SPV in drugimi krajevni-
mi društvi sodelovali pri zagotavljanju 
varnih poti šolarjem. Prometna delavni-
ca, na kateri bomo predstavili novosti v 
prometni zakonodaji, nekaj besed rekli 
na temo vožnje v krožiščih, se posvetili 
pravilni uporabi defibrilatorjev, bo ko-
nec septembra ali v oktobru. Vmes se bo 
Jaro udeležil štirih mednarodnih mode-
larskih tekem, motoristi pa bodo poleg 
daljše ture obiskali moto zbore v Slove-
niji in tujini.  

Predstavitev društva in AMZS, novi-
ce, vabila in poročila o dogodkih si lah-
ko preberete na naši spletni strani http://
www.amdrustvo-izlake.si. Vaše želje, ki 
se nanašajo na sodelovanje v delu dru-
štva, ali pa druga vprašanja in predloge 
nam pošljite na naš elektronski naslov 
amd.izlake@gmail.com. Lepo prazno-
vanje vam želimo iz Avto moto društva 
Izlake.

Božično jutro

Na božično jutro tam v daljavi,
so otroci igrali nogomet in se 

smejali.
Ampak ta smeh ni trajal dolgo,

nekdo je brcnil žogo, ki je priletela 
v okno.

Črepinje stekla so ležale na tleh,
otroku so se solze nabirale v očeh.

Gašper Jerman, 7. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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Čigav bo letos ??
Poišči ga, prinesi sem, ga prepusti nam, da 
zabeležimo kilažo . Velja za posamezne jurčke
Vse to seveda ob prisotnosti vsaj ene priče.
Čakamo te do
 potem razglasimo zmago
  

1)  žji          = gajba pira


2)  žak  


3) žak          
 

Zdaj pa hitro, pot pod noge in v hosto
JURČKA SEZONE 201

 

Miran GORIŠEK         Silvo KREČA
zmagovalec 2014             zmagovalec 2013

g-Bar BEKSL         Bar BEKSL- 2410 g
                                            
                                              Darko POGRAJC 
                                                    zmagovalec 2015 
                                                                               959 g-Bar BEKSL 

Čigav bo letos ??  
išči ga, prinesi sem, ga prepusti nam, da ga ″stehtamo

Velja za posamezne jurčke - dvojčki ne štejejo
Vse to seveda ob prisotnosti vsaj ene priče. 

(pridi čim večkrat)
potem razglasimo zmagovalca !!  

= gajba pira 
       = ½ gajbe pira
     = liter pira 

Zdaj pa hitro, pot pod noge in v hosto
JURČKA SEZONE 201

SREČNO

Silvo KREČA 
zmagovalec 2013 

2410 g 

 
 



stehtamo″ in skrbno 
dvojčki ne štejejo!! 

(pridi čim večkrat), 

Zdaj pa hitro, pot pod noge in v hosto po junaka - 
JURČKA SEZONE 2016

 

SREČNO!! 



izlaški gleDališčniki v letu 2016
Nataša Lipovšek

Letošnje leto je posebno leto. Tudi za 
nas, izlaške ljubiteljske gledališčnike. Ni 
posebno zato, ker je prestopno, posebno 
je zato, ker se je letos prekinil naš usta-
ljeni ritem postavljanja novih gledaliških 
del na oder izlaškega kulturnega doma. 
Do sedaj smo imeli že kar dolgoletno 
prakso, da smo eno leto v spomladi ime-
li premiero nove predstave, drugo leto 
pa konec poletja prireditev Valvazorjev 
dan. Vmes pa smo s svežo predstavo go-
stovali po Sloveniji. 

Letos pa so se zadeve zasukale dru-
gače, ker smo sredi vaj za novo predsta-
vo izvedeli, da se bo začela temeljitejša 
prenova zadružnega doma, v katerem je 
tudi kulturna dvorana. Zato smo morali 
vaje začasno prekiniti. V času, ko je tekla 
investicija, bi sicer lahko vadili na Mlin-
šah, kjer nam so nam tamkajšnji kultur-
niki prijazno odstopili dva termina za 
vaje, vendar smo po nekaj vajah družno 

ugotovili, da je zelo malo verjetno, da 
bodo gradbena in vsa ostala dela kon-
čana v takšnem času, da bi lahko imeli 
zaključne vaje in premiero na domačem 
odru. Zato smo se odločili, da z vajami 
nadaljujemo v začetku septembra. 

Veseli smo, da je investicija zdaj uspe-
šno zaključena, da je krasne nove pro-
store v zadružnem domu dobila knji-
žnica, da so urejene sanitarije in da so 
zamenjana vsa okna in vrata, ki so bila 
že v resnično slabem stanju. Tudi en del 
zadružnega doma, ki ga uporablja naše 
kulturno društvo, je že temeljito preno-
vljen. Ostalo pa še pride na vrsto. Nas 
zdaj najprej čaka temeljito čiščenje in 
urejanje dvorane in obeh garderob, da 
bomo prostore usposobili za ponovno 
uporabo. 

V jeseni pa bomo nadaljevali s študi-
jem novega odrskega dela. Tokrat smo 
izbrali tri komične enodejanke srbske-

ga komediografa Branislava Nušića, ki 
smo jih z vmesnim dogajanjem, za ka-
terega je scenarij napisal kar naš režiser 
Jože Krajnc, združili v predstavo, s kate-
ro bomo (tako upamo) zabavali najprej 
domače občinstvo, potem pa še ljubite-
lje gledališča širom po Sloveniji. Te tri 
enodejanke so: Analfabet, Dva lopova in 
Oblast – vse tri so večno aktualne in se 
norčujejo iz človeških slabosti.

Premiero nove predstave planiramo v 
začetku novembra. Upamo, da se takrat 
vidimo v čim večjem številu. 
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NA KAVI... 
Urška Sodec Bedrač

Ljudje smo družabna bitja, potrebuje-
mo bližino drugih. Radi se družimo za-
radi skupnih idej, interesov, ciljev ali pa 
kar tako. Pitje kave je pri nas sinonim za 
druženje. Povabilo na kavo se ne nana-
ša le na pitje kave, temveč predvsem na 
prijetno prebivanje časa skupaj, prijeten 
klepet in še marsikaj drugega. Tudi tiste 
redke izjeme, ki imajo rade svoj mir, si 
privoščijo skodelico kave. Pa se kdaj 

romAN VIDrgAr
KMETIJSKA ZADRUGA IZLAKE

tina brvar
BAR MALN

Kje se je začela vaša gostinska zgodba?
Ko sem se začel učiti, leta 1977

Je gostinstvo vaša prva izbira? 
Ne, dogovorjeno sem imel, da začnem 

delati v orodjarni na »Keramiki«, potem 
pa so me pregovorili, da sem šel v gostin-
stvo.
Imate danes gostinstvo radi ali še žalu-
jete za starimi željami?

Kaj pa vem … zdaj sem se že navadil.
Se spominjate vašega prvega nastopa 
za šankom? 

O, se spomnim. Bilo je težko, preden 
sem se navadil. Saj veste, vsak začetek je 
težek.
Ste imeli mentorja ali kakšnega starej-
šega »preveč pametnega« sodelavca?

Ne, bilo jih je več, starejših, ki so že 

imeli izkušnje. 
Kje ste pa začeli delati?

Na Vidrgi.
Koliko let ste že v gostinstvu?

Približno 35 let.
Katera je vaša najlepša izkušnja v go-
stinstvu?

Kaj pa vem (smeh), težko bi bilo zdaj 
to govoriti.
Kaj pa kakšna slaba izkušnja?

Ni bilo slabih.
Kakšne goste imate najraje?

Umirjene, da niso »zafrkanti«.
Pa se v teh časih še najde kakšen ta-
kšen?

O, seveda. Ampak zdaj že nekaj časa 
ne. Včasih je bilo več tega.
Katera pa je vaša najljubša pijača?

Pijem vsakega po malem (smeh).
Ste kdaj stregli kakšni znani osebi?

Sem, dr. Drnovšku in dr. Bučarju, ko 
so še hodili v Toplice. 
Kakšni gostje so Izlačani?

V redu. Z nekaterimi sem navezal tudi 
prijateljski odnose in stike.
Vas družina podpira v vašem poklicu?

Za zdaj me. 
Kakšna menite je prihodnost mladih 
gostincev? Je ta poklic razvrednoten?

Mislim, da je razvrednoten.
Se vam je kdaj zalomilo, bilo težko, da 
ste komaj vzdržali, ste se morali čemu 
odpovedati, tvegati? 

Velikokrat. Delo v izmenah naredi 
svoje, poklic kot tak pa zahteva, da si 
tudi malo psihologa (smeh).
Kam radi zahajate, v kakšne lokale?

V preproste, ti so mi najbolj všeč.
Ste si kdaj želeli delati s hrano oziroma 
ste delali s hrano?

Prej, ko sem delal s hrano, mi je bilo 
fino, zdaj, ko pa sem samo v točilnici, pa 
se ne bi več navadil.
Kaj lahko poveste o napitnini danes in 

vprašamo kdo nam kavo skuha? Kdo je 
tisti, ki skrbno gleda, da bo v skodelico 
pritekla ravno pravšnja količina te sla-
stne tekočine, da bo krema na gladini 
dovolj gosta, pena v mleku takšna ali 
drugačna?

Obiskala sem nekaj izlaških gostin-
cev in jih povprašala kako je v njihovem 
poklicu, kakšni smo Izlačani kot gostje? 
Ugotovila sem, da je vsak zelo druga-

čen a tako podoben….skromen, prija-
zen, ustrežljiv…. Ni samo kava tista za-
radi katere pridemo k njim ali mogoče 
pivo… Nekatere poznam že dalj časa, z 
nekaterimi sem spregovorila prvič. A z 
vsemi sem brez problema navezala pri-
jetno besedo.

včasih?
Uf, tega je pa tako malo … Včasih jo je 

bilo več. Ko sem delal po restavracijah s 
hrano, je bilo več tega. 
Povejte kaj za Izlačane.

Ah, saj nimam kej … da so v redu go-
stje.

Kdaj se začenja tvoja gostinska zgod-
ba?

Pri 14 letih.
Je bilo gostinstvo tvoja prva izbira?

Ja. 
Je bila želja tako velika, da si šla v šolo 
za ta poklic?

Ja, tudi.
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Imaš še danes rada gostinstvo?
Vedno.

Se mogoče spomniš svojega prvega na-
stopa za šankom? 

Spomnim se, bilo je v  Restavraciji 
Kum Zagorje.
Kako je bilo? 

Fajn.
Si imela mentorja ali kakšnega starej-
šega »preveč pametnega« sodelavca?

Ne, sem imela starejšo sodelavko in je 
bila zelo prijazna. Naučila me je vsega.
Ti je bilo težko?

Ne, ker imam zelo rada ta poklic.
Tvoja najlepša izkušnja v gostinstvu?
Ohceti, veselice, kjer so bili ljudje ve-

seli in je bila zabava.
Je bila v vseh teh letih kakšna slaba iz-
kušnja?

Niti ne.
Kakšne goste imaš najraje?

Takšne kot sem sama, vesele. 
Tvoja najljubša pijača?

Moja? Borovničke!
Si kdaj stregla kakšni znani osebi?

Dr. Drnovšku. Kaj pa zdaj, ko ga ni 
več? Boš vseeno napisala? Pa saj nič hu-
dega, on bo vedno v naših srcih.
Kdaj si se odločila, da greš svojo pot in 
zakaj?

Zato ker so mi ponudili, ker sem vide-
la, da lahko v življenju uspem in to sem.
Kakšni gostje pa so Izlačani?

Zame 1A.
Te družina podpira v tvojem poklicu?

Vedno.
Kaj meniš, kakšna pa je prihodnost 
mladih gostincev?

Mojih dobra.
Misliš, da je ta poklic razvrednoten?

Ne.
Se ti je kdaj zalomilo, bilo težko, da si 

komaj vzdržala, si se morala čemu od-
povedati?

Tudi.
Imaš pred seboj še vizije, ki so trenu-
tno še pred časom, nedozorele, pa po-
časi bodo, kakšni so načrti?

Ja. Izlaško noč bomo imeli, v maju bo 
tudi glasbena prireditev in razne zabave.
Kam rada zahajaš, v kakšne lokale?

V preproste lokale, prijazne ljudem.
Si raje delala s hrano ali raje delaš s pi-
jačo?

S pijačo.
Kako pa je z napitnino v zdajšnjih ča-
sih?

Slabo, včasih jo je bilo več, še posebej 
pri strežbi hrane.
Kaj bi povedla Izlačanom?

Nekaj čisto preprostega … naj ostane-
jo takšni, kot so.

DejAN zorec
TURISTIČNA KMETIJA ZOREC

Kje se začenja vaša zgodba o uspehu?
Moja zgodba o uspehu se začne v dru-

gem letniku srednje šole. Navdušenje 
nad kuhanjem pa sem dobil na praksi v 
Medijskih toplicah. 
Je gostinstvo vaša prva izbira? 

Moja prva izbira je gostinstvo, saj sem 

obiskoval gostinsko šolo v Zagorju in v 
tistem času je oče registriral kmečki tu-
rizem. Sem pa tudi poklicni šofer in tudi 
to rad opravljam. Težko bi so odločil, kaj 
raje počnem. 
Zakaj je pretehtalo gostinstvo?

V mojem primeru težko rečem, da 
je pretehtalo gostinstvo.  Vsakodnevno 
opravljam prevoze, na turistični kmetiji 
imamo odpiralni čas konec tedna in po 
dogovoru. Od začetka moje kariere sem 
kuhar in šofer, med tednom v tovornja-
ku, konec tedna v kuhinji, v prostem 
času pa v garaži ali na travniku.
Imate danes gostinstvo radi?

Zelo. Velikokrat bi se rad vrnil 20 let 
nazaj na začetek, ko sem bil mlajši …
Se spomnite vašega prvega nastopa v 
kuhinji? 

Moje prvo delo je bilo obvezna praksa 
v Medijskih toplicah. Moj mentor je bil 
gospod Jaka Tavš, od katerega sem se 
veliko naučil in bo zame vedno kuhar z 
veliko začetnico. Še danes delam doma-
čo suho salamo po njegovem receptu. 
Imel pa sem srečo, da sem začel kuhati 
v Medijskih toplicah v tistem času, ko so 
toplice delale na polno.  Trdo smo delali, 
a smo se tudi zabavali. To so bili lepi časi 
in lepi spomini. 
Koliko let ste že v gostinstvu?

Več kot 20 let.
Katera je vaša najlepša in katera naj-
slabša izkušnja?

Najlepša je to, da sem v gostinstvu 
spoznal svojo ljubezen. Slaba pa … tudi 
… haha … tega ne bi smel povedati, ker 
prebere Izlaške novice v celoti. Slabih 
izkušenj se ne spomnim, sem jih že po-
zabil.
Kakšne goste imate najraje?

Gostov si ne moreš izbirati sam. Veči-
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noma so naši gostje zadovoljni z našim 
delom in tudi mi z njimi. Pri nas gre v 
večji meri za družinska praznovanja in 
druženja sodelavcev, znancev, prijate-
ljev, tako da je vzdušje vedno prijetno in 
sproščeno.
Katera je vaša najljubša pijača?

Kava.
Ste kdaj kuhali kakšni znani osebi?

Že, znanim politikom, pevcem … 
zame je gost gost.
Kdaj in zakaj ste se odločili, da greste 
svojo pot?

Že v srednji šoli. Glede na to, da so 
toplice dobro poslovale, sem želel imeti 
svojo gostilno z domačo ponudbo hrane.
Kakšni gostje so Izlačani?

Dobri.
Vas družina podpira v vašem poklicu?

Ja. Turistično kmetijo imamo registri-
rano kot dopolnilno dejavnost in dela-
mo izključno samo domači. Brez podpo-
re domačih pri nas ne bi šlo. Je pa včasih 
težko uskladiti, da smo vsi doma. Vsak 
ima svoje dolžnosti, ki jih mora opraviti. 
Sem pa vesel in ponosen, da tudi moji 
otroci radi priskočijo na pomoč in po-
magajo, koliko je v njihovi moči. 
Kaj menite, kakšna je prihodnost mla-
dih gostincev?

Pri mladih gostincih je pravzaprav 
enako kot pri drugih poklicih. Tisti, ki 
bodo vztrajali in bili pridni ter delavni, 
jim bo uspelo. Zadnje čase je kuharstvo 
popularno, moram pa reči, da je mladim 
v današnjih časih težje, kot je bilo nam. 
Sodobna tehnika in dostopnost sestavin 
je prinesla veliko dobrega, a hkrati tudi 

slabega. Najti moraš svoj prostor v ku-
hinji in biti prepričan, da delaš dobro in 
prav. To je recept za uspeh.
Je poklic kuharja razvrednoten?

Ne, nikakor ne. Jaz sem kuhar po iz-
obrazbi in spoštujem vse kuharje. Vsak 
se po svoje trudi in to ni lahek poklic. Pa 
ne mislim, da zato ker delaš vse vikende 
in praznike, ampak zato ker je nekomu 
pripraviti obrok čast in tudi velika odgo-
vornost. 
Se vam je kdaj zalomilo, vam je bilo 
težko, ste se morali čemu odpovedati, 
tvegati, se izpostaviti nevarnosti?

Da se mi je zalomilo, težko rečem. En-
krat sem zaradi zdravstvenih težav zapu-
stil kuhinjo, a na srečo sem večino že imel 
pripravljeno, tako da so me lahko domači 
nadomestili.  Velikokrat pa sem se odpo-
vedal zabavam in maturantskemu izletu. 
Tveganje in izpostavljanje nevarnosti pa 
je že postalo del mene. Konec tedna, ko 
k nam prihajajo družbe, je doma veliko 
dela, včasih pa moram že v nedeljo zve-
čer oditi na vožnjo.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost, 
imate že kakšno vizijo?

Vizijo imam že kar nekaj časa. Na naši 
turistični kmetiji bi rad opremil in regi-
striral sobe, pa mi trenutna situacijo to 
onemogoča. Sem oče treh otrok, Sandre, 
Nikija in Tima. Najmlajši Tim ima tri 
leta. Trenutno razporejam čas med pre-
vozniškim podjetjem in družino, tako da 
kmetijo doma le vzdržujem. Ko se bodo 
otroci osamosvojili, pa bom več časa po-
svetil turistični kmetiji in njenemu ra-
zvoju. 

Ste si kdaj želeli delati za šankom?
Ne. Kuhinja je moje področje. Šank 

prepuščam partnerki.

Kako pa je z napitnino danes in v pre-
teklosti?

Meni se zdi, da ni razlik, mogoče je 
drugače v lokalih s pijačo. Sam pa napi-
tnino dam, če sem zadovoljen s postrež-
bo.
Bi želeli še kaj sporočiti Izlačanom?

Dobrodošli na Turistični kmetiji Zo-
rec, vesel bom, če vam bom lahko kaj 
skuhal. Imam pa tokrat priložnost, da se 
vsem zahvalim za obisk in se opravičim 
tistim, ki so želeli imeti praznovanje pri 
nas, pa se iz kakršnih koli razlogov ni-
smo mogli dogovoriti. 

Slika

Najprej paleta,
morda začetek to bo portreta.

Nato črta,
ki vliva ji strta duša moči,

ideje, po katerih vsak hrepeni.

Tu drevesa bodo,
tu bom jaz,

tu prostora zate ni.

Moje življenje zdaj kali na novo,
miri me drevo ...

Okna pokrila je zavesa,
ki narisal sem jo na drevesa.

Lahko si,
kar želiš,

lahko si ptica in letiš.
Lahko si prostor in lebdiš.

Lahko si čas na uri prikazan in le si,
ko skupaj sva jaz in ti.

Platno,
ki izginjaš,

in te kmalu ni.

Tako.
Všeč mi je,

lepo je.
Končano.

A še vedno neznano.

Alja Kos, 9.a

Knjižničarski krožek, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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mateJ vračevič 
PICERIJA ČEBELICA

Kdaj se začenja tvoja gostinska zgod-
ba? Si gostinec po izobrazbi?

Ne, nisem gostinec po izobrazbi. Go-
stinska zgodba se je pa začela leta 1992, 
ko sem začel delat v Garni.
Torej gostinstvo ni bila tvoja prva izbi-
ra?

Ne, prva je bila električar.
Kaj se je pa zgodilo, da je pretehtalo 
gostinstvo?

Radi smo hodili po gostilnah. (smeh) 
Imaš danes gostinstvo rad ali še žaluješ 
za starimi željami?

Ne, je kar v redu tako.
Se spomniš tvojega prvega nastopa za 
šankom?

Ja, se. Bilo je grozno, grozno.
Zanimivo, da moški rečete grozno.

Ne, res je bilo grozno. Spomnim se, da 
sem prvega stregel soseda. Na pladnju 
sem imel dve Coca-Coli in steklenici 
sta mi skakali 3 cm gor in dol od groze. 
(smeh)
Si imel kakšnega mentorja?

Ne. Tiste punce, ki so delale tam, so 
mi povedale kako in kaj, pa sem začel. 
Bile so zelo prijazne.
Imaš kakšno res lepo izkušnjo v gostin-
stvu?

Vsak dan je ena nova izkušnja in en 
lep dan.
Kaj pa slaba izkušnja, je tudi bila ka-
kšna?

Tudi so slabe izkušnje. Ampak to mo-
raš vzeti v zakup, ko delaš enkrat z lju-
dmi.

Kakšne goste imaš najraje?
Lačne. (smeh)

Tvoja najljubša pijača?
Brezalkoholna je definitivno coca-Co-

la.
Si kdaj stregel kakšni znani osebi?

Ja….Dr. Drnovšek je prišel popit Ra-
densko….dosti jih je bilo še, tudi estra-
dniki.
Kdaj si se določil, da greš svojo pot in 
zakaj?

Leta 1993, ker ni bilo službe. Vedno 
sem imel vizijo, da bi imel nekaj privat. 
Našla se je prilika, tukaj je bil prostor, pa 
smo poskusili.
Kakšni gostje so Izlačani?

V redu.
Te družina podpira v tvojem poklicu?

Ja, definitivno.
Kakšna meniš je prihodnost mladih 
gostincev?

Odvisno kakšni so. So gostinci po duši 
ali pa gostinci, ker morajo delat. Odvi-
sno.
Je ta poklic razvrednoten?

Sigurno.
Se ti je kdaj zalomilo, bilo težko, da si 
komaj vzdržal, si se moral čemu odpo-
vedati?

Ja, sigurno. Vsak začetek je težak. 
Marsičemu smo se morali odreči, dopu-
stu in še mnogo tega bi se našlo. Vendar 
to moraš vzeti v zakup. Mi nimamo so-
bot, nedelj, nimamo prostih praznikov. 
Mi smo gostinci.
Kam rad zahajaš, v kakšne lokale?

V lokal grem z družbo in ta mi je naj-
bolj pomembna.
Kaj praviš o tringeltu danes?

Zelo malo ga je. Do punc so škrti. 
(smeh) Včasih ga je bilo več.
Bi povedal še kaj za Izlačane?

Dobrodošli v Piceriji Čebelica!

MIŠKA IN VOLK 

Nekoč je živel volk. Bil je zelo sa-
movšečen, vzvišen, požrešen in na-
dut. Pred ostalimi živalmi se je hvalil: 
»Ve ste vse po vrsti neumne, jaz pa 
sem pameten.«

V istem gozdu pa je živela miš, ki 
je bila zelo pametna. Nekega jutra se 
je zbudila zaradi hrupa. Pogledala je 

ven in zagledala volka, ki je na 

ves glas tulil. Miš ga je vprašala: »Kaj pa 
počenjaš tako zgodaj zjutraj?« Volk ji je 
odgovoril: »Tiho, ti malo mišje ščene!« 
Volk je miško prizadel. V njeni glavi pa 
se je skoval načrt. »Hej, volk! Izzivam te 
na dvoboj. Kdor prvi pride do človeške 
vasi, zmaga.«

Volk je rekel, da se strinja. Bil je ne-
pošten in že je začel teči. Miš pa ni šla za 

njim, samo stala je tam. Naš volk pa je 
že bil pri vasi. Naenkrat se je zaslišal 
glasen pok. Volk je bil ustreljen, mala 
miška ga je ukanila.

Torej, lastna hvala se po blatu valja.

Leon Prašnikar, 7. a, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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knJiŽnica izlake
Irena Medvešek

Krajevna knjižnica Izlake se je 5. 
maja  preselila v nove prostore. Pobuda 
je prišla s stani Kmetijske zadruge Izla-
ke, zahvala za uresničitev pa gre Občini 
Zagorje, ustanoviteljici knjižnice, ter žu-
panu Matjažu Švaganu in njegovi ekipi. 

Pred 20 leti je bila knjižnica  prav v 
tej stavbi, kamor se vrača. Leta 1996 se 
je preselila v prostore nad KS Izlake, v 
mansardo. Kljub temu da je bila težko 
dostopna, je takrat to pomenilo napre-
dek. Občina, ustanoviteljica se je zave-
dala, da mansarda ni najboljši prostor za 
knjižnico, in takoj, ko  je Kmetijska za-
druga Izlake predlagala, da za knjižnico 
uredi prostore v Zadružnem domu, je iz-
kazala pripravljenost in pobudo spreje-
la, s čimer je kolektiv Knjižnice Zagorje 
zelo razveselila.  V proračun je bila uvr-
ščena selitev in nakup dodatne opreme, 
sicer pa je knjižnica obdržala obstoječo 
opremo.

Na voljo je 150 m2 prostora s 7.500 
enotami  gradiva, ki ga bodo uporabni-
ki lahko prebirali tudi v urejeni čitalnici, 
najmlajšim pa je namenjen otroški koti-
ček.  S klančino je vhod zdaj dostopen 
tudi gibalno oviranim.

Knjižnica bo za zdaj odprta po ustalje-
nem urniku, dvakrat  tedensko, ob tor-
kih in četrtkih.

Ob odprtju so kratek kulturni pro-
gram pripravili učenci OŠ Ivana Kavčiča, 

k sodelovanju pa smo povabili tudi Dru-
štvo kmetic, žena in deklet na podeželju  
Izlake.

Želimo si, da bo Izlačanom nova pri-
jazna knjižnica s svojo zbirko omogočala 
izobraževanje in prijetno izpopolnjevala 
prosti čas.

Ko padajo listi z dreves

Obstaja letni čas,
ko z dreves listje leti.

Listi  pri nas doma so okras,
je ravno obratno, ko drevo zacveti.

Takrat pobiramo lisičke,
in gledamo selitve ptic.

Začarano strmimo v pisane liste,
kostanj nabiramo, se veselimo sladic.

Med trtami pobiramo grozde,
jih v vino spremenimo,

potem pa se imamo na Martina fino,
ko ob jedači in plesu se veselimo.

Obstajajo tudi drugi letni časi
se pa v nobenem tako ne trudi.

Mame v kuhinji zelenjavo vlagajo
in na kletne police kozarce  zlagajo.

Ajda Drnovšek, 6.B

Knjižničarski krožek, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake



PROELEKTRO M
tradicija in kakovost

Dejavnosti podjetja

- Trgovina s tehničnim blagom EVJ Center
- Elektroinštalacije
- Napeljave centralnega ogrevanja
- Vodovodne napeljave
- Plinske napeljave
- Klimatizacija in prezračevanje
- Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso
- Soproizvodnja toplotne in električne energije
- Izdelava lesnih pelet
- Nizke gradnje in delovni stroji
- Kabelskokomunikacijski sistemi
- Gratne ščetke in popravilo električnega orodja
- Bar Sedmica
- Lokalna televizija ETV

Loke pri Zagorju 22 | 1412 Kisovec | Tel.: 03/56 57 150 | www.elektroprom.si | info@elektroprom.si

ELEKTROPROM d.o.o.

Loke pri Zagorju 22 | 1412 Kisovec | Tel.: 03/56 57 758| etv.elektroprom.si | etv@elektroprom.si

Inverter klima naprave

Kontakt: Borut Novšak, Tel.: 03/56 57 153, mail: borut.novsak@elektroprom.si

- dostava in montaža
- servis
- ugodni plačilni pogoji

Toplotne črpalke

Kontakt: Robert Kukenberg, Tel.: 03/56 57 165, mail: robert.k@elektroprom.si

- za ogrevanje hiše ali prostorov
- za sanitarno vodo
- dobava in montaža
- servis
- ugodni plačilni pogoji

Peleti EVJ iz 100% smreke

Kontakt: EVJ Elektroprom, Tel.: 03/56 57 150, mail: peleti@elektroprom.si

Zastirka za na vrt,

iz lesnih sekancev smreke

Kontakt: EVJ Elektroprom, Tel.: 03/56 57 150, mail: info@elektroprom.si

Cena: 3,55€/vrečo

Cena: 3,90€/vrečo

Z montažo

že od 4.300€ naprej

Z montažo

že od 520€ naprej

- vsebnost pepela <0,85%
- vsebnost vode <5%
- gostota nasutja >650kg/m3 

- ponujamo cenovno ugodno presnemavanje kaset VHS na DVD ali USB ključek, 
- do konca leta za nove oglaševalce ponujamo začetni 70 % popust oglaševanja. 

Kontakt: Igor Gošte, Tel.: 041-989-446, mail:etv@elektroprom.si 

Slika je simbolična

Slika je simbolična
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Zamešana pravljica

Nekoč pred davnimi časi je za tremi 
gorami, sedmimi rekami in za devetimi 
kraljestvi stal srhljiv temačen gozd. In 
tam je živela Trnuljčica. Bila je oblečena 
v siromašna oblačila in doma je imela či-
sto malo hrane. 

Na drugem koncu sta pa živela Janko 
in Metka. Živela sta v ogromnem kra-
ljestvu, oblečena sta bila v prečudovita 
oblačila, hrane sta imela še preveč. Neke-
ga dne pa je Trnuljčica šla poiskat denar 
za svojo družino. Naletela je na sedem 
kozličkov. Vprašala jih je: »Morda veste, 

Jožef Mrož v Planici

Včeraj v nedeljo je Jožef Mrož odšel v 
Planico. Bil je napovedovalec skakalcev. 
Bil je vznemirjen, saj je ves mesec vadil 
lepo izgovarjanje jezikov.

Ob deveti uri zjutraj se je začelo. Na-
vijači so bili pripravljeni. Vzdušje je bilo 
fantastično. 

Jožef Mrož je v roke prijel mikrofon. 
Poskušal je povedati vsaj en stavek, a 
bila je tišina. Očitno je izgubil glas. Po 
mikrofonu se je slišalo samo kašljanje in 
hripava sapica. Bila je velika skušnjava. 
Uredniki so hitro našli novega napo-

Slovenka raziskuje Evropsko unijo

Nekje v Evropi …v majhni državi Slo-
veniji je živela deklica z imenom Tina. 
Hodila je v sedmi razred osnovne šole in 
zelo rada je brala in brskala po spletu o 
različnih državah Evrope. 

V šoli so se veliko učili tudi o Evrop-
ski uniji. Sprva ni vedela, kaj to sploh 
je, vendar je kmalu izvedela precej veli-
ko podatkov, kar ji je bilo res všeč. Ker 
je želela izvedeti še več, je kot ponavadi 
odšla v knjižnico in si izposodila nekaj 
knjig na temo Evrope in Evropske unije. 
Pobrskala je še po spletu in se zamislila. 
Razmišljala je o tem, kako lepo bi bilo 
potovati po Evropi in spoznati te različ-
ne države, kulture, verstva, ljudi …

Iz dneva v dan je razvijala svoje misli. 
Pregledovala je izposojene enciklopedi-
je. Kar naenkrat pa iz debele knjige sko-
či Pika Nogavička. Prijela jo je za roko 
in vprašala: »Želiš z mano po Evropi?« 
Odgovorila ji je, da si tega najbolj želi. 
Zamižali sta in že sta leteli in se vrteli po 
nebu. Pristali sta v glavnem mestu Fran-

kje bi našla nekaj denarja?« Kozlički so 
ji odgovorili, da na drugi strani in nato 
so zbežali, saj jih je lovil volk. Trnuljčica 
ni vedela, kaj pomeni na drugi strani. Pa 
je šla čisto po sreči iskat denar na drugo 
stran. 

Tisti čas pa sta starša Metke in Janka 
pripravljala gostijo, povabila sta 12 vil, 
ampak ene nista povabila, zato se je ta 
hotela maščevati in zagrozila otrokoma 
nekaj strašnega. In res, točno tako se je 
zgodilo: njuno kraljestvo je postalo za-
puščeno in tudi drugi vaščami so umrli. 

vedovalca. Ta je seveda imel glas. Jožef 
Mrož je odšel s prizorišča. V hišici, kjer 
so se skakalci pripravljali, da bodo sko-
čili, si je skuhal čaj z medom. Nič ni bilo 
bolje. Pojedel je pet tablet, a iz njegovih 
ust ni bilo nič slišati. Ko je že obupal nad 
svojim glasom, se je usedel med tribune 
in gledal. Ko je poslušal novega napove-
dovalca, si je mislil: »Precej bolje govori 
jezike od mene.« Ko so videli zadnji po-
let Petra Prevca, se je Jožefu glas povrnil. 
Seveda je bil on vesel, ostali pa ne.

Vsem je rekel, da bo naslednje leto on 

cije. V Parizu. Tina kar ni mogla verjeti, 
da je v Franciji. Biti tu si je želela že dol-
go časa. Pika je Tino lahkih nog popelja-
la po mestu. Ogledovali sta si le najlepše 
predele tega mesta zaljubljencev. Dovolj 
od blizu sta si ogledali Eifflov stolp, ki se 
je božansko dvigoval proti nebu. Tedaj se 
je Tina spomnila, da je pred prihodom  
Pike prebirala o zgodovini tega stolpa. 

Mogoče se ji vse le sanja ali pa se ji 
trenutno uresničujejo najlepše sanje? Je 
knjiga razumela bralčeve misli in pokli-
cala Piko Nogavičko na pomoč, da na-
dobudni deklici pokaže zaklade Evrope? 
Vse je le velika uganka. Pika je deklico 
Tino popeljala naprej raziskovat Evropo. 
Tina je zaprla oči in pričakovala še ve-
čje presenečenje. Dekleti sta potovali in 
potovali, ko sta prišli do kraja ob morju. 
Ko je deklica odprla oči, ni Pike nikjer 
videla. Pred očmi pa je zagledala malo 
morsko deklico. Ta jo je popeljala po šte-
vilnih evropskih morjih. Tako je Tina vi-
dela vsa bogastva morja. Ko sta prišli do 

Ravno takrat pa sta prišla mimo prince-
sa in princ. Ko sta videla, kako sta Jan-
ko in Metka mrtvo ležala na tleh, sta ju 
poljubila in kar naenkrat sta spet oživela. 
Kraljestvo se je spet prebudilo in vse je 
bilo spet po starem. Janko in Metka sta 
se poročila s princem in princeso. Takrat 
pa je prišla tudi Trnuljčica in ko sta jo 
Janko in Metka videla, kako je bila oble-
čena, sta jo vprašala, če želi ostati pri nji-
ju. Trnuljčica je seveda prikimala. In vsi 
so živeli srečno do konca svojih dni.

Anja Kos, 6. a 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

napovedoval, da bo njegov glas ves čas 
prisoten in da bo izgovorjava tujih jezi-
kov še boljša, kot je bila to leto. Najprej 
mu nihče ni verjel, a čez eno leto so se 
vsi čudili. Jožef Mrož je izpolnil svojo 
zaobljubo.

Neža Juvan, 6. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

površja, sta se vedno ozrli okoli in videli 
sta zanimive zgradbe in ljudi. Videli sta 
celo proslavo ob dnevu Evrope. Tina je 
resnično doživljala svoje sanje. Nikoli si 
ni mislila, da se ji bo kaj takega uresni-
čilo. 

Deklica se je po vseh dogodivščinah 
torej udeležila še prireditve ob dnevu 
Evrope v Bruslju. Zdaj je poznala vsa 
glavna mesta Evropske unije, znameni-
tosti, najlepše pokrajine, kulturo različ-
nih skupnosti ljudi … Z liki iz ljudskega 
izročila in pravljičnimi junaki znanih 
evropskih pisateljev je potovala po Evro-
pi. Obljubila si je, da bo, ko bo odrasla, 
potovala v še več evropskih držav ter 
srkala iz širine ljudske zakladnice in so-
dobnega sveta. 

Avtorice: Nives Moneta, Ana Lavrin, 
Anea Klopčič, Žana Grabnar, 7. a

OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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oDkrita skrivnost valvasorJevega portreta
Marjan Klančnik

Alojz Prašniker, domačin z Izlak in 
uspešni poslovnež, je bil velik častilec 
našega Valvasorja. Ko je leta 1868 odku-
pil graščino Medija, je v njej, Valvasorju 
v čast, napravil »Valvasorjevo spominsko 
sobo«. Pri takratnem uglednem slikarju

Ivanu Franketu je naročil Valvasor-
jev portret v naravni velikosti. Slikar ga 
je dokončal leta 1875, o čemer poročal 
tudi časnik Slovenski narod … da je g. 
Franke izdelal sliko Valvasorjevo v živo-
tnej velikosti … Sliko je mojster posnel 
po Valvasorjevi podobi iz Slave vojvo-
dine Kranjske in jo zares mojstersko na 
platnu oživil … Časopis še dodaja, da je 
podobo jako okusno uokviril ljubljanski 
lesorezec Mlakar.

Kaj pa se je s portretom pozneje, vse 
do leta 1994, ko jo je z odkupom prido-
bil Notranjski muzej v Postojni, doga-
jalo, pa v muzeju niso vedeli nič. Ne o 
vzroku nastanka portreta, ne o njegovem 

prvem bivališču v posebni sobi Medijske 
graščine.

    Tudi avtor tega zapisa je častilec 
velikega moža, Valvasorja. Zato ima po-
dobo graščine Medija na pisalni mizi ob 
računalniku. Tako jo ima vsak dan pred 
očmi. Pa nekega popoldneva sonce spet 
osvetli to podobo in avtorju se zazdi, da 
v kotičku vidi mlinsko kolo. Nikoli prej 
tega, neznatnega, detajla ni opazil. Saj 
večinoma gledamo celoto. Pogleda še, 
kako Valvasor v svoji Slavi opisuje Me-
dijo: … po prej imenovani dolini teče 
voda, ki se prav kakor grad Gallneck v 
kranjskem jeziku imenuje Medija in nosi 
veliko postrvi … Nobene besede pa o 
mlinu. Pa je mline imela vsaka gosposka, 
saj so podložniki dajatve žitaric oddajali 
v zrnju in ne kot moko.

     Avtor se, sledeč risbi mlina, odpravi 
med razvaline, da bi videl, kje naj bi ta 
mlin nekdaj bil. Takoj mu je bilo jasno 
– ob sotočju, kjer v Medijo priteka po-
tok iz Šemnika in tako poveča vodnatost 
Medije. Da bi se prepričal, se odpravi tja, 
kjer naj bi mlin pred stoletji stal. Tam 
zdaj stoji hiša gospe Minke Sešlar. Zač-
neta kramljati. Beseda nanese na Prašni-
kerja in na »Valvasorjevo sobo«.

     Avtor med pogovorom omeni raz-
sežno oljno podobo Valvasorja, ki naj bi 
se nekdaj nahajala v tej sobi in njeno ne-
znano usodo. Pa se gospa Rezka razživi:

… oja, o tej podobi mi je pa pripove-
doval moj oče. Da jo je hodil ogledovat 
neki gospod iz Ljubljane v času, ko je bil 
lastnik graščine Andrej Grobljar, ki jo je 
leta 1911 odkupil od Celestine iz Kranja 
… Tukaj avtor sledi pripovedovanju g. 
Rezke,ki ima, kljub letom, izvrsten spo-
min.

     Andrej Grobljar je imel sina Di-
onizija. Temu pa se ni dalo služiti voja-
ške obveznosti. Gospod iz Ljubljane, ki 
je hodil ogledovat Valvasorjevo podobo, 
je moral v Ljubljani biti dosti pomembna 
oseba. Pa mu je nekoč Grobljar omenil, 
da bi podobo zamenjal za uslugo. Če bi 
sinu Dioniziju na nek način uspel odpra-
viti obveznost služenja. Očitno je dogo-
vor obveljal.

     Podoba pa se je nekoč, po zavitih 
poteh in mnogih letih, pojavila na trgu 
umetnin. Odkupil jo je Notranjski muzej 
Postojna. Ni mogla najti boljšega zatoči-

šča.
Ta, malce skrivnostna, zgodba o por-

tretu mi ni dala miru. Pisal sem na sko-
raj vseznane umetnostne galerije, pa nič. 
Poizkusil sem še, brez upanja, v Narodni 
muzej v Ljubljani. Pa prav tam so me na-
potili v Postojnski muzej. Da je portret 
pri njih.

Po predhodnemu telefonskemu po-
govoru sva se z ženo napotila na ogled. 
Nadvse prijazno so naju sprejeli. Še po-
sebej so bili veseli, ko sem jim predsta-
vil zgodovino in vzrok nastanka Valva-
sorjevega portreta, saj o tem niso vedeli 
nič. Nič o Prašnikerju in »Valvasorjevi 
posebni sobi« na Mediji. Seveda sem bil 
vesel tudi sam, da sem našel ta portret in 
tako zaključil zgodbo. Posebna zahvala 
velja g. Alenki Čuk, kustosinji, za izka-
zano zaupanje. Posebna zahvala pa gre 
predvsem g. Minki Sešlar.

»… nobena pot mi ni bila predolga, nobena 
nevarnost prevelika, noben trud pretežaven; upa-
nje, da se bom kaj posebnega naučil, osladilo mi 
je vsako težkočo …«

     V muzeju je podoba Valvasorja po-
stavljena na častnem mestu. V dolgi raz-
stavni dvorani, kjer je razstavljen Kras s 
svojimi posebnostmi, saj je prav Valva-
sor skrivnosti cerkniškega presihajočega 
jezera odkril in prenesel v svet. Prav na 
podlagi razprave o Cerkniškem jezeru 
je Valvasor postal član ugledne Kraljeve 
družbe (Royal Society) v Londonu.

 V Notranjskemu muzeju so z vese-
ljem sprejeli najino vabilo, naj naju obi-
ščejo in si ogledajo medijsko graščino in 
vse, kar je od nje ostalo .

Reambulirana katastrska mapa iz leta 1868. Po-
sredoval za Izlaške novice Marjan Klančnik, 

vir: Arhiv Republike Slovenije. 

Najstarejši, doslej znani, zapis imena Izlake – 
Sup¨yslack v gamberškemu urbarju iz leta 1498.  
Gamberška podložnika na Izlakah sta bila dva: 

Jakob Zupan in Marinitza, vdova.
Levo zapis obeh podložnikov, desno, vzporedno, 

dajatve: Jakob Zupan
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kraJevni oDbor rDečega kriŽa izlake
Mari Drobne

Krajevni odbor RK Izlake je eden od 
13 krajevnih odborov, ki delujejo v okvi-
ru Območnega združenja RK Zagorje. 

Krajevni odbor RK Izlake ima že dol-
goletno tradicijo v svojem kraju, saj je 
bil ustanovljen že v sedemdesetih letih 
z namenom srečanja starejših krajanov 
nad 70 let.

Z leti pa se je dejavnost precej spre-
menila glede na družbene razmere, ki so 
prinesle revščino in pomanjkanje dobrin 
tudi v naše življenje.

Naša osnovna dejavnost je razdeljeva-
nje hrane in drugih materialnih dobrin 
družinam in posameznikom v stiski oz. 
izboljšanje situacije, v kateri se znajde-
jo zaradi bolezni, izgube službe ali pre-
majhnih prejemkov, pokojnine itd.

V lanski jeseni in tudi letos je RK Za-
gorje prejela slovenska jabolka, ki smo 

jih razdeljevali družinam in posamezni-
kom, ki so jih bili zelo veseli.

V letu 2013 smo začeli z novo dobro-
delno akcijo »Viški hrane«, katere pobu-
dniki so bili člani Lions kluba Trbovlje 
iz naše občine. Začetniki akcije so člani 
Lions kluba Mozaik iz Celja, kjer se je iz-
kazala kot izjemno dobra in učinkovita 
pomoč. Osnovna in največja vrednost je 
v tem, da ob večerih prostovoljci v trgo-
vskem centru Mercator v Kisovcu pre-
vzamemo neprodano hrano, ki ima rok 
do 24. ure tekočega dne in jo odnesemo 
še tisti večer socialno šibkim družinam 
in posameznikom. Vsak krajevni odbor 
pride na vrsto približno vsake tri mese-
ce, hrano pa prevzemamo od ponedeljka 
do nedelje. Prostovoljke, ki hodimo po 
hrano, tako osrečimo kar nekaj družin 
in posameznikov s kakovostno hrano. 

Vsako leto v jeseni organiziramo sre-
čanje starejših nad 70 let, ki poteka v OŠ 

Ivana Kavčiča, ki nam prijazno odstopi 
prostor za izvedbo prireditve. To je eden 
izmed prijetnejših dogodkov, ki se ga 
starejši vedno znova zelo veselijo. Na 
srečanju jim pripravimo pogostitev, kraj-
ši kulturni program, ki ga izvedejo učen-
ci Osnovne šole Ivana Kavčiča s svojimi 
mentoricami, najstarejšo udeleženko in 
udeleženca srečanja skromno obdari-
mo, s prijazno besedo pa jih pozdravijo 
župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž 
Švagan, predsednica RKS – Območnega 
združenja Zagorje Metka Podpečan in 
predsednik Krajevne skupnosti Izlake. 
Srečanja potekajo pod pokroviteljstvom 
Občine Zagorje ob Savi, ki ima izjemen 
posluh za starejše.

Prijetno druženje popestrimo s har-
monikarjem, ki še dodatno poskrbi za 
pesem in veselje. (Priloga slika)

Prosim in hvala

Prosim in hvala sta kot bratca mala.
Prosim vedno prvi je na vrsti,

za njim hvala se pripodi,
da česa ne izpusti.

Hvala ti odpre vsa vrata,
zato prosim skrbi,

da se hvala nikoli ne izgubi.

Nia Borštnar, 5.a

Knjižničarski krožek, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Naj se na tem mestu še enkrat zahva-
lim ravnateljici ge. Tatjani Krautberger 
za vso izkazano pomoč pri izvedbi sre-
čanja starejših na Izlakah.

Naše prostovoljke sodelujemo pri ak-
ciji barvanja velikonočnih pirhov, ki jih 
potem RKS OZRK Zagorje ponudi za 
prostovoljne prispevke na treh lokacijah 
v Zagorju in Kisovcu. Zbrana sredstva pa 
namenijo letovanju otrok, katerim starši 
ne morejo plačati počitnic na morju.

Prav tako sodelujemo pri akciji Mi-
klavževi piškotki, kjer naše prostovoljke 
spečejo pecivo in potem ga na RK Za-
gorje skupaj z ostalimi dobrotami iz vseh 
krajevnih odborov zapakirajo v primer-
no embalažo in ponudijo na Miklavže-
vanju v Zagorju v zameno za prostovolj-
ne prispevke.

Verjetno ste dobili tudi položnico za 
plačilo članarine, ki znaša 5 evrov, kjer je 
tudi pojasnjeno, za kaj se porabijo zbra-

na sredstva. Če ste jo že plačali, se vam 
iskreno zahvaljujemo.

Pri teh akcijah sodelujejo in pomagajo 
mladi prostovoljci iz vseh osnovnih šol s 
svojimi mentoricami, tudi z izlaške šole.

Sredstva se razdelijo za plačilo malice 
in kosil otrokom, katerih starši ne zmo-
rejo teh stroškov.

Decembra obiščemo tudi starejše nad 
85 let na njihovih domovih in jih skro-
mno obdarimo. Prav tako obiščemo tudi 
naše krajane, ki so v Domu starejših na 
Izlakah.

Naj omenim že utečeni program mer-
jenja krvnega tlaka, holesterola in slad-
korja, ki ga izvaja naša prostovoljka So-
nja Bedrač vsako drugo sredo v mesecu v 
prostorih KS Izlake, ki je dobro obiskan s 
strani naših krajanov.

Nekatere naše prostovoljke so že 
precej v letih in ne zmorejo več toliko 
aktivnosti, zato bi potrebovale nove, 
mlajše prostovoljce in prostovoljke. Če 
ste humani in pripravljeni pomagati v 
našem odboru, vas vabimo, da napišete 
sporočilo na elektronski naslov: drobne.
mari@gmail.com.

Zelo bomo veseli vsakega novega pro-
stovoljca, saj je sreča v majhnih stvareh, 
toplih ljudeh in stisnjenih dlaneh.
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Stara violina

Učitelj glasbe me podaril je majhni 
deklici,

talentirana je bila,
a po vojni je doma pomagala,
saj družina je komaj shajala.
Deklica pa bi igrati morala.

Zdaj ne več majhna deklica,
s sabo me je vzela,
ko se je preselila.

Težko je bilo,
a glasba jo je naučila,

da naj se spomni srečnih dni
in na staro violino naj zaigra.

Ko je deklica name zaigrala,
sem se spet srečno počutila,

saj sem včasih že mislila,
da me je zapustila.

A me je vedno znova razveselila,
ko mi je pokazala,

da me nikoli ne bo pozabila.

Nagrada mi je bila hvaležnost

Pred nekaj meseci sva šla jaz in moj 
brat Alen k moji babici Valburgi in ded-
ku Tonetu.

Ko sva prišla, sta bila oba zelo vesela. 
Babica nama je ponudila čaj in piškote. 
Čez nekaj časa pa se je babica spomnila, 
da ima čez pol ure zdravnika v Zagor-
ju. Ker babica nima vozniškega dovolje-
nja, jo vedno pelje dedek. Potem pa se 
je spomnila, da sva pri njiju Alen in jaz. 
Ni vedela, kaj naj stori, zato je že hotela 
poklicati sosedo, da naju pride popazit.

Ko je že klicala, sem se spomnila, da 
sva z Alenom lahko sama doma in da 
jima pospraviva in skuhava kosilo. Ni-
sem povedala Alenu in tudi babici ter 
dedku ne. Rekla sem: »Babi, z Alenom 
sva lahko tudi sama doma.« Ko je to sli-
šala, je prekinila in še enkrat vprašala, če 
sva res lahko. Pokimala sem ji in rekla: 
»Saj veš, da sva doma velikokrat sama, 
ker sta oči in mami v službi.«

Babica je bila zelo vesela. Oblekla se je 
in naju opozorila, da se ne smeva igrati 
z ognjem. Prikimala sva ji in babica ter 
dedek sta šla iz hiše.

Ko se je njun avto odpeljal, sem Alenu 
povedala svoj načrt. Potem pa sva se loti-
la dela. Alen je začel pospravljati hišo, jaz 
pa sem se lotila kuhanja. Po nekaj urah 
sta babica in dedek prišla domov. Ko sta 
prišla, je bila hiša pospravljena in kosilo 
na mizi.

Prišla sta v kuhinjo in ko je babi na 
mizi zagledala kosilo in pospravljeno 
hišo, je bila zelo vesela. Še kar nekaj dni 
je govorila, kako pridna vnuka ima.

Maja Joger, 6. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Mamin čudežni mešalnik

Na koncu ulice je stala hiša in v njej je 
živela revna družina, mama s tremi otro-
ki. Bila je ločena in brez poklica. Doma 
je imela čisto malo stvari, ampak najbolj 
se ji je zdel pomemben mešalnik.

Ker so bili otroci še majhni, niso mo-
gli pojesti velikih kosov. Zato je mama 
vedno pripravila zmešano jabolko. Otro-
ci so jih oboževali. Nekega dne, ko je ho-
tela zmešati jabolko, mešalnik ni hotel 
vžgati. Mama je pri sebi v strahu rekla: 
»O, ne, kaj bom pa sedaj?« Pogledala je v 
svojo denarnico: »Imam samo dva evra, 
ne morem si privoščiti, da bi kupila nov 
mešalnik.« Ampak vseeno je šla v trgovi-
no. Prodajalca je vprašala: »Imate morda 
kakšen mešalnik za dva evra?« Proda-

Lisjak in zajec

Sonce je ušlo in lisjak se je prebudil. 
Bil je zvit in zloben, prav tako kot nje-
gov oče. Na istem hribu pa je živel tudi 
zajec, ki je bil pošten kot njegov oče.

Lisjaku je zakrulilo v želodcu: »Ojoj, 
kako sem lačen, na tem hribu živi še en 

zajec, hmm, kar njega bom pojedel.« 
Zajec je prišel iz svoje luknje in začel je 

jesti regrat. Za njim pa se je približal lis-
jak: »Hej zajec, kako si? Veš, malo sem 

osamljen, pridi se igrat k meni domov.« 
Zajec se je ustrašil. »O, ti si, lisjak. Se-

veda se bom igral s tabo,« je rekel zajec 
in že sta se odpravila v lisičji dom. Zajec 

je po poti razmišljal, zakaj ga je lisjak 
povabil domov. Naenkrat se je spomnil, 
da je njegov oče pojedel njegovega. Raz-

videl je, da ga noče pojesti. Že sta bila 
pri njegovi hiši. »Kar vstopi, zajec,« je 

dejal lisjak. Zajec je plaho vstopil in za-

gledal lonec vrele vode. Zdaj se je lisjak 
pripravljal, da ga porine noter. Zajec ga 
je videl in se umaknil, lisjak pa je padel 

najprej v lonec. Zajec je hitro odskakljal 
domov. 

Zajec se je naučil, da jabolko ne pade 
daleč od drevesa. 

Leon Prašnikar, 7. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Ko je čas prišel,
me je podarila

svoji mladi vnukinji
in ji rekla,

da naj ponosna bo,
da živi v Evropski uniji,

da lahko prosto teče in se zabava,
ne da bi v strahu trepetala.

Če med vojno
moj zven bi slišali,

me ne bi prepoznali.
Takrat otožna sem bila

zaradi vseh grozot sveta.
Zdaj pa spet vesela sem

in ponosno igram
v svetu brez grozot

dobro se imam. 

Lana Krapež, 7. b
OŠ Ivana Kavčiča Izlake

jalec se je zasmejal: »Dva? Saj se šalite, 
kajne?« Mama se je obrnila in žalostno 
odšla skozi vrata trgovine. Takrat pa je 
prodajalec zavpil: »Stojte! Morda vam pa 
lahko dam mešalnik za dva evra.« Mama 
se je obrnila in z zanimanjem sledila 
prodajalcu. Prodajalec ji je pokazal me-
šalnik in rekel: »Tale mešalnik vam lah-
ko dam zastonj, samo napoto nam dela.« 
Mama je vzela mešalnik in odšla domov. 
Ko ga je hotela vklopiti, je mešalnik sam 
vzel jabolko in začel mešati.

Od takrat naprej je imela mama naj-
boljši mešalnik na svetu, saj je lahko me-
šal tudi najtrše stvari.

Anja Kos, 6. A
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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turistično srečanJe staroDobnih vozil zagorska 
Dolina 2015
Frančiška Zorec

Maj ni samo mesec cvetočega zelenja, 
prebujajočega se življenja in toplih sonč-
nih žarkov, je tudi mesec različnih prire-
ditev, med katere spada praznovanje kra-
jevne skupnosti Izlake v sklopu različnih 
krajevnih društev, med katerimi je tudi 
Šport klub Tornado s svojim turističnim 
srečanjem starodobnih vozil, tokrat že 
devetim po vrsti.

Prireditve je bila načrtovana za 16. 
maj v upanju, da so ledeni možje in mo-
kra Zofka mimo in da nam bo vreme na-
klonjeno. Žal ni bilo tako … V zgodnjih 
jutranjih urah je neusmiljeno deževalo, 
zato je bila tudi slabša udeležba, zlasti je 
bil velik izpad motoristov. Pozno dopol-
dne se nam je toplo sonce v prekrasnem 
dnevu želelo oddolžiti za vso našo slabo 
voljo in skrbi.

Sprejem udeležencev srečanja je bil 
na Turistični kmetiji Zorec, kot že vsa 
pretekla leta so jih sprejeli s prijazno do-
brodošlico in bogatim samopostrežnim 
zajtrkom. Semi Grbič, alfa in omega vseh 
srečanj, je prisotne seznanila z vsebino 
celodnevnega programa, ki je bil tokrat 
na temo okolju prijazno, in jim opisala 
predvideno traso. Pozdravil jih je tudi 
predsednik kluba Dejan Zorec in pred-
sednik KS Izlake Franc Ravnikar, ki je 

vsem zaželel srečno in varno vožnjo.
Kolona starodobnikov je ob 10. uri 

krenila na pot v spremstvu prijaznih 
motoristov kluba Klukhena iz Zagorja 
ob Savi. Nismo vedeli, da nas zadnjič 
spremlja Dušan Marn, ki nam je bil zvest 
vsa leta naših srečanj. V istem letu se je 
namreč smrtno ponesrečil na eni od mo-

torističnih turnej. V tem obdobju smo 
izgubili tudi člana našega kluba Edvarda 
Sotenška, ki je po hudi bolezni žal pre-
minil. Člani ŠK Tornado ju bomo ohra-
nili v lepem in nepozabnem spominu.

Prvi postanek na začrtani poti je bil 
na Lokah pri Zagorju, in sicer ogled 
Tovarne gradbenega materiala Xsella 
Porobeton. Udeleženci so si ogledali po-
stopke izdelave gradbenega materiala, še 
posebej zanimiv je bil širok izbor že pri-
pravljenih projektov energijsko varčnih 
Ytong hiš.

Pot se je nadaljevala v center Zagor-
ja ob Savi, kjer je bil drugi postanek pri 
Komunalnem podjetju Zagorje. Tu nas 
je prijazno pričakal direktor podjetja s 
svojimi strokovnimi sodelavci. Razkaza-
li so nam razširjeni vozni park in nam v 
kratki razlagi opisali strategijo podjetja, 
ki s svojimi dejavnostmi pomembno pri-
speva k čistejšemu okolju in zagotavlja 
kakovost bivanja občanov občine Zagor-
je ob Savi. 

Da bi bilo vzdušje še prijetnejše, smo 
izvedli tudi nekaj zabavnih igric na temo 
ločevanja odpadkov. Tekmovalci so se 
odlično izkazali in bili s strani vodstva 
podjetja tudi nagrajeni s praktičnimi da-
rili, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.



Dan se je nagibal v popoldan in čakal 
nas je še obisk Ribiške družine Zagorje. 
Na poti do njih smo si ogledali še novo 
centralno čistilno napravo, ki je bila še v 
poskusnem obratovanju.

Ribiči so nas prijazno sprejeli z veselo 
glasbo in žarom, s katerega je nadvse pri-

jetno dišalo po pečenih ribicah, ki smo si 
jih pozneje privoščili in jih vsak po svo-
je tudi dobro zalili. Predsednik ribiške 
družine nam je predstavil njihove dejav-
nosti, kot so ribištvo, ribogojstvo in skrb 
za ribolovne revirje. Naši »starodobniki« 
so se lahko preizkusili tudi v lovu, am-

pak samo na umetne ribice. Vzdušje in 
dobra volja se je stopnjevala ob zvokih 
harmonike, nekateri pa so uživali na 
klopcah ob ribniku in se predajali soncu.  

Ker čas ni nikoli zaveznik v prijetnih 
trenutkih, saj vedno prehitro teče, smo 
se tudi mi morali odpraviti proti zadnje-
mu cilju … nazaj na Turistično kmetijo 
Zorec, kjer je bil sklenjen celodnevni 
program s podelitvijo simboličnih daril, 
zahval in pokalov tekmovalcem. Prire-
ditev je bila kljub slabemu začetku pri-
jetno zaključena, kar se je odražalo na 
zadovoljnih obrazih naših gostov, ki so 
se že veselili ponovnega srečanja v pri-
hodnjem letu.

V imenu vodstva ŠK Tornado bi izko-
ristila to priložnost in se vsem, ki ste ka-
korkoli pomagali pri izvedbi našega sre-
čanja, iskreno zahvalila. Vse pa vabim na 
deseto jubilejno turistično srečanje sta-
rodobnikov, ki bo v soboto 21. 5. 2016. 
Potrudili se bomo, da bo nepozabno za 
vse naše stare in nove udeležence. Pridi-
te in preživite dan v naši lepi prenovljeni 
Zagorski dolini.



Krajevna organizacija ZB NOV je bila 
ustanovljena v letu 1962 po takrat veljav-
ni zakonodaji. Člani so bili samo ljudje, 
ki jim je uspelo preživeti v taboriščih, ki 
so aktivno sodelovali v NOB, imeli status 
borca,  vdove padlih borcev,  skratka, vsi 
tisti, ki so v svojih srcih nosili trpljenje 
preteklosti. Kljub temu lahko rečemo, da 
je bila organizacija, glede na število ljudi 
v krajevni skupnosti, kar številčna. Spo-
znanje, da bodo organizacije ZB s stara-
njem članstva številčno vedno bolj šibke, 

     kDo smo?            kaJ Delamo?        kaJ Želimo?
je pripeljalo do tega, da je treba v svoje 
vrste  vključiti  vse tiste, ki imajo poziti-
ven odnos do NOB in do partizanskega 
boja.

Naša organizacija ZB za vrednote 
NOB trenutno šteje 80 članov. Od tega 
jih ima status borca 17, vsi ostali so lju-
dje, ki cenijo vrednote narodnoosvobo-
dilnega boja in se zavedajo, da če ne bi 
bilo upora proti okupatorju ter zmago-
vitega zaključka, tudi danes ne bi bilo 
samostojne          Slovenije. Zavedajo 
se, da so bili temelji nove države posta-
vljeni v času NOB, da so bile spoštovane 
vrednote svoboda, solidarnost, enakost, 
tovarištvo, domovina, jezik, česar za da-
našnji čas skoraj ne moremo trditi. Smo 
starejša organizacija, saj je v naši sredini, 
na žalost, samo četrtina članov rojena po 
letu 1945 in imamo samo eno članico, ki 
je bila rojena v samostojni državi. Žalo-
stno a resnično, ni pa tragično.

Smo člani Združenja ZB za vrednote 
NOB Zagorje ob Savi, kjer deluje devet 
KO. 

Iz imena naše organizacije je razvi-
dno, kaj je naše delo. Skrbimo za udelež-
bo na spominskih in slavnostnih prosla-
vah, prireditvah pomembnih dogodkov 
iz NOB, pa tudi iz obdobja oblikovanja 
samostojne Slovenije. Naši člani so se 
udeležili spominske obletnice Dražgo-
ške bitke, zmagovite partizanske bitke na 
Jančah, spominske proslave na kongresu 
Slovenske ženske protifašistične zveze v 
Dobrniču in še bi lahko naštevali. Vsi 
našteti obiski in srečanja so samoplačni-
ški, zaradi tega in ker je kupna moč na-

Metod Knez s.p.

KGM KNEZ

040 614 288

STORITVE S KMETIJSKO IN GRADBENO MEHANIZACIJO

šega članstva iz leta v leto slabša, je tudi 
udeležba nekoliko skromnejša.

Bolj obiskana so dogajanja v občini in 
krajevni skupnosti. Tako smo se v pre-
teklem letu udeležili proslave ob dne-
vu upora proti okupatorju, srečanja na 
Čemšeniški planini in tudi srečanja ve-
teranskih organizacij Zasavja na Kumu. 
Udeležujemo se tudi vseh proslav in sre-
čanj, ki jih organizira krajevna skupnost.

Skrb za članstvo ima v naši krajevni 
organizaciji posebno vlogo. Odraža se z 
obiski naših ostarelih, osamljenih članov 
doma ali pa tistih, ki so zaradi bolezni 
v bolnici.  Redno obiskujemo tudi naše 
člane, ki so v Domu starejših na Izlakah. 
V lanskem letu smo opravili 9 obiskov v 
Domu ter 31 pri ostalih članih.

Skrb za spomenike žrtev in grozot 
druge svetovne vojne nam je bila, kot 
bi lahko rekli, že ob rojstvu položena v 
zibelko. Naši člani ob pomoči vrtnarstva 
Hodak zgledno skrbijo za spomenike iz 
NOB. Posebno skrbno pripravimo vsa-
koletno žalno komemoracijo, v sodelo-
vanju z Osnovno šolo Ivana Kavčiča ter 
Krajevno skupnostjo, v Orehovici.

Kaj si želimo? Želimo si, da bi se v 
naše vrste vključilo čim več mladih, ker 
bomo le tako zagotovili, da se herojska 
dejanja naših očetov, mater in starih 
staršev v preteklosti ne bodo pozabila in 
da bodo spominska obeležja ostala lepo 
vzdrževana v spomin in opomin, da do 
podobnih dejanj ne bi prišlo nikoli več.

KO ZB NOB Izlake 

Lutka v izložbi

Včeraj sem srečala deklico,
ki je opazovala lutko v izložbi,

gledala v njene lepe oči,
in si želela, da njeno lepoto dobi.

Lutka je imela čudovite lase
in prečudovit nos,

a deklica se je spraševala,
le zakaj sama takšna ni postala.

Kmalu je postala jezna,
nase – ker se zave,

da lepota je brezvezna,
da le z izložbe vate zre.

Deklici se rahlo nasmejim,
z očmi ji potrdim,

da prava lepota živi med živimi ljudmi.

Daša Pistotnik, 6.B

Knjižničarski krožek, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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Društvo kmetic, Žena in Deklet na poDeŽelJu 
IzlAKe - mlINše - KoloVrAt

Irena Ule, 
predsednica Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake - Mlinše- Kolovrat

Vsako leto našega delovanja je pestro, 
polno manjših dogodkov, vmes pa  po-
skušamo pripraviti kakšno odmevnejšo 
prireditev. Društvo  predstavlja življenje 
na podeželju, če pa se odpravimo dlje od 
doma, pa smo tudi promotorke krajev 
občine Zagorje ob Savi. 

Aktivnosti potekajo vse leto. Kadar 
je nekoliko manj dela na kmetijah, se 
srečamo na občnem zboru, da pripravi-
mo kakšno delavnico in izobraževanje. 
Odpravimo se tudi na kopanje v toplice 
ali na morje, saj moramo poskrbeti  za 
naše zdravje. V naši okolici poiščemo 
ljudi, ki nam predstavijo različne teme: 
smo že nekoliko starejše, zato so teme 
o zdravju in pravilni prehrani zelo do-
brodošle. Naše kuharske navade smo že 
kar dobro spremenile in se nagibamo k 
bolj zdravemu načinu prehranjevanja. 
Posegamo po sestavinah iz domačega 
okolja in se seznanjamo z uporabo ze-
lišč. Enkrat letno se odpravimo na stro-
kovno ekskurzijo. V preteklem letu smo 
bili v  Pomurju, v okolici Križevcev pri 
Ljutomeru. Ogledali smo si delo  v roko-
delskih delavnicah, »prijazne« hiške, se 
sprehodili ob Muri in se na koncu dru-
žili s prebivalcem kamene dobe. Bilo je 
zelo zanimivo, saj smo se lahko seznanili 
s to dobo. Obenem pa smo se tudi dobro 
nasmejali, saj so bili Pomurci menda že 

v ledeni dobi veseli ljudje.  Vsako leto 
se povabimo k mladi kmetici in kmeti-
ci leta. Prav tako redno sodelujemo na 
Državnih ženskih kmečkih igrah. Žal 
nismo imele kandidatke na izboru kme-
tice leta, niti nam ne uspe najti primer-
ne kandidatke na tekmovanju za mlado 
kmetico. Pogumnejše smo pri vožnji s 
traktorjem in tudi lansko leto se je naša 
članica udeležila državnega tekmovanja. 
Redno sodelujemo  na državnem nateča-
ju v fotografiji in sliki. Ne smemo pa po-
zabiti na našo pevsko skupino Klasek, ki 
ima veliko nastopov in se udeležuje raz-
ličnih tekmovanj. Enkrat letno pa skupaj 
z društvom organiziramo koncert, na 
katerega poleg naše skupine povabimo 
tudi prijatelje od drugod. V lanskem 

letu so se vabilu odzvale  ljudske pevke 
Čebelice iz Mirne Peči, Fantje z vasi iz 
Škocjana, Vesele Ribnčanke in Ljudski 
pevci iz Marije snežne. Prijetno srečanje 
je bilo v kapeli na Izlakah, obiskovalci 
so bili navdušeni, me pa zadovoljne, da 
smo se lahko družile z zanimivimi pev-
ci. Naša pevska skupina se je lansko leto 
udeležila tudi Europeade ljudskih pev-
cev in godcev. Bilo je naporno, čudovi-
to in nepozabno. Leto smo zaključile s 
tradicionalnem silvestrovanjem. Vedno 
se z veseljem udeležimo prireditev v do-
mačem kraju, kjer se predstavljamo na 
svoj način. Obujamo kmečke običaje in 
tako smo se lotile spravila sena na star 
način. Ker sena ni bilo veliko, smo delo 
hitro opravili in se nekoliko dlje zadržali 
na »likofu«. 

To je le nekaj utrinkov našega dela. 
Načrtovanim aktivnostim sledimo vse 
leto, včasih kaj izpustimo, pogosteje 
pa še kaj dodamo. Opažamo, da nam 
zmanjkuje časa, a vendar smo prepriča-
ne, da si ga moramo preprosto vzeti in se 
družiti s kolegicami v društvu. Težko je 
iti od doma, a so naša druženja zanimiva 
in hitro minejo. Ugotovile smo, da delo 
doma običajno počaka in ga z večjo voljo 
postorimo, ko pridemo domov.

Zahvaljujem se vsem, ki nam poma-
gate pri našem delu. Predvsem pa hvala 
prizadevnim članicam, ki jim želim ve-
liko zdravja in čim več lepih trenutkov. 
In naj v naše vrste ponovno povabim 
kmetice, podeželska dekleta in žene, da 
bi skupaj nadaljevale začrtano pot.
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mnoŽično financiranJe in zaDruga vez
Matej Burkeljc

Množično financiranje ali angleško 
crowdfunding, kjer gre za pridobivanje 
sredstev za zagon proizvodnje, razvoj 
izdelkov in podobno, v Sloveniji ni nič 
novega. Pravzaprav je Slovenija glede 
na pridobljena sredstva in sodelovanje v 
crowdfunding kampanjah zelo uspešna. 
Eni najbolj znanih projektov so Ondu, 
Chipolo, Red Pitaya. 

Množično financiranje omogoča pri-
dobivanje sredstev od posameznikov, 
ki želijo finančno podpreti projekt. V 
zameno pa pridobijo nagrado, ki jo po 
uspešno zaključeni kampanji pode-
li prijavitelj projekta. Če kampanja ni 
uspešna, se investitorjem povrnejo vsa 
denarna sredstva. Na ta način mladim 
startupom ni treba čakati na razpise za 
pridobivanje zagonskega kapitala. Tovr-
stno financiranje je odlična priložnost za 
izvajanje marketinških aktivnosti in ve-
čanje prepoznavnosti še neuveljavljene 
blagovne znamke.

Za množično financiranje se odločajo 
podjetniki z raznovrstnimi idejami: od 
čisto dobičkonosno usmerjenih, kultur-
nih organizacij, ki se želijo predstaviti, 
do človekoljubnih pobud, katerih cilj je 
zgolj pomagati sočloveku. Najbolj znane 
platforme, na katerih se vse to dogaja, so 

Kickstarter, Indiegogo in StartSomeGo-
od. V Sloveniji je na voljo sveža platfor-
ma za množično financiranje, imenova-
na Adrifund, na kateri je bilo uspešno 
realiziranih že kar nekaj projektov.

Prvo slovensko platformo za nagradno 
množično financiranje Adrifund je pod-
prla iniciativa Slovenia Crowdfunding. 
Njen soustanovitelj Luka Piškorič je na 
dogodku ob splavitvi Adrifunda pouda-
ril uspešnost slovenskih crowdfunding 
projektov v svetu in dejal, da je prav ta 
oblika zbiranja sredstev rešitev za mar-
sikatero idejo, ki bi sicer zagonska sred-
stva neuspešno iskala v obliki bančnega 
posojila.

Že prvih sedem aktivnih projektov na 
platformi Adrifund kaže na ustvarjalni 
naboj, ki tli v lokalnem okolju. Zagon-
ska sredstva iščejo projekti z različnih 
področij, od kulture do zeliščarstva. 
Ustanovitelj platforme je Matej Rauh. 
Med prvimi so se s svojimi kampanjami 
Adrifundu pridružili Akademski pev-
ski zbor France Prešeren Kranj, Simpli 
šport, Coolio!, Divja, Lakeness Adrena-
lin fest, Carbon Evolution. Iz Zasavja je 
prvi pridružen projekt Vertikalni vrtovi 
zadruge Vez.

Na Adrifundu obeta začetek zasa-

vsko-velenjske crowdfunding kampanje 
za množično financiranje, s katero želi 
zadruga Vez povečati svojo prepoznav-
nost in pridobiti nekaj denarnih sred-
stev. Kampanja zadruge Vez se je začela 
v sredo, 11. 5. 2016 in je trajala 30 dni.

Z vašo podporo projekta bo omogo-
čen nadaljnji razvoj vertikalnih vrtov iz 
lesa, konoplje in ponovno uporabljenih 
materialov ter širjenje socialnega pod-
jetja. Na voljo so privlačne in uporabne 
nagrade, ki se začnejo pri semenskih 
bombah in končajo pri raznovrstnih iz-
vedbah vertikalnih vrtov. 

V zadrugi Vez trenutno raziskujemo 
možnosti uporabe konopljinih kompo-
zitov kot trajnostnega materiala za ver-
tikalne vrtove, s katerimi večamo pre-
hransko suverenost in v naše domove 
vnašamo svežino ter zdravo domačo hra-
no na dosegu roke. Vlagati nameravamo 
v širjenje socialnih mrež in povezovanje 
sorodnih organizacij. Verjamemo, da je 
oblikovanje skupnosti ključnega pome-
na.

Spremljajte nas na Adrifundu!

https://www.adrifund.com/ 
www.zadrugavez.org
zadruga.vez@gmail.com
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prostovolJno gasilsko Društvo izlake v svoJem 
95. letu
Marjan Pograjc 
VGČO II 

Spoštovane krajanke in krajani Izlak 
ter vsi ostali podporniki gasilstva na 
Izlakah,

mineva leto, odkar smo vas seznanili 
z novostmi in obudili spomin na začetke 
delovanja prostovoljnega gasilskega dru-
štva Izlake. Letos je društvo v svojem 95. 
letu delovanja in loči nas še pet let, pa 
bomo imeli okroglo obletnico, ki nam 
bo vsem v čast in ponos. To dokazuje 
vsakodnevni trud, vse od ustanoviteljev 
društva dalje.

Najprej vas bom seznanil z delova-
njem na področju preventive in naza-
dnje še z uspehi naših pionirjev in mla-
dincev na gasilskih tekmovanjih.

Na področju požarne varnosti in ope-
rativnega delovanja je bilo v lanskem letu 
storjenega veliko dela. Tu naj omenim, 
da ozaveščanje spada k osnovni nalogi 
društva in vsakega posameznika. Boljša 
kot je preventiva, manj dela – intervencij 
imamo, vendar pa vseh nesreč ne more-
mo odpraviti.

Odkar sem nazadnje pisal, je bilo na 
našem območju sedem intervencij, od 
teh en požar neurejenega kurjenja v go-
spodarskem poslopju, ki je bil na srečo 
brez posledic. Štiri intervencije so bile 

posledica neurij oziroma močnega ve-
tra. Ta je ruval drevesa, zapiral ceste in 
odkrival strehe. Proti tej novodobni ne-
varnosti se ne moremo povsem zaščiti-
ti. Zadnja intervencija je bila posledica 
poznega snega in snegoloma. Pri tovr-
stnih dogodkih smo gasilci premalo in 
preslabo opremljeni, nudimo lahko le 
najnujnejšo pomoč. Službe, ki bi morale 
skrbeti za urejenost in prevoznost cest, 
premalo storijo na preventivi, čeprav 
so za svoje delo plačane. V današnjem 
času smo gasilci prevzeli nalogo ˝dežur-

nega  urejevalca cest˝. Nič boljše pa ni 
na področju urejenosti vodotokov. Že 
ob manjšem povečanju padavin imamo 
intervencije pri krajanih, ki živijo vzdolž 
vodotokov v krajevni skupnosti Izlake. 
Vsa leta opozarjamo pristojne službe, 
da očistijo struge, a je vedno premalo 
denarja. Gasilci lahko s svojim orodjem 
in znanjem ukrepamo tako, da ublaži-
mo nastalo situacijo s črpanjem vode iz 
objektov, več pa ni v naši moči. 

Mladi gasilci so se v preteklem letu 
zelo dobro izkazali. Od zadnjega poro-

VRTNI CENTER GAJA 
Tel.: 03 56 57 718   

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

PRODAJALNA  MEDEA

Nudimo vam tudi obutev za vso 
družino po zelo ugodnih cenah.

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

Prisrčno vabljeni!

1. mesto mladinci, 1. in 2. mesto pionirke, 3. mesto pionirji – Orientacija Tirna (vir: M. P.)

Nadzor hidrantov po vaseh (vir: M. P.)
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čanja o dosežkih in zainteresiranosti na 
vajah sta le-ta samo še narasla. S pionir-
ji in mladinci smo se udeležili regijske 
orientacije in vse štiri ekipe so dosegle 
rezultate, ki so jih uvrstile na državno 
tekmovanje. Dekleta so bila prva in dru-
ga od 14 ekip, fantje tretji od 33 ekip. Pri 
mladincih pa so bili fantje prvi od 22 
ekip. Na državni orientaciji, ki je bila na 
Dolah pri Litiji, pa so se vse ekipe dobro 
uvrstile in zastopale naše barve. Gasilska 
orientacija poteka na terenu in ekipe se 
morajo od delovne točke do točke čim 
hitreje premakniti s pomočjo kompasa 
in karte. Na delovni točki izvajajo vaje, 
kot so: vezanje vrvi, navezava orodja, 
vaja z vedrovko, topografski znaki, ori-
entacija s pomočjo kompasa, orientira-
nje topografske karte v naravi, zvijanje 
B-cevi itd. Vsaka ekipa ima tako 5–7 de-
lovnih točk. Odlični uspehi so pri mla-
dih samo še podkrepili samozavest, saj 
so na društvenih tekmovanjih mladinci 
dosegli dvakrat drugo mesto in osvojili 
pokale. Več si lahko ogledate na spletni 
strani: www.pgd-izlake.si.

V gasilstvu ni nikoli dobro, da se za-
spi z delom ali pa samo obuja spomine. 
Trud je treba vsakodnevno vlagati v pre-
ventivno delovanje, v vaje in obnavljati 
znanje, ki se ga pridobi na izobraževa-
njih. Zavedati se moramo, da to velja za 
najmlajšega in tudi za najstarejšega čla-
na. Le s takšnim načinom dela se pride 
do uspeha in pripravljenosti ukrepati 
kadarkoli.

Še enkrat pozdravljamo vse krajane 
Izlak z gasilskim pozdravom

»na pomoč!«. 

VRTNI CENTER GAJA 
Tel.: 03 56 57 718   

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

PRODAJALNA  MEDEA

Nudimo vam tudi obutev za vso 
družino po zelo ugodnih cenah.

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

Prisrčno vabljeni!

2. mesto mladinci – Podkum 2015 (vir: M. P.)

2. mesto mladinci – Čolnišče 2015 (vir: M. P.)
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športno Društvo izlake - atletska sekciJa
Kristina Arh 

Na kaj pomislite, ko vam nekdo ome-
ni 27. april? Dan upora proti okupator-
ju? Začetek prvomajskih počitnic? Toplo 
vreme? Ja, tudi mi, tekači ŠD Izlake, smo 
imeli takšne asociacije. Do letošnjega 27. 
aprila! Zdaj so naše asociacije na ome-
njeni datum povsem drugačne: veter, 
sodra, mraz. 

Naj razložim. Letos se nas je na ta 
praznični dan enajst članov ŠD Izlake 
udeležilo 2. Markotona v Markovcih pri 
Ptuju, tekli smo na 10-kilometrski progi. 
Ob prihodu na lepo urejeno prizorišče 
nas je pričakalo čudovito sončno vreme. 
In veseli smo bili, da so se vremenoslovci 
očitno spet zmotili, ko so napovedovali 
dež.

Do starta je manjkalo le še nekaj mi-
nut. Še ogrevanje pod vodstvom pred-
stavnice organizatorja in že smo se po-
stavili za startno črto. Tam, v Avstriji 
za slovensko mejo pa so bili postavljeni 
temni oblaki. POK! In tek se je začel, 
očitno tudi za oblake. Po nekaj kilome-
trih smo si sicer še zavihali rokave, ne-
kje na pol poti pa nas je že ujel močan 

veter, ki je poskrbel, da so bile noge še 
težje. Kot da to ne bi bilo dovolj, nas je 
v drugi polovici proge zajela sodra, suha 
bela drobna zrnca so nas presenetila, a 
ne ustavila. Kmalu se je sodri pridružil 
še hladen dež in v kombinaciji z vetrom 
je tek postajal vse težji. Najhitrejši so bili 

za svojo hitrost poplačani, tako da so na 
cilj pritekli skoraj suhi, ostali smo imeli 
malo manj sreče.

Ampak vsi smo bili na cilju srečni, da 
nam je uspelo premagati progo.

Okrepčali smo se s toplo in zelo oku-
sno malico, nato pa kljub mrazu vztra-
jali in počakali na razglasitev najboljših. 
Kako tudi ne bi, ko pa sta dva naša teka-
ča osvojila 1. mesto v svojih kategorijah: 
Fani Podkrajšek in Marjan Ocepek.

Na koncu se je res prileglo sesti v topel 
avto. Na poti domov smo se čudili zasne-
ženi pokrajini, v kakršno se je v le nekaj 
urah spremenila naša Slovenija.

No, upam, da zdaj razumete, zakaj so 
se naše asociacije spremenile. Pa vendar 
nam ni žal, da smo na športni način pre-
živeli praznični dan in tako obkljukali še 
en tek s seznama tekov Štajersko-Koro-
škega pokala 2016. 

Kam grejo ptice umret?

Kam grejo ptice umret,
ko ne znajo več letet?

Kam grejo ptice umret,
ko izgubijo svoj zalet?

Kam grejo zvezde umret
ko ugasnejo z neba?

Kam grejo zvezde umret,
ko moč jim je pošla?

Kam greva midva umret,
ko ne slišiva več ptice pet?
Kam greva midva umret,

ko ne vidiva več zvezd žaret?

Kam gre tvoja dlan
ko odide stran,

se ne vrne več nazaj
in me pusti

sredi gluhe noči?

Kam grejo ptice umret,
Kam grejo zvezde umret?
Kam gre ljubezen umret,
ko ne najdem več besed?

Luka Polc, 9.a

Knjižničarski krožek, 
OŠ Ivana Kavčiča Izlake



Tudi v letu 2016 z Vami in za Vas, Vaša

Zbiraj, ločuj, čisto naravo spoštuj!

Komunala Zagorje, d. o. o.
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
Tel. (03) 56-67-700; Faks: (03) 56-67-714
Internet: www.komunala-zagorje.si
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Moj čudež v prestolnici Evropske unije

Nekoč, nekje … V majhni državi, sre-
di Evrope, v Sloveniji je živela deklica. 
Imela je vse, kar si je želela, vendar nje-
ni starši niso imeli časa zanjo. Ves čas so 
bili namreč v službi, tudi ko so bili doma, 
niso imeli časa zanjo. Kupovali so ji vse, 
čeprav si tistega ni zares želela. Vse, po 
čemer je hrepenela, je bilo potovanje. S 
starši nikoli niso potovali, saj niso imeli 
časa, vendar so bile to njene sanje. Ta de-
klica sem bila jaz, Sara.

V našem kraju je bila turistična agen-
cija, ki je otroke vsak mesec odpeljala na 
izlet v različne države po Evropi. Nekaj 
časa sem odlašala, vendar sem starše na-
zadnje le vprašala: »No, saj vesta za tu-
ristično agencijo nekaj ulic stran, kajne? 
Zelo si želim oditi z njimi na izlet.«

Starša sta se spogledala in odgovorila, 
da se morata pogovoriti na samem. 

Čez nekaj časa sta prišla nazaj in mi 
povedala, da lahko grem. To sem od njiju 
tudi pričakovala, saj se vedno strinjata.

In prišel je čas, da sem se odpravila na 
izlet v Bruselj. Poslovila sem se od star-
šev in skupaj z ostalimi otroki odšla na 
avtobus. Pomahali smo v slovo, nato pa 
smo se odpeljali do letališča. Vkrcali smo 
se na letalo in že čez nekaj ur prispeli na 
bruseljsko letališče. Namestili smo se v 
hotelu, nato pa smo si lahko sami ogle-
dali okolico hotela in bližnje trgovine. 

Ker se z otroki, ki so bili z mano, ni-
sem rada družila ali pogovarjala, sem se 
odločila, da grem sama malo okrog. Po-
gledala sem na zemljevid, ki smo ga do-
bili, da bi se lažje znašli, če bi se slučajno 
kdo izgubil.

Naenkrat pa zaslišim glas, ki mi govo-
ri, če me lahko nekaj vpraša. Obrnila sem 
se in zagledala deklico, staro približno 
toliko kot jaz. Vprašala me je: »Oprosti, 
mi lahko poveš, kje je hotel Brussels?«

Spomnila sem se, da je to hotel, v ka-
terem bivamo mi. Odgovorila sem ji, da 
sem tudi jaz nastanjena v tem hotelu, 
zato ji lahko pokažem pot do tja. Veselo 
mi je prikimala in me vprašala po ime-
nu. Izvedela sem, da ji je ime Jacqueline 
in da prihaja iz Francije, natančneje iz 
glavnega mesta, Pariza.

Kmalu sva prispeli v hotel in se dogo-
vorili, da se dobiva čez deset minut pri 
vhodu. Jacqueline je namreč morala po-
vedati svoji vodji, da je prispela nazaj v 
hotel.

Minilo je deset minut in že sem jo ča-
kala pri vhodu. Zamujala je že tri minute 
in mislila sem že, da je ne bo, vendar je 
pritekla po stopnicah in se mi opravičila, 
ker je malo zamudila. Odgovorila sem ji: 
»Nič hudega. Pojdiva zdaj ven.«

Prikimala je in odšli sva. Usedli sva se 
na klopco ob drevesu in se pogovarjali.

»Torej, od kod prihajaš? Kaj te je pri-
neslo v Bruselj?« me je vprašala.

»Iz Slovenije sem. V Bruselj sem prišla 
na izlet s turistično agencijo.«

»Slovenija, torej. Mislim, da sem že 
slišala za to državo … Seveda, dedek 
mi je pripovedoval, da je tam živel, ko 
je bil majhen. Poznam tudi vašo himno, 
Zdravljico. Dedek jo posluša ob vsakem 
vašem prazniku, saj se s tem spominja 
svojih otroških dni v Sloveniji. Zdi se mi, 
da ima vaša himna velik pomen. Govori 
namreč o dobroti in pravičnosti. V njej 
pa odmeva tudi strpnost do ostalih ljudi. 
Prešernovi verzi imajo res ima globok 
pomen.«

»Oh, res veliko veš o naši himni. Ža-
losti me, da jaz tega ne morem povedati 
za Francijo, saj ne vem nič o njej, njeni 
himni in ostalih znamenitostih.«

»Ne skrbi, Sara, z veseljem ti bom po-
vedala o vsem. Ime naše himne se glasi 
Marsejeza. Je zelo veličastna, ampak tudi 
bojevita. Ne vem, če si že slišala za ge-
slo francoske revolucije. To je svoboda, 
enakost, bratstvo. Če želiš, ti lahko našo 
himno predvajam prek telefona?«

»Seveda, to bi bilo odlično,« sem od-
govorila.

Po poslušanju njihove himne sem se 
počutila drugače. Res se razlikuje od 
naše.

»Kaj pa je tebe prineslo sem?« sem jo 
vprašala.

Odgovorila mi je, da je to dolga zgod-
ba in da mi bo povedala naslednjič, saj 
mora zdaj nujno v hotel.

Pospremila sem jo do njene sobe in ji 
pustila svojo telefonsko številko, da me 
bo lahko naslednji dan poklicala. Po-
slovili sva se in odšla sem v svojo sobo. 
Razmišljala sem, kako se je moje življe-
nje obrnilo. Zdaj imam prijateljico, ki ji 
lahko zaupam. Želim si, da bi to trajalo 
večno. Že čez nekaj časa sem zaspala.

Prebudil me je glas naše vodje Mateje. 
Bila sem zelo utrujena, zato še nisem ho-
tela iz postelje. Mateja mi je začela očita-

ti, da smo v Bruslju zato, da bi si ogledali 
»glavno mesto« Evropske unije, spoznali 
njegovo zgodovino, znamenitosti, ne pa 
da bi poležavali v hotelu. Ker je nisem 
želela več poslušati, sem odgovorila, da 
bom pripravljena čez dvajset minut. Na-
ročila mi je še, naj pridem na zajtrk, ko 
bom urejena, nato pa odšla iz sobe. 

Takoj sem preverila telefon, če imam 
slučajno kakšno sporočilo ali neodgo-
vorjen klic, vendar še ni bilo ničesar. Ura 
je bila šele sedem zjutraj. Prešinila me je 
zamisel, da bi se ulegla nazaj v posteljo in 
zaspala za še vsaj kakšni dve uri, vendar 
to ni bilo mogoče. Uredila sem se, zakle-
nila sobo in odšla na zajtrk. Ker se mi ni 
dalo hoditi po toliko stopnicah, sem se 
odpeljala z dvigalom. Bila sem že malo 
pozna za zajtrk, a na srečo tega ni nihče 
opazil.

Po zajtrku nam je vodja dala navodila 
za naprej. Povedala nam je, da se bomo 
naučili nekaj o zgodovini Bruslja. Odkar 
sem spoznala Jacqueline, me to ni več 
zanimalo. Nikoli še nisem imela takšne 
prijateljice. Ker sem toliko razmišljala 
o tem, sem preslišala polovico stvari, ki 
so jih povedali, vendar mi ni bilo žal, saj 
sem bila prepričana, da bom to lahko 
kdaj drugič nadoknadila. 

Dopoldne sem torej preživela v druž-
bi ostalih otrok, ki so se udeležili izleta. 
Komaj sem čakala popoldneva, ko bom 
lahko spet s francosko deklico . Končno 
je bilo konec »predavanja«. 

Vsi smo odšli v svoje sobe. Ravno v 
trenutku, ko sem vstopila v sobo, mi je 
zazvonil telefon. Bila je Jacqueline.

»Živijo, Sara! Klicala sem te že trikrat, 
prišla sem potrkat na vrata tvoje sobe, a 
ni bilo odziva. Kje si?«

»Oprosti, imeli smo neko predavanje 
o zgodovini Bruslja. Saj veš, morala sem 
iti.«

»Oprosti ti meni, nisem vedela. No, 
saj je v redu. Imaš zdaj čas?«

»Seveda, se dobiva tam, kjer sva se 
včeraj?«

»Čez deset minut,« je rekla in odložila 
telefon.

Deset minut je bilo mimo in sedeli sva 
na klopci ob drevesu, tako kot prejšnji 
dan. Pogovarjali sva se.

Spet sem jo vprašala, zakaj je prišla 
v Bruselj. Odgovorila mi je, da se bo 
to, kar mi bo povedala, mogoče slišalo 
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smešno. Prikimala sem ji, kot znak, da 
mi lahko pove in se ne bom smejala. In 
začela je govoriti. »Že dolgo rada berem 
pravljice. Že kot majhna deklica sem se 
znala vživeti v pravljične junake. Počuti-
la sem se, kot da se mi dogaja enako kot 
njim. Najraje sem brala zgodbo o povo-
dnem možu in lepi Žanetki in še vedno 
jo imam rada. Preberem si jo večkrat in 
nikoli se je ne naveličam. V Bruselj sem 
prišla podobno kot ti, s turistično agen-
cijo. Starša sem prepričala, da si želim iti 
na počitnice. Sem sem prišla, ker tu lah-
ko v miru razmišljam. Zelo si želim po-
stati pisateljica. Zato sem tu. Da bi dobila 
navdih za pisanje.«

»Tega pa nisem pričakovala. Vendar 
je to odlično! Biti pisateljica … Tudi mi 
imamo zgodbo o povodnem možu. Lah-
ko najprej slišim vašo?«

»Seveda. Kot sem ti povedala, naslov 
je Povodni mož in lepa Žanetka. Ona je 
bila lepo kmečko dekle. Vanjo pa je bil 
zaljubljen povodni mož, zato jo je ugra-
bil in odpeljal v svoj prelepi grad, globo-
ko pod morje. Nataknil ji je zlat obroč in 
jo priklenil na verigo. Lahko se je spre-

(vir fotografije: http://www.hotel-windsor-bruxelles.com/upload/images/news_photos/22-6c3efb76-19a0-11e1-b755-54cff32d697f-web.jpg [07.06.2016])

hajala daleč po morju, vendar ni mu mo-
gla uiti. Vedno se je morala vrniti nazaj. 
Nekega dne je srečala lepega princa in 
zaljubila sta se na prvi pogled. Obljubil 
ji je, da jo bo rešil povodnega moža. De-
klica je hrepenela po svobodi, očetovem 
domu. Verovala je, da jo bo princ rešil. 
In nekega dne se je to res zgodilo, ljube-
zen je premagala vse. To je naša zgodba. 
Kot si lahko slišala, sporočilo vsebuje ne-
precenljive vrednote.«

»Naša je nekoliko drugačna, njen 
naslov je O povodnem možu. Zgodba 
govori o dečku, ki ga povodni mož od-
pelje v svoj grad, tudi pod morjem. De-
ček hrepeni, joče po domu, vendar se ga 
povodni mož ne usmili. Odpelje ga je v 
prvo sobo, kjer deček joka po domu. V 
drugi, srebrni sobi, joče po bratih in se-
strah. Odnese ga v tretjo sobo, ta je zlata. 
Vendar dečku ni všeč, joka po materi in 
očetu. Povodni mož spozna, da boga-
stvo ni material, ampak družina in dom. 
Končno dečka odpelje nazaj na kopno in 
mu pusti veliko zlata.«

»No, malo pa je podobna naši. Tudi 
v vaši zgodbi junak hrepeni po domu in 

družini. In čuti, da ni svoboden, da je 
tudi zlata soba samo kletka,« mi je od-
govorila.

»Kakšno pa je tvoje življenje …,« me 
je še vprašala.

In najin pogovor je tekel še dolgo časa. 
Dobili sva se tudi naslednji dan. Veliko 
sva že vedeli ena o drugi.

Napočil pa je dan, ko se je naš izlet bli-
žal koncu. Težko se je bilo posloviti od 
Jacqueline, vendar sem se morala. Oblju-
bili sva si, da bova ohranjali stike in da 
se bova še kdaj videli. Poslovili sva se in 
odšli vsaka proti svoji domovini. Potoči-
la sem nekaj solz in prepričana sem, da 
jih je tudi ona.

Ko se danes spominjam vsega tega, na 
to še vedno gledam kot na čudež; spo-
znala sem osebo, ki mi je polepšala ži-
vljenje. Je moja najboljša prijateljica. Še 
vedno. Ravno pred mesecem dni sem jo 
obiskala v Parizu. O tem, kaj vse mi je 
povedala o Schumanovi deklaraciji in 
nastanku Evropske unije, pa vam zau-
pam naslednjič. 

Ana Lavrin, 7. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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traDicionalni prvomaJski turnir v šahu 2016
Martin Ocepek

Letošnji deževni praznični ponede-
ljek 2. maja smo se ljubitelji kraljeve igre 
družili in tekmovali na že našem tradi-
cionalnem 12. Prvomajskem šahovskem 
turnirju. Zbralo se nas je kar 28 tekmo-
valcev in tako smo skupaj s sodnikom 
Markom zapolnili sejno sobo KS Izlake 
do zadnjega razpoložljivega kotička. 
Med tekmovanjem sta zbrane pozdravila 
še Jernej in Milan, ki sta nam priskrbela 
tudi kavo in nekaj praktičnih nagrad, za 
kar smo jima bili vsi zelo hvaležni.

V konkurenci povečini zasavskih in 
štajerskih šahistov je (ob enakem številu 
točk prvih štirih tekmovalcev) zmago po 
dodatnem kriteriju odnesel Gregor Gor-
šek iz Velenja. Sledili so mu Trboveljčan 
Bernard Perič, Boris Skok in Uroš Zalo-
kar.

Tekmovanje smo sklenili s povabilom 
na 13. Prvomajski turnir, 2. maja 2017.

Vsi rezultati: http://www.sah-zveza.si/
rezultati/podatki/?rid=15058
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pestro preteklo leto karate 
kluba pon Do kWan izlake

Maša Zajc

Vztrajnost, pogum, odločnost, samo-
zavest, spretnost, kondicija, spoštovanje, 
prijateljstvo … to so vrline, ki jih prido-
bijo in razvijajo naši člani z učenjem bo-
rilne veščine  Pon Do Kwan.  To smo za-
pisali tudi na vabila k vpisu novih članov 
v jeseni in se zelo razveselili številnega 
podmladka. Najmlajša ekipa pridno vadi 
pod vodstvom trenerja in uspešnega tek-
movalca Tilna Zajca. Junija bo preverja-

nje osvojenega znanja s »polaganjem pa-
sov«. Upamo, da se bomo lahko veselili 
uspešno osvojenih pasov, kar bo nagrada 
za vztrajno delo in spodbuda za naprej. 

Za vse člane in tekmovalce, ki trenira-
jo v večji skupini, pa je bil dogodek leta 
prav gotovo obisk mojstra M. Daniela 
Ponda,  ustanovitelja  borilne veščine, po 
kateri se imenuje tudi naš klub,  ki deluje 

že 21 let. To je bil prvi obisk mojstra v 
izlaškem klubu in prav gotovo pomeni  
veliko priznanje, saj na ta način potrjuje 
kakovostno delo kluba na vseh podro-
čjih. Zasluge za uspešnost kluba gredo 
celotnemu vodstvu in trenerjem, še po-
sebno pa ustanovitelju izlaškega kluba 
Srečku Rozmanu. Prav gotovo ni naklju-
čje, da je lokalna televizija ETV v izboru 
za »Naj športnega delavca« za leto 2015 
izbrala Srečka Rozmana. 

Z vztrajno vadbo se člani učijo tehnike 
samoobrambe, borilnih spretnosti in se 
počasi razvijajo tudi v tekmovalce. Re-
zultati izlaških tekmovalcev so izjemni. 
S tehniko, ki je ena  najboljših v Sloveniji, 
naši tekmovalci blestijo tudi na medna-
rodnih tekmovanjih. Tretje mesto Ale-
ksandra Maslja na evropskem prvenstvu 
in naslov svetovnega podprvaka Tilna 
Zajca sta samo najvidnejša rezultata klu-
ba v preteklem letu. 

Ostali rezultati naših tekmovalcev pa 
se redno objavljajo na naši spletni strani 
ter v lokalnih medijih (ZON, Zasavc.net, 
ETV …). Vabimo vse krajane Izlak, da 
si ogledajo polaganje pasov 15. in 18. 
junija 2016 na Mednarodnem mladin-
skem turnirju Izlake open 2016. Obe 
prireditvi bosta v telovadnici OŠ Ivana 
Kavčiča Izlake. Septembra pa vabljeni k 
vpisu novih članov, ki si želijo spoznati 
borilni šport kickbox z veščinami Pon 
Do Kwan.

Tel.: 03/56 74 137 • GSM: 051/647 118 IZLAKE • 
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športno-rekreativni center spin
Hana K.

Spin center svojim članom nudi rekre-
acijo na več kot 450 m2. Pri nas se lahko 
rekreirate vsak dan od 7. ure zjutraj dalje, 
saj smo letos uvedli 15-urni delovnik za 
fitnes in tako konkretno podaljšali odpi-
ralni čas, v popoldanskih urah pa vam 
nudimo tudi širok spekter različnih sku-
pinskih vadb (funkcionalnih treningov), 
polnih hitrosti, dobre glasbe in zabave, 
ki si jih izberete glede na intenzivnost in 
ustreznost termina. V Spin centru vam 
nudimo visoko kakovost vadbe, v Zasav-
ju smo znani po zelo zanimivih, atraktiv-
nih in učinkovitih skupinskih treningih, 
različnih intenzitet, tudi za bolj umirje-
no obliko vadbe – pilates smo poskrbeli. 

Prvi smo postavili tudi namensko 
funkcionalno telovadnico, letos pa se 
lahko pohvalimo, da smo se odločili tudi 
za širitev vse do Trbovelj, najeli večje te-
lovadnice in tako imeli možnost spreje-
ti več vadečih – tudi do 65. Uro in pol 
vzdržljivostni treningi so bili napoveda-
ni na 14 dni in lahko se pohvalimo, da 
je za nami zelo dobra sezona. Dober glas 
seže tudi v deveto vas, za topel sprejem s 
strani Trboveljčanov pa smo zelo veseli.

Ob ponedeljkih za vas vse leto pripra-
vljamo vzdržljivostne treninge v Zagor-
ju, v Osnovni šoli Toneta Okrogarja. Mi 
lahko sprejmemo več vadečih, vam pa 
malo skrajšamo vožnjo do Spina.

Letos smo uvedli tudi novo vadbo In-
door Bike Cross, ki se je izkazala za zelo 
priljubljeno. Če si navdušen kolesar ali 
pa bi to rad postal, potem se nam pri-
druži v mokrih in hladnih jesenskih ve-
čerih, kjer nas sneg, dež in mraz ne bo-
sta motila. Na vadbi krepimo kolesarsko 
formo, zraven pa tudi druge dele telesa 

– vadba tako poleg kolesa vključuje tudi 
druge funkcionalne pripomočke. V jese-
ni bomo še dokupili nekaj spinner koles 
– več nas bo, bolj veselo bo.

Novost v januarju letos je tudi TNZ 
– vadba s poudarkom na oblikovanju in 
krepitvi mišic trebuha, nog in zadnjice. 
Izvaja se z uporabo različnih rekvizitov 
ali le z lastno težo. V prvem delu dvi-
gnemo srčni utrip in aktiviramo mišične 
skupine, ki so obremenjene v glavnem 
delu vadbe. Drugi del je namenjen kre-
pitvi mišic trebuha, nog in zadnjice. 

Tudi na fitnes nismo pozabili in za 
najzvestejše fitneserje preoblekli vse fi-
tnes naprave, dokupili pripomočke za 
vadbo in zgornje nadstropje opremili z 
močnejšo klimo, da bo vadba tudi v po-
letnih mesecih prijetna. 

V fitnesu je veliko prostih uteži, izo-
toničnih in kardionaprav za krepitev va-
šega telesa. Fitnes je razdeljen v tri nad-
stropja. V pritličju so sanitarije in velika 

telovadnica. V prvem nadstropju je mala 
telovadnica za Cross fit in vsa kardiolini-
ja z 9 napravami (5 tekalnih stez, 2 kole-
si, 2 eliptika in 10 spinner koles). V tem 
delu je tudi komplet izotoničnih naprav 
za trening vseh mišičnih skupin.

Malo telovadnico smo spremili v 
funkcionalni prostor. Opremili smo ga 
z večnamensko kletko, plezalno vrvjo, 
gimnastičnimi krogi, boksarsko vrečo, 
kettlbell ročkami, dokupili uteži, drogo-
ve, medicinke, elastike … Telovadnico 
lahko uporabljajo vsi člani Spin centra. 
V tretjem nadstropju Spin centra so 
proste uteži, kletke …, kjer svoj kotiček 
najdejo malo bolj zagrizeni športniki in 
rekreativci.

Izvajamo tudi individualno vadbo 
hujšanja in oblikovanja telesa. V Spinu 
se za osebne treninge dogovorite z naši-
mi trenerji.

V naših prostorih še vedno organizi-
ramo rojstnodnevne zabave za najmlaj-
še.

Ker počasi prehajamo na poletno se-
zono, že pripravljamo in večamo podest 
v Europarku, da bomo tudi v poletnih 
mesecih lahko sprejeli več vadečih in 
nudili več skupinskih treningov. Redna 
skupinska vadba bo ob torkih in četrt-
kih, napovedovali pa bomo tudi T90 
treninge, crossfit in bootcamp, če bo le 
dovolj zanimanja. 

Vljudno vabimo vse – športnike, re-
kreativce, mladino in tiste, ki imate radi 
zabavo, šport in rekreacijo, da se nam 
pridružite.
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lJublJenčki 6. b razreDa 
Maks Sešlar, 6.B

OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Kot vidimo iz grafa, v 6. B razredu med 
ljubljenčki prevladujejo mačke, hkrati pa 
je tudi nekaj zanimivih ljubljenčkov, kot 
so jež, papiga, činčila in trije kuščarji, 
dva gekona in en kameleon. 

Ker bi radi izvedeli, zakaj so mačke 
in psi tako popularni, smo intervjuvali 
Piko Jelerčič iz 6. B razreda:

Kaj na mačkah privlači ljudi?
 Mačke so puhaste, luštne, kosmate, se 

pustijo božati in so debele.
Kakšna je razlika med mačko in psom?

Mačke se pustijo božati in so lene, z 
njimi ni veliko dela. Psi pa se bolj nave-
žejo nate in so prijatelji, vendar je z njimi 
veliko dela (sprehodi, blato, umazanija 
…). So kot otroci.

Zagorju in na Izlakah

Zakaj misliš, da ljudi nimajo radi ekso-
tičnih živali?

Ker se veliko teh živali ne naveže na 
nas in se ne pustijo božati.

Sam pa vem, da se lahko tudi kak pla-
zilec, ptič ali glodalec močno naveže na 
nas. To vem po lastnih izkušnjah, kajti 
vsi moji ljubljenčki se mi pustijo božati 
ter so zelo prijazni in smo zelo navezani 
eden na drugega.
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Naposled mi je uspelo

Dogajalo se je v maju na tekmova-
nju v športnem plezanju. Nejc je bil na 
tekmovanju že neštetokrat, ampak na 
to tekmovanje se je veliko pripravljal. 

Prišel je na tekmovanje in v dvorani 
je bilo veliko ljudi, ki so prišli gledat 
svoje otroke. Na razporedu si je pre-
bral, da bo na vrsti predzadnji, takoj 
za njim pa bo Tilen. Tilen je vedno na-
smejan najstnik Nejčevih let. Nejc, ki 
je bil rad ljubosumen na druge, je bil 
tudi na Tilna. Mislil si je, da je res ču-
dno, da je Tilen tako dober. In čeprav 
je bil prej optimističen, ga je preplavil 
dvom. To ga je tako potrlo, da je od-
šel na stranišče in se tam zjokal. Ne-
nadoma pa je prišel Luka in mu rekel: 
»Kaj jokaš, pojdi in se bori, vem, da si 

se veliko pripravljal.« Te besede njegove-
ga prijatelja so Nejcu vlile upanja. Zato 
je šel nazaj v dvorano in gledal v steno. 
Vedel je, da se je veliko pripravljal in da 
bo to mogoče preplezati. Šel je in se na-
vezal ter si obul plezalne čevlje. Začel je 
plezati. Prijemal je oprimke in stopal na 
stopke. Vse mu je šlo zelo dobro, nena-
doma pa mu je majhen oprimek zdrsel 
iz prstov in zdaj se je držal na steno s 
samo eno roko. Nato pa začnejo njegovi 
prijatelji v dvorani vpiti: »Dajmo, Nejc, 
saj zmoreš.« To mu vlije nov val moči in 
prime z drugo roko nazaj na steno ter se 
povzpne do vrha. Njegovi prijatelji pa 
mu začnejo ploskati. Ko je prišel s ste-
ne, se je zahvalil prijateljem za podporo, 
a so mu odgovorili, da so to storili za 

prijatelja. Nato pa se je na stene podal 
Tilen, ampak zaradi pritiska mu je šlo 
slabo in pred koncem je padel. Sledila 
je podelitev nagrad. Tilen je pristal na 
tretjem mestu. Na drugem mestu je 
bil zadržani Luka, na zmagovalni sto-
pnički pa je stal Nejc ter si ogledoval 
svojo prvo zlato medaljo.

Prepričan je bil, da bo medalj še 
dovolj. Čestital mu je tudi Tilen, ki je 
bil videti jezen, ter tudi drugi njegovi 
prijatelji. Nato pa se je odpravil na za-
služen počitek in si rekel: »Res sem se 
trudil in uspelo mi je.« 

Jan Razpotnik, 8. a
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
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nagraDna kriŽanka
Urška Sodec Bedrač
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Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

Trajanje in potek nagradne igre

Nagradna križanka IN 2016 v krajevnem glasilu 

Izlaške novice je nagradna križanka, ki jo organizira 

Uredniški odbor Izlaške novice sveta KS Izlake.

V žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki pošljejo pravilne 

rešitve – gesla.

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo  poslali pravilne 

rešitve – gesla, bomo izžrebali tri nagrajence. Ime-

na nagrajencev bodo objavljeni na spletnem naslovu 

www.izlake.si. 

Sodelovanje v nagradni križanki 

V žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki pošljejo  pravilno 

geslo nagradne križanke, se uvrstijo v žrebanje.

Udeleženci lahko pošljejo rešitev posamezne nagra-

dne križanke samo enkrat. V primeru večkrat poda-

nih rešitev – gesel iste  nagradne križanke iste osebe, 

se ta upošteva samo enkrat. 

Postopek sodelovanja v nagradni križanki

Udeleženec sodeluje tako, da na naslov Uredništvo 

Izlaških novic, Izlake 3, 1411 Izlake  pošlje pravilno iz-

pisano geslo nagradne križanke.

Vsak udeleženec, ki pravilno reši geslo, mora za uvrsti-

tev v žrebanje pripisati naslednje podatke: ime, priimek, 

naslov, e-naslov.

Udeleženci, ki gesla ne izpolnijo pravilno, se ne morejo 

uvrstiti v nagradno žrebanje.

Postopek izbiranja nagrajencev 

Nagrajeni bodo trije naključno izžrebani reševalci na-

gradne križanke, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelo-

vanje. Nagrajenci bodo o tem obveščeni po elektronski 

pošti, prav tako bodo objavljeni na spletni strani www.

izlake.si.

Odločitev organizatorja nagradne križanke o vseh vpra-

šanjih v zvezi z nagradno križanko in pravili križanke 

je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in 

pritožbe niso možni. 

Nagrada in njen prevzem 

Žrebanje bo 1.7.2016 v prostorih KS Izlake, v sestavi 

Uredniškega odbora.

Organizator bo podelil tri praktične nagrade v vredno-

sti do 20,00 eur. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli 

osebno, na sedežu KS Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini.

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem pri nagradni križanki udeleženec 

dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi 

podatki, in sicer ime in priimek, objavijo na spletnih 

straneh www.izlake.si.

Udeleženec s sodelovanjem pri nagradni križanki 

dovoljuje organizatorju uporabo svojih podatkov. 

Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-

UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).

Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pri 

utemeljenih pritožbah se organizator zavezuje, da 

jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem 

obvestil udeleženca. 

Uredniški odbor Izlaških novic

1.	 POROČNA		PESEM		REGIC
2.	 SLOVENSKI		PESNIK		IN		PISATELJ		TONE
3.	 ROZMANOV		ČUDEŽNI
4.	 PISATELJICA		PEROCI
5.	 AVOTR	KNJIGE		"MED	GORAMI"
6.	 PISATELJ		SKET
7.	 HOMERJEV		EP
8.	 MLADINSKA	PISATELJICA		DESA
9.	 OTROŠKA		REVIJA
10.	 PRAVLJIČNI		LIK,		KI		"ZBIRA"		COPATKE
11.	 MAKAROVIČ
12.	 ZBIRKA		OTROŠKIH		PESMI
13.	 SATIRIČNA		DRAMA		IVANA		CANKARJA

REŠITEV:

GESLA:




