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UVODNI NAGOVOR
Borut Novšak
Predsednik sveta KS Izlake

Krajanke in krajani, pred vami se nahaja nova
izdaja Izlaških novic, ki jih vsako leto samo za vas
pripravljajo marljivi prostovoljci uredništva Izlaških novic. Ker se bo uredništvo v naslednjem
letu zamenjalo, bi se na začetku mojega uvodnega nagovora zahvalil njenim sedanjim članom, da
so svoj prosti čas namenili ustvarjanju Izlaških
novic in nam omogočili pregled zanimivosti in
dogodkov, ki so se v preteklem letu zgodili v KS
Izlake.
V lanskem uvodnem nagovoru sem razmišljal
o gospodarski krizi in o tem, da nas bo le-ta pripeljala k temu, da se bomo, kljub slabem socialnem in finančnem stanju, začeli več družiti, si
bolj pomagati in se povezovati. Dokaz, da je temu
res tako, je lanskoletna veselica, ki jo je priredilo Prostovoljno gasilsko društvo Izlake. Veselica
je združila staro in mlado, vse je bilo nasmejano,
veselo, plesalo se je, kot že dolgo ne in mislim, da
smo vsi vsaj za en dan pozabili na vse te slabe novice, ki nam jih sporočajo in predstavljajo mediji.
Tudi pred več kot 50 leti ni bilo rožnato stanje v
takratni Jugoslaviji, vendar smo z dobro voljo in
marljivostjo, po kateri smo Slovenci znani, našli
pot iz tiste gospodarske krize in verjamem, da bo
tako tudi sedaj.
Letošnje leto je volilno leto in z njim se končuje 4-letno obdobje sedanjega sveta KS Izlake. Menim, da je bilo to obdobje, glede na razpoložljivo
finančno stanje naše krajevne skupnosti, uspešno. Poleg obnove in sanacij krajevnih cest zaradi
vremenskih nevšečnosti, ki so nam vzele veliko
finančnih sredstev, smo se lotili obnove Doma
društvenih delavnosti, s pomočjo Občine Zagorje ob Savi smo asfaltirali krajevno cesto Mosar
– Gradišče, povečali parkirišče pred objektom
Društvenih dejavnosti, uredili dva EKO otoka,
obnovili regionalno cesto skozi Izlake, ki je zaradi gostega prometa postala zelo nevarna in pripravili nekaj projektov, ki bi lahko v naslednjih
letih izboljšali kakovost bivanja v naši Krajevni
skupnosti. Tako nas kot naše naslednike v svetu
KS Izlake čaka še veliko dela, zato verjamem, da
bomo skupaj naredili Izlake še lepše in še bolj
funkcionalne za krajane, kot za obiskovalce.
V imenu sveta Krajevne skupnosti Izlake se
vam zahvaljujem za zaupanje. V čast nam je bilo
predstavljati KS Izlake. Zahvaljujem se Občini
Zagorje ob Savi za podporo in sodelovanje, največja zahvala pa velja vsem društvom, ki delujejo
v KS Izlake in njihovim članom, ki s svojim prostovoljnim delom maksimalno prispevajo k razvoju in ureditvi KS Izlake.
Želim vam lep preostanek leta 2014.
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DELO UPRAVNE ENOTE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2013
Irena Drašlar
Načelnica UE Zagorje ob Savi

Za delovanje upravne enote je tipično,
da ne izvaja storitev, ki bi jih sama razvijala in ponujala na trgu, temveč izvaja
upravne storitve, ki so na eni strani posledica zahtev in želja strank in drugih udeležencev, na drugi strani pa mora voditi
postopke in odločati o vsebini zahtevkov
izključno na podlagi predpisov in načela
zakonitosti ter varovanja javnega interesa.
V Upravni enoti Zagorje ob Savi se
dobro zavedamo, da je stranka vedno
končni razsodnik o kakovosti našega
dela, zato tako pri poslanstvu kot tudi
vrednotah našega dela na prvo mesto
postavljamo ljudi in njihove potrebe ter
v okviru zakonitega in strokovnega dela
skušamo čim manj togo birokratsko urejati življenjske situacije.
Kljub zaostreni politiki financiranja,
izvajanju striktnega varčevanja in kljub
kadrovski problematiki, ki je bila v letu
2013 še posebej pereča, ocenjujemo, da
smo v Poslovnem načrtu za leto 2013
opredeljen cilj, to je ostati uspešna, odprta in k strankam usmerjena upravna
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enota, poznana kot zanesljiv, kakovosten
in prijazen upravni servis, v celoti dosegli.
V letu 2013 smo na UE Zagorje ob
Savi imeli v reševanju 8.666 upravnih zadev-postopkov ter opravili 11.003 drugih upravnih nalog, t.i. DUN-ov. Število
upravnih zadev je v primerjavi z letom
2012 nekoliko manjše. Pri številu DUN-ov pa beležimo 10% povečanje glede na
leto 2012. Za lažje razumevanje pojasnjujemo, da med druge upravne naloge
sodijo različna potrdila iz uradnih evidenc, različna obvestila o poteku veljavnosti dokumentov, overitve podpisov,
urejanje GERK-ov, posredovanje podatkov med organi ipd. .
Odstotek rešenih upravnih zadev za
leto 2013 znaša 98,42 % , v letu 2012 pa
je bilo rešenih 98,59 % zadev glede na
skupno število vseh upravnih zadev, kar
pomeni ohranjanje kazalnika na praktično enaki ravni.
V zakonitem roku smo v letu 2013 rešili 99,85% upravnih zadev glede na skupno število rešenih upravnih zadev, kar

glede na leto 2012, ko je bilo v zakonitem
roku rešenih 99,84 % upravnih zadev
prav tako pomeni ohranjanje kazalnika
na praktično enaki ravni.
Kazalnik zaostankov v letu 2013 (1 zaostanek) ostaja na enaki ravni kot v letu
2012 (1 zaostanek). Pri tem pa velja tudi
poudariti, da na zadevni zaostanek praktično nismo imeli vpliva, saj gre konkretno za ne možnost vročitve izdanega dovoljenja za začasno prebivanje tujcu.
V letu 2013 smo na naše odločitve prejeli vsega 6 pritožb, kar je manj kot v letu
2012. Največ pritožb je bilo na področju
t.i.vojne zakonodaje. Pri tem zlasti velja
poudariti, da je drugostopenjski organ
naše odločitve potrdil kot pravilne, kar
kot eden od kazalnikov uspešnosti dela
prav tako potrjuje, da so naše odločitve
strokovne in zakonite.
V nadaljevanju navajamo statistične
podatke, po nekaterih najbolj izpostavljenih področjih dela.
Po posameznih področjih dela sodijo med najobsežnejše gotovo upravno
2013

notranje zadeve (državljanstvo, društva,
javne prireditve, tujci, orožje, eksplozivi,
osebne listine, matične zadeve, promet
itd. ). Izdali smo 1.924 osebnih izkaznic
in 468 potnih listin.
Na področju orožja smo izdali 27 orožnih listin in 18 evropskih orožnih prepustnic.
Javnih prireditev, za katera smo izdali
dovoljenja, je bilo 35.
Registrirali smo 6 novih društev, iz registra izbrisali 2 društva, spremembe pa
zabeležili pri 21 društvih. Sicer je na območju UE Zagorje ob Savi registriranih
kar 186 društev.
Na področju tujcev smo obravnavali
248 zadev.
Izvedli smo 2.143 prijav in odjav začasnih in stalnih prebivališč.
Iz leta v leto pa beležimo tudi porast
števila postopkov za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča. Postopki so
vse bolj zahtevni, kar je večinoma posledica trenutnih gospodarskih razmer,
osebnih finančnih stisk in neplačevanja
dolgov.
Velik delež nalog na področju notranjih zadev zavzema promet. Izdali smo
1004 vozniških dovoljenj in izdali ali podaljšali 2841 prometnih dovoljenj, izdali
13 parkirnih kart za invalide in 19 odločb o oprostitvi plačila letnega povračila za uporabo cest.
Izdali smo tudi skoraj 500 obvestil o
poteku veljavnosti dokumentov.
Na področju osebnih stanj smo izdali
preko 1000 izpiskov oziroma vpisali novih dejstev oziroma sprememb v matičnih knjigah. Sicer je bilo po statističnih
podatkih na dan 31.12.2013 na območju
UE Zagorje ob Savi 17165 prebivalcev.
Upravna enota je tudi prekrškovni organ v zvezi z nekaterimi prekrški na področju prometa. V letu 2013 smo izdali
52 plačilnih nalogov in podali 33 predlogov za prisilno izterjavo globe in ostalih
stroškov.
Kot najbolj prijetne naloge na področju upravno notranjih zadev gotovo štejejo sklenitve zakonskih zvez. Na območju UE Zagorje ob Savi se je v letu 2013
poročilo 40 parov, kar je v primerjavi z
letom 2012, ko je bilo 32 porok, zagotovo
lepa novica. Kot uradne prostore za sklepanje zakonskih zvez imamo določen
Muzej v Zagorju ob Savi (Weinbergerjeva hiša), Valvazorjevo kapelo na Izlakah
in poročno dvorano na Vidrgi.
Na področju infrastrukture in pro2013

stora smo izdajali gradbena dovoljenja,
uporabna dovoljenja, odmerjali nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč. Samo
dovoljenj za graditev objektov smo izdali
50. Vodili smo tudi postopke razlastitev
in omejitev lastninske pravice v javno
korist.
Na področju kmetijstva in okolja smo
vodili postopke v zvezi s prometom
kmetijskih zemljišč in gozdov, postopke
v zvezi z zaščitenimi kmetijami, izdajali odločbe za dopolnilne dejavnosti na
kmetiji in vodili register kmetijskih gospodarstev, kjer smo izvedli 79 vpisov.
Urejali smo tudi grafične enote rabe
kmetijskih gospodarstev t.i. GERKE-e in
vse potrebne uskladitve GERK-ov, teh je
bilo kar 213, uredili do rokov za oddajo
subvencijskih vlog.
Omenjamo tudi, da smo opravili 1361
raznih upravnih overitev in sprejeli 231
vlog za pridobitev digitalnega spletnega
potrdila.
Sodelavke in sodelavci upravne enote
pa smo opravljali tudi druge naloge, ki
se sicer formalno ne beležijo, tu gre za
naloge s področja delovnih razmerij in
zakona o javnih uslužbencih, finančno
poslovanje, javno naročanje, knjiženje
in arhiviranje, zagotavljanje informacijske podpore, naloge s področja zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije,
zakona o dostopu do informacij javnega
značaja, priprave odgovorov na razne
dopise, sodelovanje v delovnih skupinah, priprava predlogov ali pripomb na
predpise v medresorskem usklajevanju
itd.
Glede finančnega poslovanja velja poudariti, da se na Upravni enoti Zagorje
ob Savi še kako zavedamo resnosti finančne situacije, zato smo tudi v letu
2013 poslovali skrajno varčevalno in
upoštevali vsa priporočila pristojnega
ministrstva.
V letu 2013 smo za pokrivanje vseh
materialnih stroškov porabili le 50.638,00
€, kar je za 21,34 % manj kot v letu 2012,
ko je bilo porabljeno 64.376,00 €.
Indeks realizacije materialnih stroškov 2013 v primerjavi z rebalansom
2013 znaša 86,09, v primerjavi s sprejetim proračunom 2013 pa 70,33, indeks
realizacije v letu 2013 glede na realizacijo 2012 pa 78,66 .
Poudariti je tudi, da Upravna enota Zagorje ob Savi zagotovo spada med

upravne enote z zelo nizkimi materialnimi stroški, kar je posledica izjemno racionalnega ravnanja tudi v prejšnjih letih.
Prav zato menimo, da linearno zmanjševanje sredstev za upravne enote s strani
države ni ustrezno in bi bilo posamezne
proračunske postavke potrebno obravnavati individualno in torej pri odobritvi sredstev upoštevati tudi že dosežen
prispevek k varčevanju.
V letu 2013 beležimo tudi kar 8%
znižanje števila zaposlenih glede na leto
2012. Gre sicer za t.i.mehko zniževanje
števila zaposlenih z upokojitvami, pa
vendar teh kadrovskih slabitev nismo reševali z nadomestnimi zaposlitvami. To
je seveda zahtevalo dodatne napore in
skrajno angažiranost prisotnih sodelavk
in sodelavcev, njihovo interdisciplinarno
usposobljenost ter visoko organizacijsko kulturo, da smo pokrili vsa področja
dela in da občanke in občani takšne kadrovske situacije čim manj ali sploh ne
zaznavajo.
Podrobnosti o našem delu v letu 2013
so razvidne iz Vsebinskega poročila in
Poslovnega poročila, ki je dostopno na
naši spletni strani na naslednji povezavi
http://www.upravneenote.gov.si/zagorje_ob_savi/javne_objave/ostale_javne_
objave/ .
Tudi sicer na spletni strani zlasti v rubriki novice http://www.upravneenote.
gov.si/zagorje_ob_savi/ in drugih rubrikah posredujemo obiskovalcem spletne
strani vse več koristnih informacij kot
pomoč pri uveljavljanju pravic, pridobivanju dovoljenj in urejanju različnih
življenjskih situacij.
Iz vsega navedenega je mogoče zaključiti, da je bilo poslovanje Upravne enote
Zagorje ob Savi v letu 2013 klub striktnemu varčevanju in kadrovskih slabitvah zakonito, učinkovito, transparentno, racionalno in našim strankam kot
tudi sodelavkam in sodelavcem upravne
enote prijazno. Prepričani pa smo tudi,
da dobrih rezultatov ne bi bilo brez
odličnega sodelovanja tako z resornimi
ministrstvi, kot tudi in predvsem z lokalno skupnostjo Občino Zagorje ob Savi in
vsemi drugimi institucijami v lokalnem
okolju, za kar si bomo tudi v prihodnje
še naprej prizadevali.
Ob tej priložnosti vsem krajankam in
krajanom iskreno čestitamo ob krajevnem prazniku in želimo prijetno praznovanje.
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IZREDEN TALENT Z NEVERJETNIMI USPEHI
Mateja Drnovšek

Nekoliko nenavadno in ne ravno hvale vredno je dejstvo, da se v tako majhnem kraju, kot so Izlake, med seboj niti
ne poznamo oziroma ne poznamo tistih,
ki si resnično zaslužijo, da bi jih poznali.
Priznati moram, da sem med njimi tudi
sama. Zaradi tega sem še toliko bolj vesela, da sem imela priložnost opraviti
intervju z neverjetnim športnikom, navduši s svojo simpatičnostjo in karizmo.
Tilen Zajc je izjemen športnik, izredno
delaven, discipliniran ter z glavo na pravem mestu. Je edini Slovenec, ki si je
priboril medaljo na ‚‘Olimpijskih igrah‘‘
borilnih veščin, a kljub temu ostaja neverjetno skromen.

OSEBNA IZKAZNICA

Tilen Zajc, rojen 22. 3. 1994,
študiram Tehniško varstvo okolja,
treniram 13 let, večji uspehi: naslov
Evropskega prvaka, 4× zmagovalec svetovnega pokala, 3. Mesto na
World combat games, 4× 3. mesto
na svetovnih prvenstvih, 14× naslov državnega prvaka.
Tilen kako bi se opisal ljudem, ki te
ne poznajo?
Delaven, trmast, dosežem oziroma
naredim kar si zadam, umirjen, sproščen. No vsaj sam tako mislim.

Simbol te borilne veščine je voda, kar
pomeni da so gibi čim bolj tekoči.
Kdo te je vpeljal v ta šport?
V bistvu me je sprva zanimal nogomet, potem pa je oče opazil oglas za
trening Pon do Kwan. Tako, da sem se
s v tem športu znašel pri šestih, sedmih
letih. Sprva je bilo težko. Z očetom sva
skoraj morala sestaviti pogodbo, da sem
vztrajal. S prvimi uspehi pa mi je postalo
vedno bolj zanimivo.
Torej imaš močno podporo družine?
Zelo veliko.
Koliko časa že treniraš po tehniki
Pon Do Kwan, kakšne so prednosti te
tehnike in zakaj?
Treniram že štirinajsto leto. Prednosti te
tehnike so, da se razvijajo mišice celega telesa, naučiš se tehnik samoobrambe, udarcev, pridobiš na samozavesti. Seveda pridobljenega znanja ne smemo izkoriščati v
negativnem smislu, ampak ob zadostnem
treningu se naučiš kontrolirati sam sebe.
So te v teh štirinajstih letih, od kar
treniraš in tekmuješ, doletele kakšne
poškodbe?
Hujših poškodb k sreči ni bilo. Bil je
sicer izpah rame, zlom nosu in porezana
peta. Moram potrkati, imam kar srečo.

TEDEN AKTIVNIH POČITNIC V
GRČIJI

Lansko leto, sem že drugič sodeloval na trening kampu v Grčiji.
Precej drugačen način preživljanja
dopusta, kot si navadno zamišljamo za te vroče kraje. Treninge sem
imel trikrat na dan. Kopalke so bile
zamenjane s kimonom, rokavice so
zamenjale rokavčke, žulji pa so bili
namesto opeklin. Skratka pestro :).

TESTIRANJE NA DUNAJU

Povabljen sem bil na testiranje
udarca z nogo na Dunajsko univerzo, v okviru diplomske naloge avstrijskega prvaka. Snemali so me z
dvema navadnima in osmimi infra
rdečimi kamerami. Kamere so snemale moč, hitrost, ter eksplozivnost
udarca. Moji rezultati so bili pri vrhu
lestvice.
potrebuješ še kimono, ki je narejen iz
drugačnega materiala in zaščitno opremo, tako da je vse skupaj precej varno.
Zaradi tega je primerno za vse.
Kdaj je pravi čas, da se najmlajše
vpiše na treninge Pon do Kwana?
Nekje od šestih let naprej, tudi sam
sem začel pri teh letih.

Kakšna oprema je potrebna za Pon
Kako bi laikom, kot sem sama, Do Kwan?
razložil kaj to Pon Do Kwan sploh je?
Od začetka samo kimono, oblačilo, ki
Borilna veščina, ki se je razvila v Ko- ga uporabljamo samo pri samoobrambi
Kako pogosto treniraš in kdo so tvoreji. Ustanovitelj je Daniel Pond, ki še in pas, ki si ga pridobiš z leti. Pridoblje- ji trenerji?
vedno živi. Pri tej borilni veščini se raz- ni pasovi so različne barve. Najvišji doTreningi so 5× – 6× tedensko, za vivijaš na fizični in psihični ravni. Šport v sežen pas je črne barve. Pri tekmovanju kend pa imam običajno tekme. Moja trekaterem tekmujem se imenuje Kickbox.
nerja sta že od samega začetka Srečko in
Miloš Rozman, tako da me že dobro poSVETOVNE BORILNE IGRE ST.
znata. Srečko je tudi moj spremljevalec
PETERSBURG 2013
POGOJI ZA TRENING
praktično na vseh tekmah.
V tako majhnem klubu kot je naš,
Na Svetovnih igrah borilnih šporje največji problem zagotoviti pravetov, ki so se odvijale v Rusiji 2013 so
Imaš kakšne sponzorje?
ga oz. enakovrednega nasprotnika
si pridobili pravico nastopa v moji
Svojih osebnih sponzorjev nimam.
za sparing borbe. Jaz imam v klubu
zvrsti samo borci izbranih kategoIma pa sponzorje klub. Največji spondva. V Italiji, Irskem, Madžarskem,
rij in sicer v vsaki kategoriji samo
zorji pa so seveda starši.
Grčiji imajo tako množične in kvaosem predstavnikov iz petih celin.
litetne klube v katerih imajo večje
Jaz sem si priboril vstopnico s tem,
Koliko klubov Pon Do Kwana je v
število enakovrednih borcev kot jih
da sem bil na svojem prvem EvropSloveniji?
premore celotna Slovenija.
skem prvenstvu za člane, tretji.
Trenutno so trije klubi, ki trenirajo
prav to tehniko. V Kickboxu pa jih je pre6
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cej več, okrog 32. Združimo se na tekmah.
Gre samo za različne tehnike Kickboxa.
Kako blizu vrha pa je po tvojem
mnenju izlaški klub?
Lahko trdim, da je izlaški klub v slovenskem vrhu.
Kako država gleda na tvoje uspehe
in kakšna priznanja, poleg medalj in
pokalov s tekmovanj, še imaš?
Država zviška gleda na ta šport. Kljub
mojim uspehom, ne prejemam niti športne štipendije iz enega samega razloga,
ker Kickbox ni olimpijski šport. Drugače
sem prejel plaketo Olimpijskega komiteja, proglašen sem bil za najboljšega mladinca Kickboxing zveze Slovenije, priznanje za vrhunske dosežke 2013 prav
tako od Kickboxing zveze, konec lanskega leta sem bil tudi na sprejemu pri
predsedniku države, po izboru gledalcev
ETV sem bil izbran za naj športnika leta.
Sta se s predsednikom države kaj
pomerila med seboj :)?
Je rekel, da je včasih kotalkal :) … kotalkanje pa ni moja disciplina …
Kako nate gledajo v tujini, glede na
to, da si postal res zelo uspešen?
Gotovo me že prepoznajo. To se vidi
tudi iz tega, da tuji, starejši tekmovalci spremljajo moje borbe in jih snemajo.
Zelo težko verjamejo, da sem lahko tako
zelo uspešen, kljub temu, da imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami, res
zelo slabe pogoje za trening in smo prepuščeni lastni samoiniciativi. Dobil sem tudi
več ponudb iz Italije, Grčije in Irske, da bi
zastopal barve njihovih klubov.
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Ali si se kdaj pomeril tudi v kakšnem
Te mika, da bi se jim pridružil?
Pogoji so marsikje gotovo boljši. Ampak drugem sistemu borilnih športov?
Pomeril sem se že v Taekwondoju v
trenutno sem še preveč navezan na Sloveverziji ITF na evropskem mladinskem
nijo, ter izlaški klub. Nikoli pa se ne ve.
prvenstvu.
Ko sem malo brskala po vaši spletni
Bi ta šport priporočil mladim, ki ne
strani, sem opazila, da imate turnirje
skoraj vsak vikend, zelo pogosto v tuji- vedo kaj bi s svojim prostim časom in
ni. Kako vse to usklajuješ s študijskimi zakaj?
Gotovo bi ga, ker je pri tem aktivobveznostmi?
Glede na to, da sem toliko časa vajen no celotno telo. Razvija se zdrav duh
tega sistema, se s samodisciplino, da vse. v zdravem telesu, oblikuje pa se ti tudi
Če imaš voljo in željo, se da vse uskladiti, karakter: disciplina, samozavest, izboljša
se splošno počutje. Mnogo bolj koristno,
če se le hoče. Je težko ampak gre.
kot sedenje pred računalnikom.
Te nikoli ne zamika žur namesto
treninga?
Tekmovanje oz. sodelovanje na
Da bi jaz izpustil trening, bi morala SportAccord World Combat Games
biti zelo huda bolezen ali višja sila. Dru- v Saint Petersburgu 2013. Je to tvoj
gače gotovo ne. Če nekaj trdo treniraš si največji uspeh?
seveda moraš vzeti tudi čas za sprostitev.
Res to štejem za svoj največji uspeh,
Ni pa tega v tolikšni meri, kot je trenin- kljub temu, da sem že zmagal na turnirgov. Ko se recimo v ponedeljek zjutraj jih v 9-ih različnih državah in tudi nevrnem v Maribor in odidem na predava- kaj tekem za svetovni pokal. To medanja, se ostali študentje, ki bivajo v domu, ljo smatram za največji uspeh, ker je to
najvišja možna raven tekmovanja v tem
šele vračajo z žurov.
športu. Neke vrste olimpijske igre borilnih športov.
Kaj točno študiraš?
Študiram Tehniško varstvo okolja na
Katera lovorika ti še manjka v tem
strojni fakulteti v Mariboru.
športu?
Manjka mi samo še naslov svetovnega
Kako to, da se nisi odločil za Fakulteprvaka, ki mi je nekajkrat le za las ušel.
to za šport?
V bistvu mi vsi postavljajo to vprašanje.
Imaš ob tako velikih dosežkih še
Nekako se v kontekstu tega športa ne bi
mogel vživeti na Fakulteti za šport. Imam motivacijo za naprej? Kakšni so tvoji
tudi druge interese, ker ne razmišljam v načrti?
Definitivno je še motivacija za naprej.
tej smeri, da bi se profesionalno ukvarjal
s tem. Zelo pa me zanima varstvo okolja. Med njimi tudi naslov svetovnega prvaka.
Čaka me še veliko pomembnih tekem. Če

TEKMOVANJE Z IZPAHNJENO
RAMO IN POREZANO PETO

Na povabilo selektorja Taekwandoja Slovenija Tomaža Barade,
sem nastopal kot član mladinske
reprezentance Slovenije. Na pripravah za to tekmovanje sem si 14
dni pred tekmovanjem na treningu
porezal peto in pristal na urgenci v Mariboru. Kljub petim šivom
na peti, sem v posamičnih borbah
osvojil tretje mesto, ekipno smo
bili mladinci Slovenije evropski
prvaki (boril sem se z vsakim nasprotnikom in nisem imel poraza).
Šive so mi odstranili šele teden dni
po prvenstvu.
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bo vse v redu z zdravjem, imam namen še
naprej trenirati na takšnem nivoju.

5 LET DELOVANJA ŠPORTNEGA
DRUŠTVA TRIMUS

V letu 2014 praznuje svojo 20 letnico tudi izlaški klub. Načrtujete kaj Borut Novšak
posebnega? Kaj lahko pričakujemo?
ŠD Trimus
Ob koncu avgusta se bo na Medijskem
gradu odvil mednarodni mladinski turnir, ob koncu katerega se bo po vsej
verjetnosti (vsaj načrtujemo tako) odvil
tudi manjši spektakel absolutnih članskih borb. Tako da že sedaj vabim vse,
ki bi jih zanimalo, da se seznanijo s tem
športom, da si pridejo pogledat, najmlajše borce in najboljše člane in članice tega
športa v živo. Res bo zanimivo.
Te mika, da nekoč tudi sam treniraš
takšne talente, kot si sam?
Sicer se osebno ne smatram za talenta, a vendarle, sem bil eno leto že trener
začetne skupine, tako da vem, da to ni
ravno lahko delo. Če mi bo v prihodnje
čas dopuščal, sem seveda pripravljen pomagati pri trenerskemu delu.
Kakšno je tvoje sporočilo mladim
Izlačanom in tudi vsem ostalim?
V Rusiji smo bili eden najmanjših
klubov z osvojeno medaljo, kar pove
zelo veliko. Tako da vabljeni vsi mladi in
malo manj mladi, da se nam pridružite
v klubu. Glede na to, kako smo majhen
kraj, nam uspevajo neverjetni uspehi.

8

Ja, čas res hitro mineva, sploh če ga
preživljaš kvalitetno in ga znaš ceniti.
Družina, prosti čas, prijatelji, narava in
šport so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na dobro počutje človeka in s tem na
njegovo zdravje in zadovoljstvo.
V športnem društvu Trimus letos
praznujemo že 5. obletnico delovanja. V
tem petletnem obdobju smo dokazali, da
znamo združiti zgoraj omenjeno in s tem
narediti naše življenje bolj zdravo in kvalitetnejše. Naše članice in člani so dokaz,
kako lahko z malo truda in volje premikamo mejnike svojih zmožnosti. Mnogi,
ki so pred leti samo sanjali, da bi kdaj pretekli 5 km ali več, so v letu 2013 pretekli
pol maraton (21 km) oziroma maraton
(42 km). Ko pretečeš omenjeni razdalji,
se začneš zavedati, česa si sploh zmožen
in dobiš določeno samozavest, ki je v današnjem stresnem času zelo pomembna.
Kaj pomeni pozitivna energija in dobra volja, povedo nasmejani obrazi naših
članov, ki so v našem društvu stalnica.
Veliko se gibljemo v naravi in spoznavamo lepote naše Slovenije in tudi tujine.
Ob 5. obletnici društva bi se zahvalil vsem članicam in članom društva za
pomoč pri delovanju društva, za sodelovanje pri naših aktivnostih in za dobro
vzdušje ter pozitivno energijo, ki jo dajete društvu.
Potrudili se bomo, da bo društvo še
naprej delovalo uspešno in da vam bomo
pomagali priti do zastavljenih športnih
ciljev, osebnega zadovoljstva, zdravja in
veselja.
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Ob krajevnem prazniku vam čestita kolektiv Skitti.

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

info@skitti.si

Z vami več kot 40 let!

www.skitti.si

laserski razrez
robotsko varjenje
varjenje mig-mag
krivljenje
stiskanje
peskanje
mob.: +386 41 339 240 • tel.: +386 3 56 79 660 • fax: +386 3 56 79 661

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

Caliope pelargonija
temno rdeča
polviseča pelargonija

1.60 EUR

Tagetes drobnocvetni

0.33 EUR
Pakirano po 4 kosov

Moljevka,
smilj

0,90 EUR
Zmajeva krila
V lončku 11 cm

1.30 EUR

Najcenejše sadike solate
v Zasavju

VZGOJENO V
ZASAVJU

DRUŠTVO KMETIC, ŽENA IN DEKLET NA PODEŽELJU
IZLAKE - MLINŠE - KOLOVRAT
Irena Ule
predsednica Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake - Mlinše- Kolovrat
Korenine našega društva so pognale
pred dvajsetimi leti, a spomini so še vedno živi, kot bi se to zgodilo včeraj. Že
pred tem se je porajala ideja o organiziranju kmetic tudi pri nas, a poskusi niso bili
najbolj uspešni. Kmetice so našle vedno
kup izgovorov, da so se izognile zadolžitvam. Le nekaj pogumnih je vztrajalo in
se zbralo, da smo pripravile tu in tam kakšno pogostitev, katere pa se nihče ni branil. Drugače pa kar ni bilo niti časa, niti
volje. »Kako pravzaprav pridobiti članice,
kaj pripraviti, kako se lotiti …« so bila
vprašanja, ki so rojila po glavah tistih, ki
nismo hotele odnehati. V želji, da bi povečale prepoznavnost našega podeželja in
izboljšale položaj kmetic, jih kar nismo
opustile, poskušale smo in poskušale. »Še
zadnjič« smo se odločile vsakič znova.
Tako smo se končno srečale, da bi odločale o opustitvi naših druženj, a odločile
smo se prav nasprotno, da se z nekoliko
več resnosti lotimo dela in razširimo aktivnosti, da bi se našlo nekaj prav vse in
vsako posebej.
Prvi korak je bil, da se je deset članic
odpravilo v Trbovlje in ustanovile smo
Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat. Dolgo ime
smo si zbrale, saj smo želele zajeti vse,
ki so se in ki bi se lahko nam pridružile.

Lokalna pripadnost je v Zasavju izredno
močna in ni vseeno, kako je izbrano ime.
Še danes je naše ime tako, čeprav naše
članice prihajajo tudi iz Zagorja, Kisovca
in drugih okoliških vasi, celo iz Motnika.
Ime nas pravzaprav ne moti preveč. Pomembno je, da se razumemo in se imamo
prijetno.
Če se ozremo nazaj in preverimo, kaj
vse smo počele, lahko hitro ugotovimo,
da smo se lotile raznovrstnih, resnih,
zabavnih in tudi »korajžnih« projektov
(tako se temu sodobno reče), ki jih zagotovo ni malo. Namen našega druženja
je, da ves čas skrbimo za izobraževanje
naših članic, promocijo našega podeželja in vsega, kar nam ponuja: hrane,
drobtinic zgodovine in tradicije, strmih
hribov, ozkih dolin in prečudovite narave, ki zažari v soncu in je prečudovita v
dežju. Na marsikatero znamenitost so nas
morali opozoriti šele gostje, ki so prihajali na naše povabilo k nam od daleč in
blizu. Lotile smo se različnih tem, kjer
smo si želele olajšati delo, prav tako pa
poskrbeti za zdravje, dobro počutje naših
članic. Smo kuhale, sadile rože, začimbe
in zelenjavo, prisluhnile predavanjem o
nasilju, o boleznih in odvisnostih, dvigale
smo samozavest, pripravljale smo razstave. Ogledale smo si Slovenijo po dolgem

in počez. Veliko zanimivih krajev smo
obiskale, povsod smo bile lepo sprejete.
Videle smo, kako drugje kmetujejo, kaj
počnejo, dobile smo vedno nove ideje, ki
smo jih želele uresničiti tudi same. Udeleževale smo se prireditev tako doma, še
večji izziv je bilo sodelovati na prireditvah
izven naše občine. Srečanj smo se vedno
udeleževale, da bi spoznale druge kraje in
njihove ljudi. Naš moto je: »Pomembno
je sodelovati, ne zmagati.« in prav zato
se veselimo, ko se predstavimo. Kadar pa
slučajno pride uspeh, pa smo na dosežke
seveda ponosne.
Našo zbirko uspehov krasijo lepi uspehi. Imamo kmetico leta, mlado kmetico, zmagale smo na državnih ženskih
kmečkih igrah, imamo več prvih mest v
spretnostni vožnji s traktorjem in enoosno prikolico, osvojile smo prva, druga
in tretja mesta na državnih natečajih slik
in fotografij. Udeležujemo se pa tudi kulinaričnih tekmovanj: v Jakobskem dolu
kuhamo kislo žüpo, v Podčetrtku bučne
juhe, izdelovale pa smo tudi solatne prelive. Tudi tu smo osvojile srebrna in bronasta priznanja. Pri peki kolačev so naše
gospodinje izvrstne in so posegle, v hudi
konkurenci dolenjk v Bučki, poleg srebrnih in bronastih tudi po zlatem priznanju.
S svojo pevsko skupino prirejamo prilo-

Gostje večera KD Kan Kan Sveti Jurij ob Ščavnici.
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žnostne koncerte ali pa se jih udeležujemo v drugih krajih, še posebno rade pa
zaidemo v Dom starejših občanov, kjer
nam zelo radi prisluhnejo.
Odločitev, da prijavimo projekte za
pridobitev LEADER sredstev, je bila zelo
težka. Ni nas strah dela in celo administracije se nismo prestrašile, ki ga je pri
takem projektu potrebno vložiti, strah
nas je bilo, kako bomo projekte finančno
izpeljale. Pa smo se kljub temu odločile.
Dobile smo tri projekte in jih tudi uspešno izpeljale. Da bi približale naše podeželje mestu, se redno udeležujemo prireditev, kjer se lahko predstavimo. Vesele pa
smo sodelovanja z vrtcem in osnovnimi
šolami, saj smo prepričane, da nas mlajša
generacija še vedno premalo pozna.
Veliko dela smo že opravile. Cilje smo
si postavile tako, da se vsako leto nekoliko premaknejo in nas vsakokrat ponovno čaka veliko dela in druženja. Zahvaljujem se vsem, ki nas pri našem delu
podpirate, nam pomagate in nas spodbujate. Zahvala vsem požrtvovalnim
članicam. Prepričana sem, da brez vaše
pripravljenosti naša pot ne bi bila tako
bogata. Za dvajsetletno delovanje se vam
zahvaljujem in hkrati čestitam, da smo
ves ta čas držale skupaj in uresničevale
skupne ideje. Seveda pa tudi pevkam za
desetletno delo in debelo zbirko slovenskih narodnih - iskrene čestitke. Upam,
da bodo naše vrste zamikale tudi druge,
ki so osamljene ali želijo nekaj trenutkov
preživeti tudi nekoliko drugače. Starost
pri nas ni ovira. Da pa bi društvo povezovalo generacije, spodbujalo medgeneracijsko sožitje, pa so dobrodošle matere
in hčere, stare matere in vnukinje, tašče in
»ta mlade«. Društvo bi rade pomladile in
nestrpno pričakujemo in z veseljem sprejmemo mlada dekleta. Pridružite se nam
in skupaj nadaljujmo začrtano pot in jo
oplemenitimo z novimi idejami …

PEVSKA SKUPINA KLASEK
Irena Ule
vodja pevske skupine Klasek

V okviru našega društva že deseto leto
deluje pevska skupina Klasek. Združujemo se, ker rade prepevamo. Pojemo prav
na svoj način, a naš namen je, da brskamo za besedili pesmi, ki so že nekoliko
pozabljene. Slovensko narodno pesem
želimo ohraniti, še več, želimo jo prenesti
na mlajše rodove. Prepevanja smo se sprva lotile le zase, za svojo dušo, a možnosti, da javno zapojemo, nismo izpustile iz
rok. Tako je bil naš prvi javni nastop po
treh mesecih vaj in nastopi na povabilo
so kar sledili. Pa smo stvar vzele nekoliko
bolj resno, redno se dobivamo na vajah
in vedno sprejmemo nove izzive. Posnele
smo svoj plošček/zgoščenko in za nami
je že blizu 200 nastopov. Na seznamu
nastopov se je nabralo veliko krajših, a
tudi daljših samostojnih koncertov. Naše
društvo in Zagorsko dolino smo že veliko
predstavljale po različnih krajih Slovenije. Podale smo se na Koroško, Primorsko, Pomurje, Štajersko, Gorenjsko, Belo
krajino … Prav povsod smo bile dobro
sprejete. V lanskem letu pa smo se lotile
kar dveh malo drugačnih in zahtevnih
projektov. Skupaj z Veselimi Ribnčankami smo se odpravile na 50. Europeado,
ki se je odvijala v Gothi, v Nemčiji. O tej
prireditvi nismo nič vedele, a sprejele iz-

Tudi zaplesale smo.

Razstava potic iz Zasavskega tekmovanje.
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ziv in se odpravile novim dogodivščinam
naproti. To je evropsko srečanje ljudskih
pevcev in godcev. Pestro je bilo dogajanje, čudoviti so bili naši ulični nastopi,
nepozabna pa je bila povorka vseh udeležencev, kjer smo bile opazne tudi me
in lep je bil občutek, ko je bilo ob progi
slišati: »O, Slovenija!« Všeč pa so jim bile
tudi naše obleke. Še predno smo se vrnile
domov, polne lepih vtisov, smo že razmišljale, da se udeležimo naslednje Europeade, v Kielcah, na Poljskem.
Sodelovale smo tudi pri mednarodnem projektu z zavodom Bunker. Tu so
želeli predstaviti skupine, ki so nekako
porinjene na rob. Kmetice je zastopala naša skupina. Odšle smo na avdicijo
v Ljubljano, se predstavile z našim izborom. Bile smo primerne, a režiserke,
ki so bile iz Irske, so izrazile željo, da
izvedemo delo, ki za našo skupino ni
značilno. Želele so, da izvedemo kakšno
popevko in še to v angleščini. Še posebno pa so si želele pesem » I am bad« od
Michaela Jacksona. To se nam je sprva
zdelo neverjetno, skoraj nemogoče. Saj
on ni poznal našega Zasavja, nam pa
ni bila blizu njegova duša. Za odločitev
smo imele le teden dni in do nastopa štirinajst dni. Tudi tokrat smo sprejele izziv in se tega lotile. Odločile smo se, da
se predstavimo z venčkom narodnih in
kombinaciji dela slovenske in angleške
izvedbe pesmi »Siva pot« ter izsek pesmi
»I am bad«. Vaje so se spremenile v nekaj nenavadnega, saj je bila izvedba tuje
pesmi nekoliko mimo našega značaja.
Režiserke smo presenetile in povedale
so nam, da jim bo naša izvedbe te pesmi
za vedno ostala v spominu. Z njo smo
se predstavile na nastopu v Ljubljani in
Mariboru, jo pa še vedno rade izvedemo
- bolj za šalo kot zares.

Nastop na prireditvi Naša druženja.
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KARTE KLUB PON*DO*KWAN IZLAKE
V LETU 2013

MENJALNI KROG
ZASAVJE

V letu 2013 je naš član Tilen Zajc dosegel največji uspeh za izlaški in slovenski kikboks v zgodovini, saj je na World
combat games (Svetovne igre borilnih
športov) v St. Petersburgu (Rusija) osvojil bronasto medaljo. Zanj in za trenerja
Srečka Rozmana smo priredili sprejem v
telovadnici, oba pa sta bila tudi na sprejemu pri g. županu Matjažu Švaganu in
direktorju občinske uprave g. Rudiju
Medvedu.

Menjalni krog Zasavje je lokalni menjalni sistem (LETS – Local exchange
trading system), katerega namen je vzpostaviti uravnoteženo odprto skupnost za
medsebojno izmenjavo dobrin, storitev
in medsosesko pomoč. Deluje od decembra 2012, ko je skupina navdušencev
izvedla prvi testni dogodek – izmenjavo
novoletnih daril. Od takrat naprej prirejajo mesečne menjalne sejme in druge dogodke, na katerih so sodelujoči do
sedaj izmenjali novoletna darila, pustna
in druga oblačila, semena in sadike, domače pridelke in shranke, peciva, kruh,
igrače ter knjige.
Pri izmenjavi dobrin in storitev si pomagajo z LETS kuponom imenovanim
»kuolm«. Tako je posameznikom omogočena izmenjava dobrine ali storitve s
tretjo osebo. Dogovorjena je tudi vrednost ure storitve in sicer 5 »kuolmov«,
ne glede na vrsto dela (sprehajanje psa,
pomoč pri učenju, pleskanje ograje ...),
kot je princip časovnih bank.
Bistveni poudarki lokalnega sistema
izmenjave:
• ustvarjanje povezane skupnosti,
• vzajemno zadovoljevanje materialnih
potreb,
• povezanost med različnimi generacijami in družbenimi sloji,
• nabiranje izkušenj in oživitev uporabnih pozabljenih znanj,
• zavedanje o lastni moči in moči skupnosti,
• izkoreninjenje iz potrošniške družbe,
• ohranjanje in razvijanje potencialov
znotraj lokalne skupnosti,
• osebnostna rast posameznika.

Maruša

Izlaški borci se vsako leto udeležimo
vsaj 10-ih tekmovanj. Trije od njih so
državna prvenstva, kjer potekajo kvalifikacije za evropska in svetovna prvenstva.
Na državnem prvenstvu smo dobili kar 9
državnih prvakov ter 5 podprvakov in 6
bronastih odličij. V začetku septembra,
ob zaključku sezone, so se naši mladinci
predstavili na mladinskem evropskem
prvenstvu na Poljskem. Sara Smrekar,
Aleksander Maselj, Rok in Žan Vrtačnik
so vsi prikazali odlične borbe, a žal to ni
zadostovalo za doseg odličij. Tilen Zajc
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pa se je v decembru udeležil članskega
svetovnega prvenstva, ki je potekalo v
Turčiji. Tokrat je nastopal izven svoje težnostne kategorije, a na žalost ni posegel
po odličju. Je pa zato v mesecu oktobru
posegel po odlični bronasti medalji z
»olimpijskih iger« borilnih športov, ki so
potekale v St. Petersburgu, Rusija.
V tem letu so se udeležili še Golden
Glove-a v Italiji (Tilen 2. mesto), Irish
Open-a na Irskem (Sara 3. mesto), svetovnega pokala v Innsbrucku, Avstrija
(Tilen 1. in 2. mesto, Rok 3. mesto, kadetska ekipa – Aleksander in Žan 2. mesto, ekipa mladinci Sara in Rok 3. mesto,
ekipa člani Tilen 3.mesto), svetovnega
pokala v Riminiju, Italija (Aleksander
3. mesto), Flanders International Cup –a
v Belgiji , Kutina Open-a (Aleksander 1.
in 2. mesto, Maruša, Ana Marija, Miloš
3. mesto, Luka 2. mesto) in še Slovenia
Open (Tilen, Ana Marija, Rok 1. mesto,
Maruša 3. mesto, Aleksander 2. in 3. mesto). Poleg naštetih so se udeležili še veliko drugih manjših tekmovanj, na katerih
so prav tako posegli po odličnih rezultatih in domov prinesli mnogo odličij.
V novi sezoni 2014 smo se pomerili že
na tekmovanjih v Italiji, na Hrvaškem, v
Grčiji, na Irskem ter na 1. tekmi za državno prvenstvo, na katerih smo že poželi veliko uspehov in žlahtnih medalj, ki
pa, verjamemo, se bodo v nadaljevanju
sezone še pojavile za vratovi naših tekmovalcev.
Vsa tekmovanja in dosežki pa se seveda ne bi mogli zgoditi brez truda in
napotkov trenerjev Srečka in Miloša
Rozmana. Skupaj s pomočniki jima vse
leto uspe uspešno pripraviti tekmovalce in hkrati uvesti tudi nove člane in jih
pripraviti na vsakoletno polaganje pasov. Seveda so tudi sponzorji pomemben
člen za dosego optimalnih pogojev treniranja in udeležbe na tekmovanjih. Še
posebej je treba omeniti našega glavnega
sponzorja Kovit projekti d.o.o., ki nas je
letos obdaril z novo opremo.
Ker se je tekmovalna sezona komaj
dobro začela, naše borce čaka še veliko
napornih treningov in tekmovanj, na katerih bodo dali vse od sebe in poskusili
poseči po dobrih rezultatih.

Tina Krautberger
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Menjalni krog Zasavje sodeluje s
sorodnimi organizacijami, kot sta Zelemenjava in Menjalni krog Kamnik,
infrastrukturno podporo pa mu nudi
Mladinski center Zagorje.
V mesecu aprilu je bil menjalni krog
prvič izpeljan na širšem zasavskem območju pod skupnim imenom Zasavski
menjalni krog. Izmenjave so se dogajale
na Izlakah, v Zagorju, Trbovljah, Hrastniku in v Litiji. Na pobudo soorganizatorjev in obiskovalcev teh dogodkov,
bo v prihodnosti organiziranih še več
takšnih aktivnosti.
Menjalni krog bo po novem redno
organiziran tudi na Izlakah. Dobimo se
vsako prvo soboto v mesecu, od 10. do
12. ure, v Medijskih toplicah.
Več informacij in kontaktov na naslovu lets.zasavje@gmail.com in blogu
www.lets-zasavje.blogspot.com.
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KLEPETULJE, GLEDALIŠKI KROŽEK OŠ
IVANA KAVČIČA IZLAKE
Romana Poglajen

Učenci dramskega krožka Klepetulje
so bili v preteklem letu zopet resnično
pridni. Krožek na šoli deluje v okviru interesnih dejavnosti. Obiskujejo ga učenci od 4. do 9. razreda. Učenci so še vedno
prave klepetulje, ki ob delu pokažejo veliko živahnosti, vendar ta pozitivno vodi
do njihovega končnega cilja. Skupinske
vaje obiskujejo enkrat tedensko po dve
šolski uri po pouku. Posamezni liki v
igri pa se srečujejo tudi na predhodnih
urah in pridno vadijo svoje vloge. Vaje
obiskujejo redno, ker se s svojim delom
želijo predstaviti kar najbolje. Učenci s
svojimi idejami in delom pripomorejo
tudi k oblikovanju scene ter izdelavi kostumov. Vedno nasmejani so pripravljeni preživeti del svojega prostega časa ob
branju in učenju novih besedil.

govorili bomo o zlatolasem dečku z oddaljenega planeta, ki je tako majhen, da
lahko tudi po 44-krat na dan vidi sončni
zahod. Ima dva delujoča in en ugasli vulkan, ki zahtevajo njegovo vsakodnevno
pozornost. Na planet je veter zanesel semena kruhovcev, ki grozijo, da se bodo
razrasli in s koreninami zdrobili njegov
planet. Ima pa tudi rožo, čudovito cvetico, ki jo mora negovati in spoštovati, saj
je prava krasotica. Navidezno je brezčustvena, samovšečna. V sebi pa ima rada
princa, saj je njen edini skrbnik. A Malega princa njeno obnašanje odžene stran.
Na potovanju po vesolju
Mali princ v pogovoru s prebivalci
različnih planetov in pilotom, razkriva svoje dojemanje človeških napak in
preprosto modrost otrok, ki jo ljudje z

V preteklem letu se je v okviru njihovega dela dogajalo veliko stvari. V mesecu aprilu smo se s priredbo gledališkega
dela »Uršika zala, kje si?«, predstavili na
območni gledališki reviji otroških gledaliških skupin v DDKC Zagorje. V mesecu maju pa so se mlade Klepetulje z igro
predstavile tudi ob mednarodnem dnevu družin v DDKC Zagorje ter ob krajevnem prazniku na gledališkem odru
KS Izlake.
V mesecu decembru smo v sodelovanju s pevskim zborom in dramskim
krožkom matične šole ter Podružnične
šole Mlinše nastopili v Božičnen mestu
Zagorje s pravljico Čarobno pletivo.
Tudi v letošnjem letu smo pridni. Lotili smo se priredbe gledališkega dela
Mali princ francoskega pisatelja in pilota Antoinea de Saint-Exupéryja. Spre-

odraščanjem pozabimo. In čeprav je preprosta, ima v sebi skrite zelo pomembne
življenjske nauke, ki jih lahko zaznamo
le z odprtim srcem. A, kot pisatelj v delu
večkrat pove, bistvo je očem nevidno.
Besede nam odkrijejo svoj pomen šele,
ko jim odpremo srce. In to je sporočilo
Malega princa, velikega človeka.
Z igro Mali princ se bomo predstavili na območni gledališki reviji otroških
gledaliških skupin v DDKC Zagorje v
mesecu aprilu.
V mesecu aprilu so se Klepetulje
z igro predstavile tudi ob krajevnem
prazniku na gledališkem odru KS Izlake. Najlepše darilo za njihovo delo bo
mladim gledališčnikom zagotovo polna
dvorana obiskovalcev. Zato prisrčno vabljeni!
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SPIN CENTER
Hana Kodrman

IZLAKE – MOJ
KRAJ
MK

V SPIN CENTRU našim članom nudimo rekreacijo na več kot 450 m2. V
Zasavju smo znani po zelo zanimivih,
atraktivnih in učinkovitih skupinskih
treningih, letos tudi po namenski funkcionalni telovadnici.
V fitnesu se nahaja veliko prostih uteži, izotoničnih in cardio naprav za krepitev vašega telesa. V letošnji sezoni smo
zopet investirali in uredili funkcionalno
telovadnico. Malo telovadnico smo spremili v funkcionalni prostor, ga opremili
z večnamensko kletko, plezalno vrvjo,
gimnastičnimi krogi, boksarsko vrečo, »kettlebell« ročkami, dokupili uteži,
drogove, medicinke. Telovadnico lahko
uporabljajo vsi člani Spin centra takrat,
ko v njej ni skupinskega treninga.
Tako kot vsako leto, izvajamo tudi
različne skupinske vadbe - od visoko
intenzivnih do malo manj. Letos smo
poleg ostalih začeli tudi z vadbo Crossfit. Ta oblika vadbe ne pozna izoliranega treninga določenih mišičnih skupin,
temveč je izjemno raznolika vadba, ki se
najbolj približa naravnemu in uporabnemu gibanju človeka, izboljša agilnost,
koordinacijo, moč, vzdržljivost, eksplozivnost, hitrost in stabilnost. Večinoma
se uporablja lastna teža, »kettlebell«, kolebnica. Ker se naši člani tako radi rekreirajo, smo letos uvedli tudi švic partyje
oz. aktivne vikende. Letos smo bili tudi
dobrodelni - organizirali smo dva do14

V turističnem društvu Izlake se zavedamo, da nam ni treba daleč, da odkrijemo znano, a še neodkrito.
Redki so kraji, kjer boste našli na tako
majhnem prostoru toliko lepot. Naš kraj
sicer nima dragih in razkošnih hotelov
(no, ga nima več) in drugih dragih turističnih objektov. Ima pa tisto, kar si
po napornem delavniku vsak zagotovo
zaželi. V našem kraju in okolici lahko
hitro pozabite na skrbi in se prepustite
naravi. Zato vsako leto organiziramo
spomladansko očiščevalno akcijo. Vsi tisti, ki nam ni mar za izgled kraja, čistimo
brežine potokov in druge javne površine.
Veseli nas, da se nam pridružujejo tudi
najmlajši. S pomočjo Vrtnarstva Hodak
smo zasadili gredico.
V društvu poskrbimo, da si ogledamo
brodelna treninga, sredstva pa smo na- tudi lepote naše domovine. Skupaj smo
menili OŠ Ivana Kavčiča Izlake (ker se tu se lani poleti potepali po Koroški. Jesenahajamo) in OŠ Tone Okrogar Zagorje, ni smo se udeležili Jurčičevega pohoda.
kjer imamo najeto telovadnico za igranje Leto pa smo zaključili s pohodom na
Kalanov hrib ter z božičnim pohodom z
badmintona.
Fitnes se nahaja v dveh nadstropjih, baklami na Zasavsko Sveto goro.
Turistično društvo naj združuje krajav spodnjem nadstropju se nahaja cardio
linija z 9 napravami (5× tekalna steza, ne in ljubitelje Izlak, ki želijo kraj obuditi
2× kolo, 2× eliptik in 3× spinner bike). in ohraniti bogato življenje v njem. PriV tem delu se nahaja tudi komplet izo- družite se nam.
toničnih naprav za trening vseh mišičnih skupin. V drugem nadstropju SPIN
CENTRA so proste uteži, kletke …, kjer
svoj kotiček najdejo malo bolj zagrizeni
športniki in rekreativci. S predhodnim
dogovorom je z vami inštruktor, ki vas
popelje v svet fitnesa in vam pomaga pri
izvajanju treninga. Po želji vam svetuje
pri prehranjevanju in vam sestavi osebni
vadbeni načrt. Izvajamo tudi individualno vadbo, ki omogoča učinkovito in hitro uresničitev vaših ciljev. Rezultati so
vidni vizualno, na tehtnici in seveda pri
dobrem sproščenem počutju. Primerna je za vsakogar, ki bi želeli pozitivno
vplivati na svoje zdravje, gibalne sposobnosti in počutje. Inštruktor vam svetuje,
vas usmerja, pomaga, upošteva vaše želje, vašo fizično pripravljenost ter, v skladu s tem, prilagodi način in intenzivnost
treninga.
Za naslednje leto prav tako pripravljamo novosti, ki pa naj zaenkrat še ostanejo skrivnost.
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PREŽIVELI SMO NOČ V KNJIŽNICI OŠ IVANA KAVČIČA
Romana Poglajen

Že peto šolsko leto je na naši šoli
potekal projekt »Branje je kul.« V letošnjem šolskem letu je projekt sovpadal s
temo otroškega parlamenta »Razmere v
družbi«, zato smo v okviru projekta brali
in razpravljali o tematikah, ki opisujejo
razmere v družbi in se dotikajo našega
domačega okolja. Tudi dela, ki smo jih
brali, so pisali avtorji – pesniki in pisatelji, ki so živeli in še vedno živijo v našem
šolskem okolju, pa tudi v širši okolici našega domačega kraja. Iztočnica, ki nam
je bila v pomoč pri pripravi za izvedbo
projekta, so bile naslednje knjige:
• Gošte, Igor: Sledi korakov, Čebelje
dogodivščine, Obara, Svetla tema,
• Sevljak, Jože: Načeta vrv, Skrivnost
temnih globin,
• Ovnik, Jože: Perkmandeljc,
• Garantini, Vlado: Romanje v neznano, Dnevi,
• Lenarčič, Tine: Slovexnske rudarske
pesmi,
• Z. poeti: Ogovarjanje tišine,
• Rozina, Roman: Zadnji šiht: 250 let
rudnika Zagorje, Poglavja iz Zasavja,
Zasavje : nekje sredi Slovenije,
• Matoz, Zdenko: Orlek : 20 let
knap‘n‘rolla,
• Šikovec, Sanja: Knapušna,
• Zagorje nekoč : Zbornik mladih raziskovalcev : leto kulture 2006/2007,
• Računalniški CD/DVD: Rudarjenje v
Zagorju, Zagorje ob Savi.
S pomočjo junakov, s katerimi smo
se družili ob branju izbranih del, smo
pravzaprav spoznavali, kako so živeli
naši predniki, babice in dedki, pa tudi
naši starši, v okolju, kjer živimo tudi
danes. In ker je naš kraj znan po premogovniku in rudarjih ter čebelah in
16

čebelarjih, smo prav posebno pozornost
posvetili branju in raziskovanju le-teh.
Kaj se je spremenilo skozi čas, je bilo
včasih bolje ali slabše, kakšne težave so
jih pestile … Povprašali smo sorodnike, sosede, znance ter iskali podobnosti, razlike, primerjali življenje naših
prednikov z življenjem v naši družbi,
predstavili svoja mnenja, ideje, dileme
o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo naši
učenci, se šolajo ali preživljajo prosti
čas. Vse pa smo zapisali v obliki zbirke
z naslovom »Branje je učenje za življenje«.
V projektu so sodelovali učenci od 5.
do 9. razreda, ki radi berejo, in njihove
mentorice. Projekt je potekal od meseca
oktobra 2013 do svetovnega dneva poezije, 21. marca 2014. Tega dne pa smo
naš projekt zaključili z nočjo v knjižnici
ter preživeli noč polno doživetij in dogodivščin. Pripravili smo medgeneracijsko druženje s starejšimi občani Doma
Polde Eberl-Jamski z glasbo, plesom
in deklamacijami. S programom smo
polepšali večer v prvem pomladnem
dnevu vsem prisotnim. Nato pa smo se
vrnili v šolo, kjer smo si najprej nadeli
predpasnike in s pomočjo kuharice pripravili knapovsko večerjo – knapovsko
sonce in jabolčni kompot. Po večerji
smo pripravili razstavo o rudarstvu in
čebelarstvu. Naši gostje tega večera so
bili: rudar Roman Perpar, ki nam je
predstavil opremo rudarjev, o rudarski
dediščini in varovanju le-teh so nam
pripovedovali člani Mmedgeneracijskega društva SREČNO ZAGORJE Borut
Flisek, Marijan Manfredo in Roman
Perkljič. Za glasbo pa je poskrbel znani

glasebenik Vlado Poredoš, ki nam je v
preobleki jamskega škrata Perkmandeljca tudi ponagajal. O čebelah in čebeljih
pridelkih nam je pripovedoval čebelar
Jože Pikelj. Po končanem druženju smo
naše goste povabili še na nočno malico,
slane perkmandeljce in sladke štravbe
ter medenjake. V poznih večernih urah
so nas gostje zapustili. Naše druženje
smo nadaljevali z nagradnim kvizom v
katerem smo se preizkusili, kako dobro
poznamo naše in tuje avtorje ter njihova
dela. Po kvizu pa smo se podali na nočni lov za skritim zakladom, ki smo ga
po vseh uspešno rešenih izzivih in opravljenih nalogah našli v zbornici. V poznih nočnih urah smo se v knjižnici zavili v spalne vreče in … vsega vam pa ne
izdamo. Izvedbo nagradnega kviza, lova
na skriti zaklad ter tiskanja naše končne
zbirke pa so nam omogočili sponzorji,
ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč: Viktor Drnovšek, Roman Perpar,
Aleksander Poglajen, Karmen Hajsinger Potočnik ter knjigarna Mladinska
knjiga Zagorje in podjetje Grafex d.o.o.
Izlake.
Zjutraj smo imeli še čebelarski zajtrk,
nato pa smo pospravili. Učenci so stekli
v objem staršem, ki so jih že nestrpno
čakali pred šolo.
Za sodelovanje v projektu smo se odločili z namenom, da našim učencem
približamo avtorje našega lokalnega
okolja, da jih seznanimo s kulturno dediščino našega kraja, spodbujamo k branju in s tem prispevamo k razvoju bralne kulture, da jim poleg tega ponudimo
kvalitetno preživljanje prostega časa z
vrstniki ter bogatimo medgeneracijsko
sodelovanje.
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Tudi v letu 2014 z Vami in za Vas, Vaša

• projektiranje notranje
opreme
• vodenje projektov

Uroš Miklavčič s.p.
Medijske Toplice 19
1411 Izlake

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
Zbiraj, ločuj, čisto naravo spoštuj!

Grafično oblikovanje
za tisk in splet.

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

tel: 08 20 59 390
info@sloform.eu
SLOFORM d.o.o., Izlake 3, SI 1411 Izlake, Slovenija

Izplača se
imeti Pika kartico!
V Mercatorju dobite dvojno in Pika.
NOVO! Vsak torek se za vse kupce
in vsak četrtek za člane Kluba Senior
(od 25. 3. do 29. 5. 2014) nakup še
posebej izplača, saj vam prinaša
dvojne pike!
Velja tudi v franšizni prodajalni Grošelj.
Aktivnosti podeljevanja dvojnih pik ob torkih in četrtkih veljata od 25.3. do 29.5.2014 v vseh živilskih prodajalnah Mercator
n franšiznih
i
prodajalnah. Aktivnosti ne veljata v Mercator Spletni trgovini.
Bonitetnih pik ni mogoče pridobiti pri unovčenju vrednostih kuponov, pridobljenih na podlagi promocije ali z unovčenjem pik. Prav tako bonitetnih pik ne podeljujemo v primeru nakupa transportne embalaže, embalaže blaga,
vozovnic, vrednostnih kartic za mobilne telefone, znamk, srečk, kolekov, parkirnih listkov, darilnih bonov Zvezdar, vstopnic, tobačnih izdelkov, vinjet, za polnjenje darilne kartice Mercator, storitev Klik in dvig, izdelkov na vinotočih
in v primeru vračila embalaže – avtomati. Pri nakupu pnevmatik kupec prejme enojne pike.
Vrednost nakupa izdelkov, izključenih iz podeljevanja pik, se ne upošteva v skupno vrednost nakupa
40 EUR oziroma 20 EUR, ki je pogoj za pridobitev dvojnih pik ob torkih oziroma četrtkih.

FILMSKO USTVARJALNO DRUŠTVO LOKE STUDIO
Matic Poropatič

Filmsko ustvarjalno društvo Loke
Studio (F.U.D. Loke Studio) tudi v letu
2014 ne misli spati na lovorikah. Kljub
temu, da smo šele marca, se ima naše
društvo za pohvaliti z novimi projekti,
ki so dosegli velik uspeh pri gledalcih.
Tako smo ob začetku olimpijskih iger v
Sočiju na splet lansirali humoristično serijo Štoparski vodnik v Soči, ki spremlja
dva razgreta navijača na razburljive potovanju v Rusijo. Serija v treh delih je pri
gledalcih požela zelo pozitivne odzive in
nam tako že ob samem pričetku leta dala
vzpodbudo za nadaljnje projekte.
Zelo produktivno pa je bilo tudi, zdaj
že davno preteklo, leto 2013. Od kar smo

vam v lanski številki Izlaških novic pripovedovali o naših podvigih, se je zgodilo in ustvarilo marsikaj, največji izmed
dosežkov pa so nedvomno naši turistični
filmčki za projekt V Tri Krasne.
Za tiste, ki ne veste, gre za serijo aktivnosti, dogodkov in projektov, katerih
namen je promovirati turizem v naši zasavski regiji.
Del te promocije pa so lansko leto
postali tudi trije kratki igrani filmčki, ki
predstavljajo različne turistične možnosti
Zasavja in se jih skupaj z ostalimi promocijskimi spoti lahko ogledate na spletu.
Kmalu zatem smo se s kratkim filmom
prijavili na natečaj z naslovom Energetika danes in jutri, katerega namen je bilo
predstaviti vizijo stanja energetike v prihodnosti in prikaz morebitnih posledic
njene zlorabe. Naš prispevek je navdušil odgovorne pri natečaju in v začetku
meseca marca nas je presenetila novica,
da smo s kratkim filmom dosegli prvo
mesto! Pa vendar časa za proslavljanje
ni bilo na pretek, saj smo se nemudoma
lotili novega projekta in sicer dokumentarca o razvoju rudarstva v zasavski re-

giji. V okviru tega smo bili prisotni na
protestnem shodu pred upravo Rudnika
Hrastnik – Trbovlje v podporo stavkajočim rudarjem, ki je potekal od 10. do 14.
marca. Organizatorji shoda so pohvalili naš prispevek k obeleženju tako pomembnega dogodka, ki je med drugim
pokazal, da Zasavje zna stopiti skupaj, če
je to potrebno.
Seveda pa je moč pričakovati, da se
bo vmes vedno našel čas za snemanje
skečev in krajših projektov. Tako lahko z
gotovostjo rečemo, da se je leto 2014 za
Loke Studio začelo več kot vzpodbudno.

Utrinek iz prihajajočega filma.
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V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
POLDE EBERL JAMSKI
IZLAKE

SKUPINSKA VADBA
INDIVIDUALNA VADBA
FITNES
BADMINTON
IR SAVNA

VAM POLEG CELODNEVNE OSKRBE
STAREJŠIH PONUJAMO TUDI:
DNEVNO VARSTVO – varstvo
starejših do 10 ur dnevno;
BAZEN – kopanje za posameznike
ali vodene vaje za skupine;
PONUDBA NAŠE KUHINJE:
• PRIPRAVA DIETNE PREHRANE
• NAREZKOV
• SLADIC
• TORT

“Kar vedno delaš,
delaj pametno
in misli na konec.”

INFORMACIJE NA TEL. ŠT.
03 56 74 104

041 779 383
www.drustvo-spin.si

SPLETNA STRAN:
www.dso-izlake.si

IZDELAVA VSEH VRST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

03 56 79 301
www.arkus.si
info@arkus.si

POSLOVNE PROSTORE IMAMO V
KRAJEVNI SKUPNOSTI IZLAKE
IZLAKE 3, IZLAKE

- idejna zasnova IDZ
- projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja PGD
- projekt za izvedbo PZI
- projekt izvedenih del PID
- projekt rušitve in ravnanja z
odpadki
- projekt legalizacije objekta - črna
gradnja

VOKALNA SKUPINA IRIS
Irena Hudi, predsednica Vokalne skupine Iris
Iris ali perunika je znana kot lepa vrtna cvetlica. Nekateri jo poznajo tudi
pod imenom Mavrica. Obstajajo različne sorte, ki cvetijo spomladi in tiste, ki
cvetijo pozimi.
Pevke Vokalne skupine Iris cvetimo
skozi celo leto. S svojim ubranim petjem
božamo ušesa svojim poslušalcem. Pojemo ljudske in umetne pesmi, pa tudi
črnske duhovne in cerkvene nam niso
tuje. Letošnjo pomlad smo se lotile tudi
lepih slovenskih »zimzelenčkov«, prirejenih za vokalne skupine.
Od naših začetkov bo, letos jeseni, minilo petnajst let. Ob 10-letnici delovanja
smo na slavnostnem koncertu prejele
bronasta in srebrna Gallusova priznanja za dosežke na glasbenem področju.
Lansko pomlad smo naše vrste precej
pomladile, pridružila pa se nam je tudi
Tadeja Osredkar, nova umetniška vodja.
Na vsakoletne samostojne koncerte
v goste vedno povabimo različne znane
pevske skupine in tudi letos ne bo nič
drugače. V petek, 13. 6. 2014, pripravljamo slavnostni koncert, ki bo v Valvazorjevi kapeli na Medijskem gradu, letošnji
gostje pa naj zaenkrat ostanejo še skrivnost.
V letu 2011, smo ob kulturnem prazniku na slavnostni akademiji v Kulturnem centru Delavskega doma v Zagorju
prejele priznanje dr. Slaka Gruma, za
dosežke na kulturno umetniškem področju.
Pojemo na različnih prireditvah v domačem kraju in izven njega, vsako leto
se udeležujemo območnih revij, kjer dosegamo vidne rezultate.
Zelo so nas veseli tudi varovanci in
obiskovalci DSO Polde Eberl- Jamski
Izlake, kjer jim vsako leto priredimo
spomladanski in božični koncert. Božič-
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ne koncerte v decembru in januarju prirejamo tudi po cerkvah v bližnji in tudi
malo bolj oddaljeni okolici.
K sodelovanju nas povabijo tudi na
Valvazorjeve večere, ki jih vsako drugo
leto pripravijo na dvorišču Medijskega
gradu, na Izlakah.
Zelo blizu je tudi že nastop na prireditvi ob Dnevu upora proti okupatorju,
ki bo 25. 4. 2014, potekalo v KC DD Zagorje. Ob tej priložnosti se bomo občinstvu predstavile tudi v popolnoma novih
koncertnih oblekah, za kar se lahko zahvalimo tudi našim donatorjem: Občina
Zagorje ob Savi, JSKD Zagorje ob Savi,
Lučki Drnovšek in Darku Polc.
V maju se bomo občinstvu predstavile
tudi na območni reviji oktetov in malih
vokalnih skupin, ki bo letos potekala v
Kulturnem domu v Kisovcu ter na prireditvi ob spomeniku v Orehovici na
Izlakah.
Po kratkem poletnem predahu pa gremo v barvito jesen novim zmagam naproti.

NASTOPI VOKALNE SKUPINE IRIS
25. 4. 2014: nastop na prireditvi ob
dnevu Upora proti okupatorju v KC DD
Zagorje.
17. 5. 2014: nastop na prireditvi ob spomeniku v Orehovici.
13. 5. 2014: samostojni koncert v kapeli
na Medijskem gradu.
30. 5. 2014: nastop na območni reviji
oktetov in malih vokalnih skupin v KD
Kisovec.

NOVA PREDSTAVA
IZLAŠKIH
KULTURNIKOV
Nataša Lipovšek

V izlaškem kulturnem društvu Svoboda Elektroelement Izlake smo se proti koncu lanskega leta, potem ko smo
odpravili težave z ogrevanjem dvorane,
lotili študija novega odrskega dela. Tudi
tokrat je režiser, seveda v skladu z našimi
željami, izbral komedijo. Ta nosi naslov
Florentinski slamnik, avtorja pa sta Eugene Labiche (original) in Marjan Belina
(slovenska priredba). Dogajanje je sicer
postavljeno v prejšnje tisočletje, vendar
je tematika z obilico ljubezenskih zapletov večno aktualna.
Tokratna zasedba šteje 15 igralcev,
zato je bilo od začetka kar težko uskladiti termine vaj. Na vajah, najprej bralnih,
potem pa na odru, smo se največkrat
zelo zabavali, včasih pa tudi jezili, ko
kaj ni šlo tako, kot smo si zamislili. Zdaj
gredo vaje proti koncu, izbrane imamo
že kostume, tudi scena je v zadnji fazi
izdelave. Tekst že lepo teče, režiser igralcem daje še zadnje napotke, kako bi lahko posamezne prizore še popravili, jih
naredili še bolj dinamične in za vas bolj
zabavne.
Predpremiero bomo imeli še pred izidom novic v okviru gledališkega abonmaja v zagorskem Dlavskem domu. Vas
pa ob tej priliki vabimo na premiero, ki
bo v izlaškem kulturnem domu v petek,
9. maja 2014 ob 20. uri.
Za konec pa mi je režiser Jože Krajnc
dovolil, da prepišem del njegovih misli,
ki jih je napisal za gledališki list Florentinskega slamnika: »Gledališki zanesenjaki z Izlak so v tej uprizoritvi preverjenim izkušnjam in kilometrini dodali
nekaj sveže in obetavne mladostne volje,
zmes pa je rodila izdelek, ki kaže, da se v
takšnih postavitvah prav dobro počutijo
in tudi znajdejo. Z njihovo odrsko energijo in dinamiko bodo duhoviti zapleti,
kakršne ponuja besedilo, zagotovo zaživeli v odnos, ki nobenega gledalca ne bo
pustil ravnodušnega. Prav zadovoljna in
sproščena publika pa je osrednji cilj, do
katerega želimo priti s florentinskim slamnikom na sebi.«
Pridite nas pogledat, ne bom vam žal!
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Ob prazniku krajevne skupnosti Izlake
iskreno čestitamo vsem krajankam
in krajanom Izlak!
Kolektiv D-ZORTTING d.o.o., Izlake

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

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

NATEČAJ 2013
Špela

Okus sladoleda je res božanski, še posebno, če si ga zaslužiš sam. In lani so si
ga malčki in malo večji otroci zaslužili z
ustvarjanjem na temo športa.
Narejenih je bilo ogromno risbic, vrtečani pa so izdelali kar nekaj športne
opreme. Na razstavi, ki je bila tako kot
vsako leto ob krajevnem prazniku, si je
bilo treba vzeti kar nekaj časa za ogled
vseh izdelkov.
Dragi otroci, še enkrat hvala za vaše
ustvarjanje in nepozabne trenutke, ko
sva se s predstavnikom Športnega društva Izlake smela sladkati z vami!

LEP POMLADNI
POZDRAV IZ ŠD
IZLAKE
Alenka Bedrač

Tudi letošnje leto smo pripravili pestro izbiro športnih dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Pripravljamo nekaj večjih in bolj odmevnih
športnih dogodkov in vas vabimo, da se
nam pridružite, da skupaj naredimo našemu telesu dobro.
Drži pa kot pribito, druženje in šport
sta ključ do zdrave in uspešne rasti!
Zagotovo smo dobra družba :).
Udeležite se čim več športnih prireditev v športnem koledarju za leto 2014,
saj je zelo pester in primeren za vsakogar. Celoten razpored prireditev najdete
na naslovu: http://j.mp/sdplan2014
Z veseljem pa prisluhnemo tudi vašim
predlogom.
Veliko športnih užitkov vam želi
Športno društvo Izlake.

Foto: Francois Peeters (CC BY-ND 2.0)
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GMP Silvo Razpotnik s.p.
Krače 8a, 1411 Izlake
Tel.: 03 56 73 513 • 059 950 218
GSM: 031 750 797
e-mail: gmp1@siol.net

GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZNIŠTVO
Sem samostojni podjetnik in vam nudim naslednje storitve:

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

Pozdravljeni, mladi ustvarjalci!
Kako ste kaj letos? Narava se je ponovno zbudila in gotovo ste kje že videli kako kmetje pri-dno obdelujejo zemljo, obrezujejo drevje, na pašo ženejo živino, s traktorjem vozijo les in še mnogo več.
Letošnji ustvarjalni natečaj je namenjen vsem, ki kmetujejo in tako oskrbujejo vse nas s hrano ter
drugimi kmetijskimi izdelki. Želimo, da nam pošljete čim več risbic ali izdelkov na to temo kmetovanja
do vključno 16. 5. 2014 na sedež KS Izlake.
Z Društvom kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat – Izlake se že ve-selimo
izdelkov in vam obljubljamo, da vas za vaš trud tudi nagradimo.
Se vidimo in posladkamo skupaj!
Uredniški odbor Izlaških novic

Ob prazniku krajevne
skupnosti čestitamo
vsem krajankam
in krajanom Izlak.

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 ugodnih cenah.

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

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

Poslujemo že več kot 20 let.
Naša dejavnost je posredovanje vseh vrst
zavarovanj za pravne osebe, svetovanje na
področju zavarovanja za pravne in fizične
osebe ter ocenjevanje vrednosti premičnin
(stroji, oprema, vozila).
ZIMAT d. o. o., posredovanje zavarovanj,
svetovanje in ocenjevanje vrednosti.
Obrezija 17, 1411 Izlake
PE: Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi
M: 041 534 295
E: cirar.zimat@gmail.com | info@zimat.si
W: www.cenitev.si | www.zimat.si

ŠPORT KLUB TORNADO
Predsednik ŠK Tornado
Dejan Zorec

stanovanje v Trbovljah in Valvasorjevo
čebelarsko pot na Izlakah. Srečanje smo
popestrili še z zasavsko kulinariko in
predstavili tipične zasavske jedi kot so:
zajčji ajmoht, prežgana juha, krumpantoč, granadirmarš in seveda manjkal ni
niti funšterc. Skratka veselo, poučno in
zabavno je bilo.
In kaj nas čaka letos?
Naše društvo v letošnjem letu praznuje deseto obletnico, ki jo bomo proslavili
v mesecu novembru, bi pa izkoristil priložnost in se zahvalil vsem sponzorjem,
posameznikom ter članom društva, ki
so nam v teh desetih letih pomagali, da
smo na svoji poti uspešni, obenem pa
čestitam vsem članom društva za deseto
obletnico.
Letos prirejamo 10. maja, 8. turistično
srečanje starodobnikov zagorska dolina 2014, s pričetkom na sedežu kluba v
Smučidolu, ob 9. uri. Ogledali si bomo
Eti d.d., obiskali bomo Konjeniški klub
Vajkard Valvasor zagorska dolina v Kisovcu, tam se nam bo predstavil tudi
Lokostrelski klub Valvasor. Naše srečaZ leve proti desni: Dejan Zorec, Denis Le- nje pa bomo zaključili v Podkumu pri
sičar, Simon Stošicki, Žiga Kraševec, Blaž Čopovih, kjer se nam bo na svoj način
Rode in Domen Rode.
predstavil kuharski mojster Lojze Čop.
Letošnje srečanje pa bomo posvetili
srečanje starodobnikov zagorska doli- grajskemu življenju, zato lepo vabljeni v
na 2013. Tokrat smo naše goste pope- našo družbo.
ljali »V TRI KRASNE« doline. Ogledali
Na snidenje!
smo si steklarno v Hrastniku, rudarsko
V letu 2013 se nam je kar dogajalo ... Na
prvem mestu bi izpostavili našega dirkača Domna Rodeta, ki je v lanskem letu
osvojil laskavi naziv – postal je državni
prvak v PRK, v diviziji FIAT GRANDE
PUNTO in osvojil 4. mesto v pokalnem
prvenstvo AŠ 2005 v PRK 2013. V lanskem letu se nam je predstavil na prireditvi ob krajevnem prazniku. Prav tako
smo na prireditvi sodelovali z našo ekipo
v Izlaških igrah in bili uspešni. Izpostavil
pa bi tudi ekipo, ki je na prireditvi osvojila naziv POPAJA 2013 in bi obenem
povabil društva, da sestavijo ekipe in se
tudi letos pomerimo v vlečenju vrvi.
Uspešno smo izvedli naše 7. turistično

ZA KONEC
Špela

Pred tedni sem bila na sestanku izlaških društev. Res, da je bila udeležba
njihovih predstavnikov malce slabša, pa
vendar.
Kaj vse se izve na takšnih sestankih!
Presenetilo me je, koliko društev in njihovih sekcij ima v tem letu okrogle jubileje. Torej se na Izlakah vseeno dogajajo
stvari, ljudje se družimo.
In počasi spet spoznavamo, da kljub
odtujenosti, potrebujemo drug drugega.
Neprecenljive nasvete in spoznanja
so nam pripravljeni posredovati v Medgeneracijskem društvu, ki je v začetku
aprila praznoval svojo deseto obletnico.
Neutrudne kmetice, dekleta in žene
letos praznujejo svojo 20-letnico! Tudi
one so del praznovanj začele v aprilu,
zanimive stvari pa se bodo dogajale vse
do jeseni.
Tudi članice Irisa imajo ob »pol obletnici« koncert z gosti, člani Trimusa pa
se veselijo dopolnjenih 5 let športanja.
Letos mineva tudi 70 let od požiga v
Orehovici in obletnica se bo, tako kot
vsako leto, obeležila s komemoracijo.
Družili pa se bomo 7. junija ob krajevnem prazniku, ko bodo na športnem
igrišču potekale športne igre. Seveda pa
ne bo manjkala glasba ...
Naj vas predrami veselo ptičje čebljanje, otroški smeh pa nariše nasmeh tudi
na vaš obraz!
Upam, da ste z veseljem prelistali novice, se našli na kakšni fotografiji in dobili idejo za druženje ...
Pa uživajte do naslednjič!

Zbor starodobnih vozil v Smučidolu, 7. turistično srečanje 2013.
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Prodaja in montaža oken, vrat, predelnih sten, rolet in žaluzij.
PVC, ALU OKNA

ROLETE

VHODNA VRATA

ŽALUZIJE

GARAŽNA VRATA

PREZRAČEVALNE FASADE

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

wwwpromont-timsi
 031 230 766
 030 313 006
@ info@promont-timsi
PROMONT TIM d. o. o.
Narof 42
1411 Izlake

