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Podšentjurčan

Izdajatelj: Krajevna skupnost Izlake, Izlake 4, 1411 Izlake, 
zanjo Sašo Vučko, predsednik KS Izlake. 

Uredništvo: Sašo Vučko. 

Besedila so delo uredništva in zunanjih sodelavcev. 

Fotografija na naslovnici: Grega Gobovc 

Fotogradivo: arhiv Krajevna skupnost Izlake

Lektorirala: Lučka Drnovšek. 

Oblikovna zasnova glasila, prelom in tisk: Velibor Kusić | 

Izlaške novice izhajajo enkrat letno, prejmejo jih brezplačno vsa gospodinjstva. 

Splet: www.izlake.si. 

Kontakt: info@izlake.si, 040 508 782.
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Uvodoma bi vas rad lepo pozdravil. Veseli me, da ste 
me tako lepo in toplo sprejeli medse, pa čeprav sem 
svojo mladost preživel v Zagorju ob Savi. Svoj prostor 
pod nebom sem našel v manjši vasici Šemnik, kjer sedaj 
vedno najdem svoj mir. Ne glede na stres in tempo da-
našnjega življenja, se tu počutim doma. Začutil sem, da 
je mogoče čas, da tudi jaz poskusim nekaj vrniti okolju, 
v katerem živim, delujem in se udejstvujem. Sebe vidim 
kot pozitivno osebo in to rad pričakujem tudi od ostalih.

Smo v času, kjer je pot informacij bliskovita. Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram in druge sodobne aplika-
cije so nas tako ali drugače povlekle v tok dogajanja. 
Če vsaj nečesa od omenjenega ne uporabljaš, prepro-
sto nisi »in«. Seveda je super videti objavo prijatelja iz 
mladosti, s katerim ne najdeš več časa za kavo, pivo. Žal 
nas omenjeni primeri nekako priklenejo v miselnost, da 
je to to, da je to pravi način. Pa je res? Si je res tako tež-
ko vzeti čas, se usesti v lokal, pustiti telefon nekje stran 
in si nameniti nekaj besed? Verjetno že, bi rekli. Sam 
sem zadnje čase zelo zaposlen s takšnimi in drugačnimi 
obveznostmi. Seveda je res, da sem si jih nakopal sam, 
pa nič zato. Sem karakter, ki potrebuje akcijo, dogajanje.

Pa vendar sem se sam pri sebi zamislil in se vprašal … 
Kaj pa imam od vsega tega? Jutranje vstajanje, rahlo 
napeto »borbo« z otroki za pravočasen prihod v vrtec, 
da ujameta zajtrk. Da se že zjutraj ne podre cela rutina 

in da bom pravi čas v službi, saj je tudi tu nekdo odvisen 
od moje odzivnosti, da se kaj ne zaplete, ker moram po 
službi na ta in oni sestanek. Prišel sem do zaključka, da 
si je potrebno vzeti čas zase. Čas za družino in prijate-
lje, kajti ko nastopi bolezen ali izčrpanost, so le družina 
in prijatelji tista prava zdravilna formula, ki ne razočara. 

Funkcija, ki mi je bila namenjena in na katero so me 
izvolili ostali člani sveta krajevne skupnosti, zame ni 
samoumevna. Prav tako je ne jemljem za šalo. Vsega, 
česar se lotim, se lotim s polno resnostjo in motivacijo. 
Vesel sem tudi za ekipo, ki trenutno deluje v okviru kra-
jevne skupnosti. Skupaj smo se odločili, da stvari za na-
zaj ne bomo pogrevali, saj s tem izgubimo kredibilnost, 
prav tako pa je nekonstruktivno graditi svoj dosežek na 
način diskreditiranja drugega. 

Vesel sem vsake kritike, tako pozitivne ali negativne. 
Želim pa si večje povezanosti vseh nas, ki živimo na 
Izlakah. Le povezovanje in sodelovanje nam omogoča 
napredovanje in razvoj samega kraja. V tem času smo 
dosegli kar nekaj prijetnih uspehov, večjih ali manjših, to 
niti ni pomembno, pomembno pa je, da se kakovost za 
vse izboljšuje.

Letošnji časopis izhaja nekoliko kasneje. Krajani ste ga 
prejeli v prazničnem decembru. V uredništvu smo se 
odločili, da osvežimo njegovo podobo, hkrati pa je ča-
sopis dobil tudi novo ime. Od sedaj naprej vas bo vsako 
leto v vaših nabiralnikih pričakal časopis Krajevne sku-
pnosti Izlake z imenom Podšentjurčan. Več o tem, zakaj 
takšno ime in od kod izvira, pa v naslednji številki. Ta bo 
izšla ob krajevnem prazniku, torej meseca maja. Zato že 
sedaj vabim društva ali posameznike, da svoja besedi-
la in fotografije pošljete na uredništvo časopisa do 20. 
aprila 2020 na elektronski naslov 
urednistvo.izlake@gmail.com.

Toliko na kratko. Vsem skupaj želim lepo in mirno leto.

Sašo Vučko, 
predsednik Krajevne skupnosti Izlake

Sašo Vučko, predsednik Krajevne skupnosti Izlake

Drage Izlačanke,      
dragi Izlačani!
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Lani in še veliko let prej sem pozdravno sporočilo v 
Izlaških novicah začel z drage sokrajanke in sokrajani. 
Res veliko let prej, saj sem, če si pomagam z nekoliko 
nenavadno primerjavo, tako Izlačan kot župan Zagorja 
postal precej pred začetkom izhajanja krajevnega 
časopisa.

Pravzaprav te moje selitve ne kaže obešati na 
velik zvon, njene razdalje so za današnje čase tako 
majhne, da bi kdo lahko upravičeno rekel, da se samo 
prestopam na mestu. Tudi prej ni bilo drugače in tudi v 
prihodnje ne bo, preprosto imam preveč rad zagorske 
doline in hribe, kar v njih živi in se med njimi dogaja. 
Doma se počutim na Izlakah, v Zagorju, pod Čemšeniško 
planino ali Zasavsko Sveto goro ali na sončni strani 
Kuma … Povsod je lepo, povsod me obkroža veliko 
človeške srčnosti in zagnanosti, povsod se razvijajo in 
odpirajo različne možnosti za udejstvovanje, povsod 
se lahko veselimo novih in novih skupnih uspehov in 
vrhunskih dosežkov posameznikov. 

Prepričan sem, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, 
da bomo dohajali zahteve časa, uspeli ohranjati 
ravnotežje med različnimi zemljepisnimi predeli naše 
občine in tudi med področji bivanja, dela in preživljanja 
prostega časa.

Drage Izlačanke in Izlačani, časopis se je zamudil, 
zato vam ne morem čestitati ob krajevnem prazniku, 
iskreno pa vam želim – za to ne potrebujemo vedno 
prazničnega povoda – vse lepo in dobro.
                                                                                                       

Vaš župan
Matjaž Švagan

Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi

Drage Izlačanke in 
Izlačani!
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Po dolgih desetih letih predsednikovanja sem po 
volitvah svoje mesto predsednika prepustil gospodu 
Sašu Vučku. Delo predsednika KS ni tako zelo 
enostavno, kot si marsikdo misli. Če ima človek željo, 
da dela in misli za naprej, za razvoj kraja, je vedno 
dovolj dela.

Ljudje potrebujejo sogovornika, ki jim pomaga 
reševati probleme, ki jih tarejo. Tisti, ki me poznate, 
gotovo veste, da sem bil vedno pripravljen priskočiti 
na pomoč. V času mojega predsednikovanja se je 
reševalo kar precej problemov. Eni so bili manjši, drugi 
bolj kompleksni.

Eden izmed njih je tudi čistilna naprava na Izlakah. 
Z velikim veseljem sem urejal vso dokumentacijo, se 
dogovarjal z lastniki zemljišč in sklepal pogodbe, da bi 
končno tudi Izlake dobile svojo čistilno napravo. Vedno 
znova sem dobival obljube in načrtovane datume 
izgradnje, pa iz vsega skupaj ni bilo nič. To me kot 
človeka zelo žalosti, saj sem ekološko ozaveščen in mi 
ni vseeno za naš kraj. Potoki v naši KS so zaradi fekalij 
in intenzivnega zalivanja gnojnice ob njih popolnoma 
opustošeni. Le redko se v njih opazi še kakšna riba. 
Če pomislim nazaj, mogoče 20 ali 30 let, so bili potoki 
polni postrvi in rečnih rakov.

Pogosto nam jo je zagodla tudi naša mati narava. 
Neurja so sprožila mnoge plazove, odnašalo je ceste, 
brežine potokov je spodkopavalo. Na regulacijo 
Lesjega potoka smo morali čakati kar deset let. Prav 
tako regulacijo potoka Medije vse od Razpotja, proti 
ETI-ju in do Spodnjih Izlak.

Vsa dela v KS sem sproti fotodokumentiral in si jih 
beležil v svoj rokovnik. Na uho mi je prišlo, da v mojem 
mandatu ni bilo nič narejenega, vendar vam lahko 
zagotovim, da smo z malo denarja, ki smo ga imeli na 
razpolago, naredili ogromno.

Vsako leto se v mesecu maju spomnimo na 
grozodejstva, ki so se zgodila med drugo svetovno 
vojno, 18. maja 1944 v Orehovici. Ta datum so si leta 
1956 izbrali za naš krajevni praznik. Od umetnika, 
gospoda Glavača iz Zagorja, sem v dar dobil grafiko 
spomenika v Orehovici. Grafiko podarjam krajevni 
skupnosti, da bo v spomin in opomin na pretekle 
dogodke vsem, ki prihajajo za nami.

Novemu vodstvu želim mnogo uspeha in srčnosti ob 
vodenju moje, vaše in naše krajevne skupnosti.

Lepo vas pozdravljam!

Franc Ravnikar, bivši predsednik Krajevne skupnosti Izlake

Spoštovane sokrajanke 
in sokrajani krajevne 
skupnosti Izlake!
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Od leta 1950 pa do danes se je ETI razvil v enega vo-
dilnih svetovnih proizvajalcev izdelkov in storitev na 
področju zaščite električnih inštalacij in v pomembne-
ga proizvajalca tehnične keramike.
ETI je med petimi največjimi proizvajalci varovalk na 
svetu in eden izmed vodilnih proizvajalcev inovativnih 
stikal in odklopnikov. Z našimi izdelki (varovalke in od-
klopniki) pokrivamo celotno območje uporabe od 0,5 
A do 6300 A, ponudimo pa lahko posamezne izdelke 
in izdelčne linije ali celovite rešitve za nadzor in zaščito 
stanovanjskih, poslovnih, industrijskih inštalacij ter dis-
tribucije električne energije, fotovoltaičnih sistemov in 
drugih obnovljivih virov energije.
Družba ima svojo vizijo, da utrdi položaj enega vodil-
nih proizvajalcev talilnih varovalk, si zagotovi vodilni 
položaj med proizvajalci zaščitne stikalne tehnike kot 
nišni proizvajalec tehnično zahtevnih in inovativnih 
izdelkov ter vstop v nove segmente trga zahtevne 
vlečene tehnične keramike. Poslanstvo družbe je za-
dovoljevanje potreb uporabnikov električnih inštalacij 
za stanovanjske, industrijske in energetske namene na 
globalnem tržišču in zagotavljanje trajnostnega razvo-
ja družbe, rasti vrednosti za delničarje, socialne varno-
sti in strokovnega razvoja zaposlenih ter pozitivnega 
vpliva na razvoj okolja.
Seveda pa ETI svojo vizijo in poslanstvo uresničuje 
le z visoko strokovno usposobljenimi, motiviranimi in 
prilagodljivimi kadri, ki izkušnje prvih generacij uspe-
šno nadgrajujejo z inovativnostjo in svežim znanjem 
ter sprejemajo nove izzive. Z lastnim znanjem razvija-
jo nove, tehnološko napredne produkte in proizvodne 
procese za njihovo uspešno realizacijo. Vsi izdelki iz 
prodajnega programa dosegajo visok nivo kakovosti 
in tehnološke zahtevnosti. Izpopolnjenost proizvodnih 
procesov dokazuje izjemna zanesljivost in hitra od-
zivnost. S kratkimi dobavnimi roki, prodajo iz zalog in 
zagotovljeno tehnično podporo uživa ugled in spošto-
vanje poslovnih partnerjev.
Pomemben element v strategiji rasti so hčerinske 
družbe doma in v tujini ter tesno sodelovanje z izbra-
nimi strateškimi partnerji. ETI veliko investira v razvoj 
in inovacijsko dejavnost ter je eno izmed prvih sloven-
skih podjetij, ki je pridobilo certifikat kakovosti ISO 

9001 in certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001. 
ETI sledi strategiji intenzivnega razvoja tehnološko 
zahtevnejših in inovativnih proizvodov s stalnim is-
kanjem novih tržnih segmentov, razvijanjem komple-
ksnih programov in tehnološko naprednih izdelkov. 
Ves čas pa stremi tudi k zadovoljstvu kupcev in s tem 
povezanimi rezultati, ki jih dosega na področju poslov-
ne odličnosti. Danes je ETI tržni vodja na slovenskem 
trgu in trgih bivše Jugoslavije ter eden vodilnih proi-
zvajalcev talilnih varovalk v svetu. Pomembnejši tržni 
delež ETI dosega tudi na področju zaščitnih stikal in 
tehnične keramike. ETI se je v zadnjih letih razvil v sku-
pino povezanih družb, ki danes zaposluje preko 1900 
ljudi, in s tem v globalno usmerjenega proizvajalca ele-
ktrotehničnih izdelkov, ki izvozi približno 90 % svoje 
proizvodnje v več kot 60 držav širom sveta. 
Na področju celovite rešitve za zaščito električnih in-
štalacij v zgradbah nudi širok prodajni program vseh 
vrst talilnih varovalk tipa D, D0 in C ter stikal in od-
klopnikov iz skupin ASTI in EVE. Za kvalitetno zaščito 
inštalacij in naprav v industriji poskrbi z izdelki s po-
dročja varovalk in odklopnikov različnih tipov. Posebej 
velja poudariti široko ponudbo talilnih varovalk tipa 
NV in stikalnih kombinacij; to so varovalčne letve in 
ločilniki. Svojim kupcem nudi tudi raznovrstno paleto 
inštalacijskih odklopnikov ter močnostnih odklopnikov 
ETIBREAK, kontaktorje ETICON, bremenska stikala 
ETISWITCH, prenapetostne zaščitne naprave ETITEC 
in vrstne sponke ETICONNECT ter vtični pribor ETI-
CEE. Vse skupaj seveda vgradimo v razdelilno omarico 
iz programa ETIBOX.
Za zaščito nizko in visokonapetostnih električnih inšta-
lacij na področju distribucije električne energije izde-
luje širok spekter visokonapetostnih talilnih varovalk 
tipa VV, nizkonapetostnih močnostnih odklopnikov, 
razdelilne omare KVR, srednjenapetostne odvodnike 
ETISURGE in izolatorje. 
ETI-jeve varovalke za zaščito polprevodnikov ULTRA 
QUICK so optimalna rešitev za zaščito močnostnih 
polprevodnikov v enosmernih in izmeničnih močno-
stnih aplikacijah. Najnovejša liniji izdelkov pa sta ETI 
Green Protect, pod katero spadajo kakovostne rešitve 
za celostno prenapetostno in nadtokovno zaščito fo-
tovoltaičnih in drugih sistemov s področja obnovlji-
vih virov energije, ter Specialne varovalke za zaščito 

skupina ETI
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nadstandardnih aplikacij, kot so na primer BATTERY 
FUSES za zaščito sistemov za shranjevanje električne 
energije.
Vsi izdelki Skupine ETI so mednarodno certificirani in 
nosijo številne znake kakovosti. Zagotavljanje kako-
vosti v vseh fazah poslovno-proizvodnega procesa je 
ETI-jevo vodilo. Visoka kakovost izdelkov in storitev 
je rezultat zahtev in pričakovanj poslovnih partnerjev 
ter tržnih analiz in potencialov. Določanje pričakova-
ne kakovosti se začne že v fazi načrtovanja izdelka s 
konstrukcijo, izbiro materialov in številnimi strokovni-
mi analizami. Nadaljuje se v fazi razvoja proizvodne-
ga procesa, ko izvajamo optimizacijo rešitev. Posebno 

pozornost namenjamo ustrezni dobavi izdelkov našim 
kupcem in njihovim povratnim informacijam.
S popolnim obvladovanjem poslovno-proizvodnega 
procesa ETI kupcem zagotavlja celovito paleto pro-
izvodov in storitev. Optimizacija poslovnih procesov, 
skupaj s komplementarnimi dejavnostmi hčerinskih 
podjetij zagotavlja fleksibilnost in konkurenčnost. Tra-
dicija in inovativnost pri izdelavi orodij pa dajeta odlič-
ne možnosti za uspešno obvladovanje vseh faz proi-
zvodnega procesa.

Frizerstvo Dita L.
Salon in frizerstvo na domu, Judita Petek s.p.,

Kandrše del 19 a, 1252 Vače, PE: Izlake 9, 1411 Izlake

tel.: 041 542 536

Izlake

ELNET d.o.o., Izlake 46, 1411 Izlake  Tel. 03/56-79-540, info@elnet.si, www.elnet.si

Z VAMI ŽE 20 LET
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Vesna Sušnik

Vrtec Zagorje ob Savi – 
Enota Kekec Izlake se predstavi

Varno in ustvarjalno okolje za srečne otroke 

Na Izlakah deluje v okviru Vrtca Zagorje ob Savi Eno-
ta Kekec, ki vključuje tudi dve skupini v PŠ Mlinše. Za 
vse enote je skupnih nekaj dogodkov, kjer se družimo 
otroci, starši in zaposleni. Tako se zabavamo na kosta-
njevem pikniku, ustvarjamo in uživamo ob prazničnih 
predstavah pred novim letom v KCDD,  našemljeni ra-
jamo in se sladkamo s krofi na pustnem sprevodu v Za-
gorju, na zaključku bralne miške pa čestitamo otrokom, 
ki so vse leto pridno brali in pripovedovali zgodbice. 

V izlaški enoti se vedno kaj zanimivega dogaja. V jesen-
skem času smo obiskali različne kmetije v okolici, kjer 
so si otroci ogledali domače živali in stroje na kmečkem 
dvorišču. Lotili smo se kmečkih opravil, ličkali koruzo, lu-
ščili fižol in hranili živali. Vse leto sodelujemo z Domom 
starejših občanov na Izlakah, skupaj s starostniki telova-
dimo, pojemo pesmice, nastopamo, se predstavimo kot 
pustne šeme, včasih pa obiščemo koga samo zato, da 
mu zapojemo pesmico za rojstni dan. 
Veliko časa namenimo gibanju, saj je bistvenega po-
mena za celostni razvoj otrok. Vsakodnevno izvajamo 
gibalne urice, vadbene ure, kjer se skupine na enoti po-
vezujemo, vse leto razvijamo gibalne spretnosti v skla-
du s programom Mali sonček, hodimo na izlete, starejše 
skupine obiskujemo vadbo v Športni dvorani Zagorje. 
Veliko časa preživimo na vrtčevskem igrišču, kjer ureja-
mo visoko gredo vse od zgodnje pomladi, pa do pozne 
jeseni. Z otroki pridno sadimo in sejemo, kar zraste, pa z 
veseljem pojemo. Otroci zelo radi poslušajo pravljice in 
zgodbice, zato v dogovoru z Romano Bizjak mesečno 
obiskujemo Knjižnico Izlake, kjer spoznavamo pravljične 
junake in v družbi knjig poslušamo najlepše pravljice. 
Pa ne samo to! Dobro sodelujemo tudi z okoliškimi dru-
štvi in se vključujemo v lokalne prireditve. Skupina otrok 
se je udeležila vadbe v SPIN centru, sodelovali smo na 
prireditvi KS Izlake, ob kulturnem prazniku, ogledali smo 

si razstavo lesenih skulptur (Janez Perenić) in praznič-
nih predpasnikov (Zasavske klekljarice). Radi obiskuje-
mo prireditve in predstave v Zagorju, kajti za nas je to 
posebna dogodivščina in že sama vožnja z avtobusom 
je za malčke zelo vznemirljiva. Veliko se družimo na raz-
ličnih predstavah, glasbenih in športnih dopoldnevih, ki 
jih skupaj pripravimo strokovne delavke Enote Kekec. 
Prav radi nas obiščejo šolarji in pokukajo v naše igral-
nice, se z nami igrajo, nato pa hitro smuknejo na drugo 
stran vrat, v OŠ Ivana Kavčiča, kjer se spet pridno učijo. 
Pa tudi mi jih obiščemo, predvsem knjižnico, prve razre-
de in seveda biološko učilnico, kjer opazujemo živali.
Ob dopoldnevih nas včasih presenetijo starši. Vse sku-
pine smo si ogledale lutkovno predstavo »Medved išče 
pestunjo«, ki so jo za naše malčke zaigrale mamice. 
Starši so nam pridno predstavljali tudi svoje poklice. 
Obiskali so nas: vojak, medicinska sestra, frizerka, tr-
govka, cvetličarka. Seznanili pa smo se tudi z različnimi 
glasbili: s harmoniko, kitaro, flavto, violino, klarinetom.  
Naučili smo se nekaj plesnih korakov, ob pomoči plesne 
šole Kattan, in spoznavali čebele s pomočjo čebelarja na 
tradicionalnem slovenskem zajtrku.
Deževen pomladni dan smo aprila izkoristili za ustvar-
jalno delavnico s kvasom Fala. Razdelili so nam predpa-
snike in skupaj smo se imenitno zabavali ob gnetenju in 
oblikovanju testa. Na koncu so nas še fotografirali in bili 
smo ponosni na članek, objavljen v reviji Zarja. 
Starejše skupine otrok so si za končni izlet izbrale obisk 
ljubljanske Hiše eksperimentov, kjer smo uživali ob raz-
iskovanju in preizkušanju različnih naprav in elementov. 
Zanimiva je bila tudi vožnja z vlakom in obisk tržnice v 
Ljubljani. Obiskala jih je Alenka Knez, ki je ustanoviteljica 
S.O.S šole za otroke, s katero smo ob pomoči medved-
je družine spoznavali merjenje. Prav tako smo ponosni 
na sodelovanje v mednarodnem projektu ERASMUS+, 
kjer izdelujemo Verižni eksperiment. V toplejših mese-
cih smo se odpravili še na enotedenski tabor v Kranjski 
Gori. 
Najbolj pa se veselimo naših skupnih srečanj v vrtcu, 
kjer otroci z navdušenjem pokažejo staršem, bratcem, 
sestricam, dedkom in babicam, kar počnejo ob dopol-
dnevih v vrtcu. Z iskrico v očeh pokažejo svoj ležalnik, 
najljubši prostor, risbico, igračo, s svojimi bližnjimi se-
stavljajo kocke, ustvarjajo in preprosto uživajo v druže-
nju in času, ki je namenjen le njim. Najstarejši otroci so 
pripravili čudovito »Dopoldne z babicami in dedki«, jim 
zaigrali predstavo in zapeli pesmice.
Takšno je bilo tudi naše prednovoletno srečanje, Družili 
pa smo se tudi na prireditvi Šport in špas v okolici vrtca 
in našega kraja. 
Vse to je Enota Kekec, ki nudi otrokom prijazno, varno 
in spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni ter 
ustvarjalni otroci in odrasli.  
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OŠ Ivana Kavčiča
Čaša prijateljstva

Prijateljstvo, 
življenjska vrednota!

Močna vez, 
ki jo razdreta 

le ljubosumje in slepota.

Prijateljstvo je 
kot krhka kristalna čaša, 
na katero moramo paziti, 

da se ne razbije,
jo čuvati kot mlado rastlino, 

ki klije.

Čaša prijateljstva 
ni navadna čaša,

to je čaša, 
v kateri prijatelji delimo svoje radosti, 

ki jih doživljamo sedaj, 
v cvetu mladosti.

A ko srce prevzame ljubosumje 
in um zameglijo laži, 

prijateljstvo oveni.
Takrat je vsak dan brez smisla,

samotne so poti,
ker prijateljev več ni.

Zala Sešlar, 9. b

Zgaranega knapa želja

Rudarsko sonce je v kuhinji vzšlo 
in zgaranega Franca za mizo povabilo. 
»Zdaj se bom tega funšterca napokal, 
da ne bom v jami od lakote stokal!«

V rudniku delal je težko, 
pet križev ga bolelo je zelo. 
Ravno zato se je razveselil, 

ko ob koncu dneva končno je domov zavil.

Na mizi ga čakalo je kosilo, 
fanekohen je tako dišal, 

da je še komarata Lojza privabilo.

Preden Franc na smrt utrujen odšel je spat, 
šel pred križ je molit in klečat,

želel si je, da sonce videl bi vsaj še enkrat.

Vesna Pikelj, 9. b
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Milan, Rudi

Športno društvo 
Izlake se predstavi
Športno društvo ima sedež v stavbi Krajevne skupno-
sti na Izlakah. V upravljanju ima športni park, ki se raz-
prostira na površini 5000 m2 in je v lasti KS Izlake.

Park ima večnamensko igrišče, na katerem sta dve 
igrišči za košarko, igrišče za mali nogomet ali rokomet, 
igrišče za odbojko na mivki, tri peščena tenis igrišča z 
razsvetljavo, eno teniško igrišče z umetno maso, 300 
m dolgo atletsko stezo v poliuretanski izvedbi, prostor 
za namizni tenis, trak za trening ravnotežja/koordina-
cije (Slackline), orodja za vadbo na prostem ter poli-
gona za skok v daljino in met krogle.
Pod imenom ŠD Izlake društvo deluje od leta 1998 in 
je naslednik TVD Partizan Izlake. Partizan Slovenije je 
ob vojaški agresiji na Slovenijo prekinil sodelovanje 
s Partizanom Jugoslavije in 6. julija 1991 formalno iz-
stopil iz Partizana Jugoslavije. Partizan Slovenije se je 
13. marca 1993 preimenoval v Športno unijo Slovenije. 
Ker je bilo v omenjenem obdobju društvo na Izlakah 
manj aktivno, se je preimenovalo v ŠD Izlake, zgoraj 
omenjenega leta in istega leta pa je postalo tudi član 
Športne unije Slovenije.
Po pripovedovanju gospoda Draga Robiča, še živeče-
ga in takrat aktivnega člana TVD Partizan Zagorje, so 
se želje po ustanovitvi TVD Partizan Izlake pojavljale 
že v letih 1955–1956. V tistem obdobju je bil v odboru 
Partizana Zagorje tudi Izlačan, gospod Lebar, ki je za 
vadbe v Zagorju navdušil nekaj svojih krajanov in bil 
kasneje pobudnik ustanovitve društva na Izlakah.
Drago se spominja, da naj bi bilo TVD Partizan Izlake 
ustanovljeno leta 1957 ali najkasneje 1958. 
Glede na njegove izjave se je sedanji izvršni odbor ŠD 
Izlake soglasno odločil, da bo leto 1958 leto ustano-
vitve društva, zato je društvo  v preteklem letu pra-
znovalo 60-letnico obstoja TVD Partizan in današnje-
ga Športnega društva Izlake. Ob tej priložnosti nam 
je Športna unija Slovenije, katere člani smo, podelila 
zlato priznanje.
Današnje Športno društvo Izlake ima pet sekcij. Atlet-
sko, teniško, nogometno, namiznoteniško in rekreacij-
sko sekcijo. Dejavnosti se odvijajo v športnem parku, 
telovadnici osnovne šole Ivana Kavčiča in v naravi. De-
lujejo na področju rekreativnega športa. Prirejajo tek-
movanja in vadbe za vse generacije krajanov Izlak in 
širše okolice, ki si želijo z zdravo vadbo in druženjem 
popestriti proste urice.
Letošnje večje prireditve in tekmovanja ŠD Izlake :
17. 5. 2019: Veter v laseh – eden od projektov Športne 
unije Slovenije (Slovenija v gibanju 365) za osnovno-
šolce in mladino s sloganom »S športom proti odvi-
snosti«. Osnovnošolci zagorskih šol so tekmovali v 
malem nogometu, odbojki, prostih metih, skoku v da-
ljino in tekih. 

3. 8. 2019: 15. tek in pohod po Zagorski dolini  
1. 12. 2019: Pohod in 13. gorski tek na Kalanov hrib

Ostale prireditve, tekmovanja, vadbe so zapisane na 
spletni strani ŠD Izlake v programu društva 2019.
Kot člani Športne unije Slovenije smo prejeli znak 
»Zdravo društvo«. Ta znak unija podeljuje športnim 
organizacijam pri zasnovi novih športnih programov 
ter ohranjanju kakovosti že obstoječih, ki zagotavljajo 
in ponujajo strokovne, kakovostne in zdravju koristne 
športne vadbe za določene ciljne skupine z določeni-
mi cilji in vsebinami.
Da je društvo do tega znaka prišlo in ga še ima, je Mi-
lan pri rekreaciji starejše skupine uvedel vaje A, B, C. 
To so vaje, ki so jih sestavili profesorji športne vzgoje 
in so zapisane v knjigi Zdrava vadba, izdane na pobu-
do Športne unije Slovenije. Program vadbe je po ciljnih 
skupinah različen in že sam naslov A, B, C pove, da gre 
za tri različne težavnostne stopnje. V šestih tednih naj 
bi vadeči osvojili opisane telesne sposobnosti, primer-
ne njihovi starosti.
Na rekreaciji, ki jo izvajamo v telovadnici na Izlakah, za 
starejšo generacijo v spomladanskem delu od januarja 
do konca aprila, v jesenskem pa od oktobra do konca 
decembra, je bilo letos 12 vadečih. Udeleženke (večina 
žensk) so izvajale vaje gibljivosti, moči in vzdržljivosti. 
Poleg tega je bil poudarek na sproščanju in druženju 
udeleženk z namenom boljšega počutja.
Društvo je pod vodstvom Magde organiziralo rekrea-
cijo tudi za predšolske otroke.  Zadovoljni so spozna-
vali osnove motorike, koordinacije telesa in gibanja v 
prostoru. Skozi družabne igre in pogovore z vadite-
ljicama so se sproščali in puščali odvečno energijo v 
telovadnici.
Skupina od 1. do 5. razreda je opravljala rekreacijo pod 
vodstvom Olafa v dogovoru in sodelovanju s ŠD Izla-
ke. Osnovnošolci so se urili v naravnih oblikah gibanja, 
koordinaciji, moči, vzdržljivosti in gibljivosti. Dodobra 
so spoznali njim najljubše športe z žogami. Osvojena 
osnovna znanja jim bodo koristila pri njihovi nadaljnji 
aktivni ali rekreativni športni poti.
Skupina srednje generacije je imela vadbo v istih ter-
minih enkrat tedensko. Poleg razgibavanja, vadb moči 
in gibljivosti so rekreacijo popestrili z igrami z žogo.
Ker ŠD Izlake popularizira športne rekreacijske aktiv-
nosti za vse, si želimo, da se jih krajani Izlak in ostali 
udeležujete v čim večjem številu. Vabljeni ste, da ste 
prisotni kot tekmovalci, udeleženci vadb ali obiskoval-
ci prireditev. S tem boste dokazali, da vam je mar za 
druženje, za boljše vaše in zdravje vseh Slovencev.
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       Luka Prek

Nogometni turnir Izlake
Vsakoletni turnir v malem nogometu je postal že tradi-
cionalen. Letošnji je bil že sedmi po vrsti in je potekal 
med 14. 6. 2019 in 16. 6. 2019.
Prvi turnir smo organizirali prijatelji, ki smo se radi dru-
žili po nogometnih igriščih. S tem, ko smo obiskovali 
ostale turnirje v občini Zagorje ob Savi in njeni okolici, 
se nam je porodila ideja in želja, da tudi sami organizi-
ramo nogometni turnir na Izlakah. 

Zagnanost mladih prijateljev ni bila dovolj za uspešno 
organizacijo in potrebovali smo izkušnje starejših, ki 
so v preteklih letih organizirali turnir ter nam nesebič-
no priskočili na pomoč z organizacijo nogometnega 
turnirja. Pomagali so tako fizično kot z neprecenljivimi 
nasveti in izkušnjami. Svoj delež pa vedno dodajo tudi 
mnogi krajani Izlak, ki vsakič znova pripomorejo pri 
organizaciji turnirja. Sedaj lahko rečemo, da smo tudi 
sami že postali izkušeni organizatorji, ki želimo naša 
znanja preko druženja in strasti do športa prenesti 
dalje. Na tem mestu bi želel izkoristiti to priložnost in 
povabiti vse krajane Izlak, še posebej mlade, ki si želi-
jo druženja in malo zdrave športne tekmovalnosti, da 
se udeležijo turnirja. Dobrodošli tudi navijači, ki vedno 
ustvarijo pravo nogometno vzdušje. Pred povzetkom 
dogajanja na lanskoletnem turnirju pa se zahvalim tudi 
našim sponzorjem, ki nas podpirajo vsa ta leta.
Povzetek nogometnega turnirja Izlake 2018
Športno društvo Izlake, nogometna sekcija, je med 8. 
6. 2018 in 10. 6. 2018 organizirala 6. tradicionalni turnir 
v malem nogometu, ki se je odvijal na športnem parku 
Izlake. Turnir je potekal v lepem sončnem vremenu z 
velikim številom gledalcev. Turnirja se je udeležilo 24 
ekip, ki so bile razdeljene v osem skupin po tri ekipe. 
Novost in popestritev lanskoletnega turnirja je bila 
osmina finala, v katero sta se uvrstili prvi dve ekipi v 
posamezni skupini.
V prvem polfinalu je slavila ekipa KMN JUVENTUS, ki 
je premagala PINK PANTER z rezultatom 5 : 0. V dru-
gem polfinalu pa je slavila domača ekipa KASSAPOS/
BAR BI, ki je premagala ekipo JOKER TEAM z rezul-
tatom 2 : 1. Za tretje mesto sta ekipi PINK PANTER 
in JOKER TEAM izvajali kazenske strele, po katerih je 
slavila ekipa PINK PANTER z rezultatom 3 : 1.V veli-
kem finalu, ki si ga je ogledalo približno 300 gledalcev, 

sta se pomerili ekipi KMN JUVENTUS  in KASSAPOS/
BAR BI. Po napetem prvem polčasu sta se ekipi razšli 
z neodločenim izidom 1 : 1. Domači ekipi je v drugem 
polčasu zmanjkalo moči in ekipa KMN JUVENTUS je 
slavila z rezultatom 4 : 2.

KONČNI VRSTNI RED EKIP:
1.mesto: KMN JUVENTUS (Hrastnik)
2.mesto: KASSAPOS/BAR BI (Izlake)
3.mesto: PINK PANTER (Trbovlje)
4.mesto: JOKER TEAM (Trbovlje)

NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI:
Najboljši igralec: MATIC LOKOVŠEK (KMN Juventus)
Najboljši strelec: STAŠ KAZIĆ (KMN Juventus)
Najboljši vratar: ANŽE BRVAR (Kassapos/Bar Bi)

NAJBOLJŠA PETERKA: Brvar, Škorič, Lipovšek, Loko-
všek, Kazić.
POSTAVE NAJBOLJŠIH EKIP:
KMN JUVENTUS: 
Mujkanović, Lokovšek, Artner, Kovačevič, Škorič, Ka-
zič, Petrović, Bojkić, Bizjak.

KASSAPOS/BAR BI: 
Brvar, Kralj, Vračevič, Gošte, Lipovšek, Izlakar, Pavlič, 
Mljač, Đombić.

PINK PANTER: 
Antunovič, Macanović, Andjelić, Urbančič, Murečeha-
jič, Kahteran, Panjkiher

JOKER TEAM: 
Račić, Sajovic, Brodar, Kilar, Zalaznik.

foto: Grega Gobovc
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       Martin Ocepek

Šahovski turnir

       Jernej Kovačič in Mitja Lazar

Namizni tenis

Že 15. leto zapored smo se zasavski ljubitelji šaha 
zbrali na Prvomajskem turnirju na Izlakah pod okriljem 
Športnega društva Izlake, Krajevne skupnosti Izlake in 
Šahovskega kluba Zagorje, tokrat prvič v prostornej-
ših večnamenskih prostorih Prostovoljnega gasilskega 
društva Izlake. V vseh dosedanjih izvedbah smo se na-
mreč posluževali sejne sobe Krajevne skupnosti, kjer 
smo bili omejeni s številom udeležencev.
Turnirja se je letos udeležilo natanko 30 šahistov iz 
okoliških in nekoliko oddaljenih krajev. Poleg igralcev 
domačega zagorskega šahovskega kluba so k nam 
prišli trboveljski, domžalski, litijski, komendski, ptujski, 

velenjski in celjski šahisti. Pomerili smo se v devetih 
hitropoteznih partijah po računalniškem švicarskem 
sistemu določevanja nasprotnikov in pod budnim oče-
som sodnika Marka Juriča. Vsak igralec se je trudil kar 
najbolje uporabiti svojih deset minut za posamezno 
igro, s ciljem matirati nasprotnika in se povzpeti po 
lestvici.
Po napetih dvobojih se je končne zmage veselil prvi 
nosilec ter član ŠD Izlake in ŠK Zagorje Martin Ocepek 
s 7 točkami. Sledila sta mu Jože Skok iz Domžal in Mi-
ran Skobe iz Trbovelj s 6,5 točkami.

Turnir za jakostno lestvico Slovenije za rekreativne 
igralce v namiznem tenisu 

V Športni dvorani v Zagorju je 2. marca 2019 potekal tur-
nir v namiznem tenisu za rekreativne igralce. Tekmovalci 
so bili razdeljeni v sedem moških kategorij, dve ženski 
kategoriji, tri kategorije moških parov in eno kategorijo 
ženskih parov.
Tekmovanje za jakostno lestvico po pravilih namiznote-
niške zveze Slovenije za rekreativne igralce smo orga-
nizirali drugič zapored. Tekmovanje je bilo s prvotnega 
termina v januarju prestavljeno, vendar je bila udeležba 
tudi v rezervnem terminu (pust, počitnice, državno pr-
venstvo) zelo dobra. Vsi prijavljeni so prejeli malico in 
pijačo. Tekmovanje je potekalo na 16 mizah za namizni 
tenis, kar predstavlja mali logistični zalogaj, ŠD Izlake na-
mreč razpolaga s 4 mizami, 12 miz pa je bilo pripeljanih 
iz Trbovelj, na izposojo s strani njihovega lokalnega na-

miznoteniškega društva. Izjemen uspeh so zopet dosegli 
tudi naši predstavniki, saj je Tomaž Možek v svoji katego-
riji dosegel 1. mesto in tako ubranil lanski naslov. Priborili 
pa smo si tudi dve 4. mesti, posamično in v dvojicah. 
S svojo prisotnostjo nas je počastil tudi župan, gospod 
Matjaž Švagan, pri podeljevanju medalj pa je sodelovala 
direktorica Zavoda za šport, gospa Karmen Cestnik.



december | Gruden 2019

13

POdšentJuRčaN

ŠD Izlake, organizator tekmovanja Damjan Palčič

            Veter v laseh 2019
Športno društvo Izlake je v sodelovanju z občino Za-
gorje ob Savi in Športno unijo Slovenije v okviru pro-
jekta Veter v laseh organiziralo športni dogodek za 
mlade, in sicer 4. tradicionalno osnovnošolsko tekmo-
vanje v atletiki.
Le-to se je odvijalo na Športnem igrišču Izlake, 17. 5. 
2019, z začetkom ob 8.00 in zaključkom ob 13.30. Po-
vabljeni so bili učenci in učenke treh osnovnih šol: Iva-
na Kavčiča z Izlak, Toneta Okrogarja iz Zagorja ob Savi 
ter Ivana Skvarče, prav tako iz Zagorja ob Savi. 
Dogodka se je udeležilo 135 osnovnošolcev in osnov-
nošolk. V vsaki disciplini so prvi trije oziroma prve tri 
ekipe prejele medalje oziroma pokale. Športna unija 
Slovenije je osnovnim šolam namenila tudi praktične 
nagrade. Skupni zmagovalec v točkovanju pa prejme 
tudi predhodni pokal. 
Tekmovalo se je v šestih disciplinah: odbojki, malem 
nogometu, ulični košarki, skoku v daljino ter teku na 
600 in 60 metrov. 
Predhodni pokal je tokrat ostal v lasti ŠD Izlake. Ra-
zlog je predvsem v tem, da so si vse tri OŠ delile 1. 
mesto s 93 točkami.
Udeleženci, kakor tudi vsi prisotni skupaj z učitelji, smo 
uživali v enkratnem vzdušju. Tudi tokrat nam je vreme 
služilo in organizatorju, ŠD Izlake, je uspelo izpeljati 
srečanje z obljubo, da se zopet snidemo na 5. tradici-
onalnem tekmovanju OŠ v atletiki, ki bo v letu 2020. 

Odbojka

Mali nogomet

Ulična košarka

Skok v daljino

Tek na 600 m
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Redki so kraji, kjer boste našli na tako majh-
nem prostoru toliko lepot. Naš kraj sicer nima 
dragih in razkošnih hotelov (no, nima ga več) 
in drugih dragih turističnih objektov. Ima pa ti-
sto, kar si po napornem delavniku vsak zago-
tovo zaželi. V našem kraju in okolici lahko hitro 
pozabite na skrbi in se prepustite naravi, zato 
vsako leto organiziramo spomladansko očišče-
valno akcijo. Prva je bila izvedena že davnega 
leta 1980. Vsi tisti, ki nam je mar za izgled kraja, 
čistimo brežine potokov in druge javne povr-
šine. 
V društvu poskrbimo, da se krajani tudi med-
sebojno družimo. Lansko leto smo se odpravili 
na pohod od Litije do Čateža. Leto smo zaklju-
čili s pohodom na Kalanov hrib ter z božičnim 
pohodom z baklami na Zasavsko Sveto goro.
Naj vas pospremimo z mislijo, da po svetu ho-
dite zvedavo in pokukajte tudi (in zlasti) tja, 
kamor vas kliče srce.

Turistično društvo Izlake, Magda Kovač

Moje Izlake

Ali æelite poveËati Vaπo prepoznavnost 
 in okrepiti lasten posel?

Vabimo 
vas na kavo v 

showroom, 

kjer si lahko 
ogledate edinstvene

reπitve!

35 www.grafex.si
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Ali æelite poveËati Vaπo prepoznavnost 
 in okrepiti lasten posel?
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Lučka Drnovšek

Na sprehodu s turističnim 

podmladkom oš ivana kavčiča
Smo krajani Izlak ponosni na naš kraj? Smo učenci 
ponosni na Izlake? Kako dobro sploh poznamo kraj in 
njegovo preteklost? Kaj lahko Izlačani pokažemo in 
predstavimo gostom? Vse to so vprašanja, ki smo si jih 
v letošnjem šolskem letu zastavili učenci turističnega 
podmladka OŠ Ivana Kavčiča.

Medijske toplice, nekdaj paradni konj turizma v našem 
kraju, klavrno propada in sprašujemo se, ali so Izlake 
še turističen kraj. Zato smo se v turističnem podmlad-
ku naše šole odločili, da vsem dvomljivcem pokažemo, 
da so Izlake kraj s čudovito naravo, prisrčnimi ljudmi in 
bogato dediščino.
Res je, da so v Medijskih toplicah že dolgo edini ko-
palci žabe in žabice. Vendar to ne spremeni dejstva, 
da so Izlake vredne ogleda in oddiha v naravi, kjer se 
čas ustavi in se ustavi tudi naš korak, kjer prisluhnemo 
ubranemu petju ptic, se spočijemo v zeleni naravi, ki 
diši po svobodi in brezčasju in kjer si sežemo v roke s 
prebivalci, ki nas, če imamo srečo, s svojimi pripovedmi 
popeljejo v bogastvo zgodovine kraja.
Še prej pa imamo najtežjo nalogo. Vzbuditi samoza-
vest in ponos na kraj prebivalcem samim, Izlačanom in 
Izlačankam. In prav pri njih je potrebno začeti. Saj se v 
vsakem izmed nas skriva grenkoba ob misli na propa-
dajoč turistični objekt v središču kraja.
Cilj učencev turističnega podmladka v OŠ Ivana Kavči-
ča je bil oživiti spomin na zanimivo zgodovino kraja, na 
znane osebnosti, ki so kraju dale poseben pečat, pri-
vabiti obiskovalce, domačinom pa povzdigniti ponos 
na naravno in kulturno dediščino ter spoštovanje do 
izročila našega kraja. 
Najprej smo raziskovali, kako je s turizmom na Izlakah 
danes, kako je bilo v preteklosti in kakšna izhodišča 
imamo za turizem v prihodnosti. Pred našim raziskova-
njem smo se spraševali, če imajo Izlake sploh kaj ponu-
diti gostom. Spoznavali smo naš kraj, našo zgodovino, 
se pogovarjali z različnimi ljudmi, prebirali literaturo in 
tako spoznali veliko zanimivega. Toliko zanimivega, da 
smo že neučakani, da vse to predstavimo tudi drugim. 
Zato vas vabimo na Sprehod skozi čas, kot smo poime-
novali naš turistični produkt, ki združuje bogastvo pre-
teklosti, uživanje v sedanjosti in misel na prihodnost. 
Za začetek smo se odpravili po informacije k Turistič-
nemu društvu Izlake in njegovi predsednici Magdi Ko-
vač. Naprej nas je pot vodila do najstarejšega spomeni-
ka v občini Zagorje ob Savi, k nekoliko prezrti tristrani 
piramidi, ki stoji v bližini Medijskih toplic. Zanimalo nas 
je, kakšno zgodbo skriva v sebi, zato smo raziskovali 
naprej in se pogovarjali še z Ireno Klančišar in Marijo 
Kremsar, krajankama, ki ohranjata dediščino in poznata 
zanimive zgodbe našega kraja. O naši preteklosti smo 

prebirali tudi v raznih knjigah in po spletu. S pomočjo 
učencev 7. a razreda pa smo pri pouku slovenščine is-
kali še starejše zgodbe, in sicer bajke, ki so povezane z 
Izlakami in okolico.
Nato smo začrtali našo pot. Izdelali smo zemljevid poti 
in narisali ikone za točke z aktivnostmi na poti. Ker 
učna pot vodi tudi skozi gozd, so učenci 7. a razreda 
pri pouku tehnike izdelali ptičje gnezdilnice, ki smo jih 
na začetku pomladi obesili na drevesa. 
Izdelali smo tudi logotip, ki vključuje motive s krožne 
poti. Na njem je Medijski grad, Janez Vajkard Valvasor, 
tristrana piramida in Osnovna šola Ivana Kavčiča. Ker 
ima naša turistična naloga naslov Sprehod skozi čas in 
ker povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost, logo-
tip povezuje vse te tri dimenzije. Sedanjost predstavlja-
ta zelena in modra barva, ki simbolizirata naravo, priho-
dnost pa je mavrica 
in upanje v sožitje 
med ljudmi in soži-
tje človeka z nara-
vo. Tristrana pira-
mida na svojih treh 
straneh združuje 
preteklost, seda-
njost in prihodnost. 
Preteklost – najsta-
rejši spomenik v 
občini in hkrati spo-
min na začetke tu-
rizma pri nas, seda-
njost – učna pot po 
zanimivih kotičkih 
kraja, prihodnost – 
upanje na ponoven 

Logotip učne poti. Avtorica 
logotipa je Bernarda Lavrač

Pri piramidi
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razvoj turizma, želja po ohranitvi 
narave in poziv k strpnosti in prija-
teljstvu med nami. Preteklost, seda-
njost in prihodnost povezuje tudi 
rumena stavba, to je osnovna šola, 
kjer se v sedanjosti učimo o prete-
klosti za prihodnost.
S turistično nalogo Sprehod skozi 
čas smo se predstavili na osnovno-
šolski turistični tržnici v Kamniku, 
kjer smo prejeli bronasto priznanje, 
ki nam ga je za sodelovanje v pro-
jektu Turizmu pomaga lastna glava 
podelila Turistična zveza Slovenije. 
Turistično nalogo si lahko v celoti 
preberete na spletni strani OŠ Ivana 
Kavčiča. 
Po naši poti smo ob dnevu Zemlje 
že popeljali naše sošolce in sošolke. 
Pot se prične v izlaški osnovni šoli, 
kjer obiskovalci izvejo nekaj infor-
macij o Izlakah, njeni zgodovini in 
šoli, ki v letošnjem letu obeležuje 
90-letnico, saj se je pouk v dana-
šnji stavbi pričel 3. novembra 1929. 
Pot nato poteka do Učakarjeve 
domačije, kjer si lahko ogledamo 
bogato etnološko zbirko in naprej 

do tristrane piramide iz marmorja. 
Sprehod se ob ubranem petju ptic 
nadaljuje po gozdni poti do cerkve 
v Podlipovici, nato pa nekaj časa 
hodimo po široki makadamski poti. 
Na tem delu poti opazujemo naravo 
in uživamo v razgledih, saj se tu pot 
dvigne nad prometno cesto, pogled 
pa se odpre proti Prhovcu in za njim 
Brezjam in Čemšeniku nad katerim 
se mogočno dviga Čemšeniška pla-
nina. Ob dobri vidljivosti pa lahko 
na jugo-vzhodu uzremo tudi vrh 
Kuma. Po slabem kilometru zopet 
zavijemo na gozdno pot, ki se spu-
sti do Medijskega gradu. Tam pri-
sluhnemo starim bajkam, nato pa se 
mimo Valvazorjeve čebelarske poti 
vrnemo proti osnovni šoli.
Za konec pa vas vabimo še, da se 
preizkusite v kratkem kvizu, kako 
dobro poznate Izlake.

1. Kdo je dal postaviti tristrano pi-
ramido?

a) Alojz Prašnikar
b) Janez Drnovšek
c) J. V. Valvasor

č) Ivan Kavčič

2. Koliko kozolcev toplarjev vidimo 
na učni poti Sprehod skozi čas?

a) enega
b) štiri
c) pet
č) več kot šest 

3. Kje gnezdi vijeglavka?
a) v krošnji jablane
b) v duplu v sadovnjaku
c) v duplu jelke
č) v kmečkih hišah, lopah in hlevih

4. Na področju katerih treh poto-
kov ležijo Izlake?

a) Izlaški potok, Medeja, Etijščica
b) Zeleni potok, Izlaščica, Hribovšči-

ca
c) Medija, Orehovica, Lesji potok  
č) Valvasorjeva bistrica, Medijski 

potok, Podšentjurščica

5. Kaj je bil po poklicu Ivan Kavčič?
a) oficir
b) ravnatelj
c) tajnik
č) župnik

6. Kdo po bajeslovnem izročilu živi 
pod Čemšeniško planino?

a) vila Medeja
b) škrat Izlak
c) zmaj
č) Valvasor

Turistični podmladek 
z mentorico Lučko Drnovšek

avtorica fotografij; 
Lučka Drnovšek

Pravilni odgovori: 
a), č), b), c), b), č),

Postavljanje ptičjih gnezdilnic Na sprehodu

Zemljevid učne potiTočke na učni poti
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Roman Rozina

kmVž
KMVŽ je odlomek iz kratke zgodbe Kajenje ubija, ki je 
bila prvič objavljena aprila 2018 v reviji za književnost 
in kulturo Sodobnost. Pisatelj in publicist Roman Rozi-
na jo je vključil tudi v zbirko kratkih zgodb Po cipresah 
diši, ki je izšla julija letos. Njegovi zadnji literarni deli v 
knjižni obliki sta bili pred tem novela Kolo sreče (2018) 
in roman Zločin in ljubezen (2016).
Med publicističnimi deli so v zadnjem letu izšle knjige 
ob jubileju Komunale Zagorje Kdo bo vse to pospravil? 
(2018), šestdesetletnici družbe Bartec Varnost (2018) 
in stoletnici Čebelarskega društva Zagorje Sladek je 
sad dela (2019), nastajata pa zgodovinski pregled knji-
žničarstva v Zagorju in monografija o zaslužnem kul-
turniku Nandetu Razboršku.

Leto po tistem, ko so se na cigaretnih škatlicah pojavile 
opozorilne sličice z napisi, in pol leta kasneje, ko je de-
želo zajela zbiralska manija, je postalo popolnoma jasno, 
da je večina sličic ničvrednih, da je resnična trofeja ena 
sama: Kajenje maši vaše žile s sličico podplata in pov-
sem počrnelega prsta. Le tu in tam se je v prodajalnah 
pojavila kakšna škatlica, kar so preprosti zbiralci razu-
meli kot lopovščino, bolj analitično razmišljujoči pa so 
bili prepričani, da vpliv kajenja na žile ni dovolj dokazan. 
Že v začetni fazi zbiralske epidemije, ko so oglaševalske 
revije in portale polnile ponudbe kot »Kajenje škoduje 
vašim pljučem zamenjam za Kajenje povzroča možgan-
sko kap in invalidnost,« so se zaradi nepraktične dolžine 
sloganov uveljavile kratice. »OKOŽZSB menjam za VTD-
ŠVODIP« je pomenilo, da neki zbiralec za Vaš tobačni 
dim škoduje vašim otrokom, družini in prijateljem ponu-
ja sličico Opustite kajenje – ostanite živi za svoje bližnje.
Ko so skoraj vsi zbiralci s škrbastimi korpusi škatlic ob-
stali na predzadnji stopnici, so se oglasili prvi kupci, li-
citiranje je ponujene zneske pognalo v nepredstavljive 
višine; dvomestna števila so se okrepila s tretjo cifro, 
nekateri so za Kajenje maši vaše žile ponujali celega ti-
sočaka. Ni izključeno, da so bile pretirane ponudbe delo 
šaljivcev, vedelo se ni niti, ali je bila kakšna bogata tran-
sakcija že dejansko izvedena, je pa policija potrdila, da 
so odkrili precej diletantski ponaredek – nekdo je s tako 
želeno sličico, medlo fotografijo s spleta, natisnjeno na 
domačem črnilnem tiskalniku, prelepil navadno KPTZS, 
Kajenje povečuje tveganje za slepoto.
Torej, leto dni po tistem, ko so se na škatlicah cigaret 
pojavile sličice, in pol leta zatem, ko je deželo zajela zbi-
ralska manija, so se nekega jutra na družbenih omrežjih 
pojavile informacije, da v majhni trafiki v prav tako majh-
nem kraju Tobačevo prodajajo Kajenje maši vaše žile. 
Dve uri kasneje so informacije okupirale tudi tradicional-
ne medije; najprej so v prometnih obvestilih opozarjali 
na zastoje in kolone v okolici Tobačevega, kmalu so se 
v živo oglasili posebni poročevalci. Televizijski reporterji, 
stoječ pred zaprto trafiko – njen delovni čas je bil od 
pete do osme zjutraj in popoldne od treh do sedmih – 
so v mikrofone zanosno dihali prve novice.

Strastni zbiralci, ki se jim je prvim uspelo prebiti v Toba-
čevo, so se razleteli po kraju, začela se je divja jaga na 
neznane kupce in predvsem trafikantko, o kateri se je 
vedelo samo, da je že priletna in ji je ime Zdenka. Pre-
prosti zbiralci so kar vsevprek zasliševali drug drugega, 
saj jih je bilo v nepopisni gneči mnogo več kot doma-
činov, bolj prebrisani so se usmerili proti šoli in župnij-
skemu uradu, edinima krajevnima institucijama védenja 
in znanja. Župnik, ki se je na lastno pobudo odpravljal 
spovedat Zdenko, je preklel svojo počasnost in se pred 
oblegovalci zaklenil v župnijsko klavzuro. V šoli so nekaj 
časa prijazno odgovarjali na vprašanja, ker pa so spraše-
valci postajali vse bolj predrzni in nesramni, so poklicali 
policijo.
Učiteljica tretjega razreda, najstarejša hči trafikantke 
Zdenke, je izkoristila zmešnjavo v šoli in poklicala mamo. 
Zanimalo jo je, ali je prodala vsa Kajenje maši vaše žile, 
česar trafikantka kljub izčrpnemu opisu podplata s po-
črnelim prstom ni vedela. Ob slovesu je učiteljica zabi-
čala materi, naj se zabarikadira v stanovanje in nikomur 
ne odklepa, takoj po pouku bo ona prihitela k njej.
Sočasno s telefonskim nasvetom so pred enega od le 
dveh nizkih blokov v Tobačevem pridrli prvi zbiralci. 
Obešali so se na zvonce, klicali gospo Zdenko, jo rotili, 
naj se prikaže vsaj na balkonu, nekdo je zaklical, da jo 
vzame za ženo. Čeprav v vse hujšem direndaju ni bilo 
jasno, kdo je bil klicatelj in ali je s ponudbo mislil resno, 
so se na balkonu v drugem nadstropju odprla vrata, v 
majici brez rokavov se je nad množico pojavil Zdenkin 
mož, upokojeni podčastnik. Prihod ni bil znak ljubosu-
mnega vznemirjenja, saj klica sploh ni slišal, presedlo 
mu je neznosno kričanje, ki ga je motilo pri gledanju de-
tektivske nadaljevanke, njegovem najljubšem in skoraj 
edinem opravilu. Presenečen zaradi horde postopačev, 
ki je povsem zapolnila dvorišče, je pozabil kletvice, ki jih 
je bil odločen vreči med razgrajače, je pa v nasprotno 
smer poletela jata glasnih vprašanj in zahtev: naj pride 
Zdenka, je ostalo še kakšno Kajenje maši vaše žile, koliko 
škatlic je prodala, kdo so bili kupci … Moški na balkonu 
je dvignil roko, in ko se je divje vpitje vsaj malo poleglo, 
povedal, da v interesu preiskave ne daje informacij, na-
kar se je vrnil k televizorju.

vir fotografije: www.ars.rtvslo.si
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V  naši cvetličarni nudimo strankam storitve za vse priložnosti.

Ob porokah poskrbimo za poročni šopek in vso ostalo dekoracijo, ob žalostnih trenutkih pa 
izdelamo ves žalni aranžma in ga tudi brezplačno dostavimo. 

Poleg tega pa vam nudimo: 
-  sveže in suho cvetje
-  sobne rastline
-  balkonsko cvetje in trajnice
-  zemljo, gnojila, okrasne lonce
-  pester darilni program in aranžiranje
-  ročno izdelane voščilnice oz. motive po 

naročilu(quilling tehnika)

Naj vam obisk pri nas polepša dan …. Vabljeni.

Le nekaj sto metrov stran je istočasno prišlo do resnej-
šega izgreda. Skupina nasilnih zbiralcev se je fizično lo-
tila trafike. Krhke plastične stene se niso dolgo upirale 
širokim ramenom, kamenju in palicam, hitro naraščajoč 
človeški hudournik je razdejal trafiko in potacal revije, 
papirnate robčke, osvežilne bombone, porumenele raz-
glednice Pozdrav iz Tobačevega, v prerivajočem se me-
težu je bilo nemogoče karkoli prijeti, pobrati, uničujoča 
lavina teles je lopo in vse v njej zravnala z zemljo.
Ko se je stampedo unesel, je nekaj nežnejših duš in več-
nih optimistov trgalo s tal pomendrane ostanke. Re-
konstruirati jim je uspelo zgolj dva ničvredna zavitka, 
skoraj do nečitljivosti zdelan KPRUIŽ, Kajenje povzroča 
raka ust in žrela, in raztrgano KZP, Kajenje zmanjšuje 
plodnost, od katere je ostal porogljiv nje zmanjšuje plo-
dnost. 
Kataklizma je prinesla streznitev ali vsaj spoznanje, da v 
Tobačevem ni več česa iskati, ljudje so se začeli razhajati, 
cesto so spet polnili avtomobili. V uri, dveh bi se naselje 
vrnilo v običajno zaspanost, a so se nekje skotile govo-
rice, da je bilo prodanih pet, šest, celo deset zavojčkov 
Kajenje maši vaše žile. Znova je zabrbotalo v razredče-
ni množici, zbiralci so se razlezli v vse smeri. Kadar je 
iskateljska vnema popustila, so se že od kod prikradle 
govorice, ki so dodale svežega netiva: sivobrad invalid 
na vozičku naj bi kupil cel zavoj Kajenje maši vaše žile, v 

grmovju za šolskim igriščem so našli skritega devetošol-
ca, ki je puhal Kajenje maši vaše žile …
Pozno popoldne so v Tobačevo prispeli večja enota 
policije in štirje konjeniki. Megafonski glas iz dveh po-
licijskih vozil, ki sta križarili po kraju, je pozival ljudi, naj 
se razidejo. Dva kriminalista sta na mestu, kjer je besna 
horda opustošila trafiko, iskala očividce in popisovala 
izjave, drugi par, ki je obiskal Zdenko, je moral nasilno 
vdreti v stanovanje. Predsednik vlade se je v večernih 
poročilih oglasil iz Turčije: pohvalil je ukrepanje policije, 
izrazil veselje, ker so se neredi umirili, in obljubil, da bo 
po vrnitvi v domovino obiskal Tobačevo in se sestal s 
krajani.
Štiri dni kasneje so trgovine z mešanim blagom, trafi-
ke, bifeje, bencinske črpalke in druge prodajalne tobaka 
preplavile škatlice s sličico razbrazdanega podplata s 
povsem počrnelim prstom in opozorilom Kajenje maši 
vaše žile. Le par dni zatem je v največjem spletnem 
oglasniku nekdo za KP9O10PPR, Kajenje povzroča 9 od 
10 primerov pljučnega raka, in KPSI, Kajenje povzroča 
srčni infarkt, ponujal kar pet KMVŽ, Kajenje maši vaše 
žile. 

Zbirateljski gral je bil razbit, KMVŽ je postal ničvredna 
kratica.
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Sebastjan Martinčič

Župnija svetega Jurija 
in njen utrip
Na griču, kjer nas domačine in mimovozeče pozdra-
vlja župnijska cerkev svetega Jurija, se je v preteklem 
letu dogajalo in zgodilo toliko lepega, da nekaj nasle-
dnjih vrstic najbrž ne bo odražalo dejanskega utripa. 
Pa vendarle.

Župljani najprej verjamemo, da smo, kolikor moremo, 
sodelavci, vredni prizadevanj našega pravzaprav niti ne 
več tako novega župnika Janeza, ki smo mu to leto tudi 
čestitali ob njegovi 30. obletnici duhovništva. Upamo, 
da naš skupen trud in sodelovanje tudi v kraju priča, da 
je župnija živa in dejavna ter da s tem navdušuje in vzne-
mirja slehernega krajana. 
V župniji delujeta dva pevska zbora, starejši in mlajši. 
Oba oblikujeta bogoslužje, se udeležujeta dekanijskih 
revij in ob povabilu sodelujeta tudi ob raznih slovesno-
stih. Mlajši zbor je pred letom dni skupaj z gosti pripra-
vil tudi slavilni koncert ob 20. obletnici. Kasneje se je 
udeležil tudi vseslovenskega srečanja pevskih zborov in 
pel v družbi 800 pevcev februarja 2019 v Ljubljani na 
Rakovniku, kamor odhaja tudi naslednje leto. 
Veroučenci in ostali najbližji se vedno pogosteje druži-
jo na sobotnih uricah, kjer ustvarjajo in pripravljajo ma-
terial za razne prireditve, ki kraj povezujejo v domu sv. 
Jurija. Skupaj z njimi veliko delo opravlja ga. Helena Klju-
čevšek, ki poveže številne skupine v celovite prireditve, 
ki napolnijo dvorano in srca obiskovalcev. Predstavi Moj 
dežnik je lahko balon in Vesela vigred sta bili na sporedu 
letos spomladi, prav zdaj pa so sodelujoči že v zaključ-
ku priprav na predstavo Stara hiša številka tri, ki bo na 
ogled 22. novembra.
V mesecu decembru nas obišče sveti Miklavž, ki skupaj s 
krajevno skupnostjo prinaša veselje vsem otrokom Izlak.
Mladi, ki se povezujejo v mladinsko veroučno skupino, 
v decembru postanejo jasličarji in njihove jaslice v cer-
kvi poglabljajo v božično skrivnost Jezusovega rojstva. 
Božični čas je lani obogatila tudi razstava jaslic otrok in 

odraslih jasličarjev z Izlak in od drugod. Farno žegnanje 
ob koncu aprila je popestrila razstava lesenih skulptur 
in okrasnih ter nabožnih predmetov kiparja Janeza Pe-
reniča. Za nežnejše ženske duše pa je bila oblikovana 
razstava prazničnih predpasnikov, ki jo je oblikovalo 
Društvo zasavskih klekljaric Srčevke. Konec marca je 
navadno posvečen staršem in materinskemu dnevu. Tu 
v ospredje spet stopijo otroci in mladi, ki se staršem za-
hvalijo za vse dobro.
Zakonski jubilanti se vsako leto srečujejo pri obnovitvi 
svoje poročne obljube in praznovanju okroglih obletnic 
porok. Prav tako se enkrat letno srečajo bolniki, ostareli 
in njihovi najbližji, za kar poskrbi župnijska Karitas, ki je 
dejavna in skrbi za pomoči potrebne z razdeljevanjem 
hrane in ostalih potrebščin tistim, ki jih potrebujejo. 
Obenem skrbi tudi za romanja in še kakšen izlet. 

Farani že kar tradicionalno romamo peš na Svete Višar-
je, in sicer vsako leto 31. oktobra, sproti se še mimogrede 
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dogovorimo in smuknemo na Triglav, odpravili smo se 
tudi na planino Vodični vrh, v prihodnosti pa načrtujemo 
tudi romanja.
Na gospodarskem področju župljani s pomočjo darov 
skrbimo za urejenost objektov in okolice, za potrebne 
obnove in za gospodarno ravnanje z imetjem. Med dru-
gim so se večja dela opravljala na podružnični cerkvi v 
Podlipovici in okolici župnišča ter župnijskega doma, 
kjer sta parkirišče in dostop sedaj urejena.
Jurijev dom vse bolj postaja tudi prostor za druge de-
javnosti in prireditve. Že drugo leto zapored v njem po-
tekajo jesenski plesni tečaji, nastopi plesnih šol in tudi 
učenje inštrumentov.
Veroučna šola povezuje vse osnovnošolske otroke v pri-
pravi na prejem zakramentov in dejavno krščansko ži-
vljenje, ki ni nič drugega kot življenje v Kristusovi ljube-
zni do bližnjega. Po prvih treh letih se zgodi srečanje z 
Jezusom pri prvem svetem obhajilu, zadnja triada pa že 
vstopa v dejavno in osebno odločitev hoje za Kristusom 
in se na zunaj praznuje tudi s potrditvijo v Svetem Duhu 
in prejemu njegovih darov pri sveti birmi. Z mladimi bir-
manci vsako leto v pripravi tudi skupaj tri dni bivamo in 
se pripravljamo na sodelovanje v župniji.
Posebno poglavje so šmarnična srečanja, majsko dru-
ženje ob zgodbi in molitvi ter nagradni izlet na Čarno 
Mavrico – festival igre in delavnic ob sklepu veroučne-

ga leta v Ljubljani. Letos udeležbo nadgrajujemo tudi z 
ustanovitvijo skupine veroukarjev, ki bodo sodelovali na 
mavrično katehetskih igrah.
Še mimo ene privlačne tradicije ne moremo. Pevcem, 
ministrantom in ostalim sodelavcem se v mesecu juliju 
zgodijo morske radosti in teden počitnic v Piranu. Naj 
traja še na mnoga leta in nas povezuje v hvaležnosti za 
vse prejete darove.
In prihodnost župnije? Prihodnost smo predvsem vsi 
ljudje dobre volje, ki nas povezujejo medsebojna ljube-
zen in spoštovanje, odprtost in pripravljenost za tiste 
pomembnosti, ki nas spreminjajo na bolje. Sveta maša, 
dogodek zahvale, ko prihaja Bog med nas v podobi kru-
ha in vina ter po Božji besedi, nas krepi in spodbuja, da 
postajamo dejavne priče Božje ljubezni med nami. Pa 
smo res?
Pomislimo skupaj, kako si prizadevamo za skupnost, 
kako in ali sploh izražamo hvaležnost za vse, kar nam je 
dano in kako nenazadnje ustvarjamo okolje in odnose 
bratske povezanosti, v kateri lahko drug na drugega ra-
čunamo in na svojega bližnjega skušamo gledati z ena-
ko ljubeznijo, kot ga ljubi Bog. Ta izziv je pravzaprav ne 
glede na moje osebno dojemanje in vero večen in je pot 
h globljemu, pot k tistemu nekaj več, k polnosti življenja. 
Pa naj gre za župnijsko, krajevno, lokalno ali katerokoli 
skupnost.

GMP Gradbena mehanizacija in  prevozništvo Razpotnik Silvo s.p. 
Krače 8a / 1411 Izlake / Tel.:031 750 797, 059 950 218 / e-mail: gmp1@siol.net 

 Izkopi 
 Nabava, vgradnja čistilnih naprav za 

stanovanjske in poslovne prostore 
 Prevozi s kamionom (4x4), traktorjem, 

specialnim vozilom (Unimog) 
 Izgradnja cest 
 Priprava, utrditev dvorišč in drugih površin, 

vključno z asfaltiranjem ali tlakovanjem 
 Rušenje objektov 
 Izgradnja vodovodov, kanalizacij… 
 Izgradnja kamnitih opornih zidov z bagrom  
 Pikiranje kamenja ali betona z bagri od 4 

ton do 24 ton 
 Meloracija kmetijskih površin 
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Pon Do Kwan Klub Izlake
S pisanjem našega prispevka za letošnjo izdajo 
Izlaških novic, ki pospremijo praznovanje krajevne-
ga praznika, smo odlašali, saj nas ob vsakodnevnih 
obveznostih, ki jih imamo podporniki, trenerji in va-
rovanci Pon Do Kwan kluba Izlake, nemalokdaj ob 
vikendih čakajo še naporna tekmovanja doma in v 
tujini. 

Potem pa smo se spomnili, da moramo svoje sokra-
jane opomniti na nas, na naše vsakodnevno delo v 
klubu, ki je eden najuspešnejših v Sloveniji in katerega 
uspehi sodijo ob bok najboljših na svetu. Začeli smo z 
zbiranjem dosežkov naših borcev v tem šolskem letu 
in presoja, katere bomo izpostavili, je bila težka, saj je 
teh res ogromno.
Verjetno se mnogi od vas ne zavedate, koliko ur tre-
ningov je za nami, da smo dosegli rezultate, ki smo 
jih nanizali. Verjetno se ne zavedate, koliko »žeht« 
preznojenega perila so preprali starši naših varovan-
cev. Verjetno se ne zavedate, koliko odrekanja je treba 
preživeti za ta šport tudi v prostem času. In verjetno 
ne veste, kolikokrat nam pade motivacija za delo. To 
se trudimo poiskati s pogovorom, ko se spomnimo 
na pretekle rezultate in obudimo želje za prihodnost, 
za katero se strinjamo, da bo lepa že zato, ker imamo 
podporo drug drugega. 
Zavedamo se, da nam uspeva, ker imamo dobro stro-
kovno vodstvo trenerjev Srečka in Miloša Rozmana ter 
Tilna Zajca, ki mu pripada tudi naziv najuspešnejšega 
borca našega kluba. Njihovo profesionalnost odražajo 
rezultati borcev na tekmovanjih, pedagoško znanje in 
čut za sočloveka pa je izraženo z zadovoljstvom varo-
vancev kluba in njihovih družin. 
Najbolj aktualni rezultati v tem šolskem letu so se spi-
sali meseca maja, ko je potekal mladinski turnir v av-
strijskem Mattersburgu, na katerem so nastopile tudi 
sosednje države. Slovenija je zasedla 3. mesto med nji-
mi. Najboljši slovenski borec je bil Klemen Pograjc, ki 
je na lestvici več kot stotih tekmovalcev zasedel sku-
pno 15. mesto. To si je priboril z zlatom in srebrom v 
kategoriji starejših kadetov do 47 in 52 kg. Tudi Niko 
Sešlar je bil uspešen, saj je zasedel 2. mesto pri mlaj-
ših kadetih do 32 kg. Naša najmlajša, Eva Hribar, je na 
turnirju nadaljevala svoj osvajalski pohod za zmagami 
v tem letu in si priborila 1. mesto v kategoriji do 28 kg. 
Bron so domov odnesli še Lan File, David Štikavec, Lili 
Sešlar in Nik Vidmar, 5. do 8. mesto v svojih katego-
rijah pa so zasedli Blaž in Boris Kranjc, Vid Kovač in 
Tomi Sešlar.
V aprilu je v Innsbrucku potekal eden izmed najzahtev-
nejših turnirjev za svetovni pokal v tem koledarskem 
letu, »Austrian classics«, ki je hkrati test za slovenske 
borce v okviru Kickboxing zveze Slovenije, ki se borijo 
za vstop v reprezentanco. Eva Hribar je na tej tekmi 
prejela šampionski pas za zmago v svoji kategoriji, ki si 
jo je pridobila z odlično tehniko. Tudi drugi tekmovalci 
so bili uspešni.
Konec marca se je v Trebnjem odvijala otroška liga v 
Point-Fightingu, ki je bila namenjena začetnikom brez 
večjih tekmovalnih izkušenj. Tekmovanja se je udeleži-

lo deset naših, med njimi je bil tudi Tim Jerše, za kate-
rega je bila to prva tovrstna izkušnja. Na omenjenem 
dogodku smo bili najštevilčnejši klub, s čimer se zago-
tovo lahko pohvalimo, saj je to dokaz za našo preda-
nost temu športu, ki jo prepoznajo tudi starši. 
Le-ti se na podlagi vseh teh rezultatov odločijo, da 
bodo svoje najmlajše vpisali k nam in skupaj z nami 
skrbijo za svetlo prihodnost kluba. Vsi, ki bi si žele-
li pridružiti klubu, bo vpis možen v septembru, lahko 
pa nas kadarkoli obiščete na treningu, da vidite, kako 
treniramo.
Istega meseca smo se udeležili še državnega prven-
stva na Ptuju, na katerem je bilo veliko borcev, kar je 
dokaz, da je zanimanja za kickboxing v Sloveniji veliko. 
Videli smo kvalitetne predstave naših, iz katerih so se 
izcimili tudi nazivi državnih prvakov. Le-ti so postali Fi-
lip Mikelj, Niko Sešlar in Tilen Zajc v dveh kategorijah. 
Ta se je namreč februarja na tekmovanju v Karlovcu 
po skoraj letu dni premora vrnil v svojem slogu, saj je v 
obeh članskih kategorijah nanizal zmagi in zanje prejel 
šampionski pas. 
Seveda ne smemo pozabiti na tradicionalni novembr-
ski turnir Slovenija Open naših prijateljev Zagorjanov. 
Naši varovanci sicer niso bili najbolj zadovoljni s svoji-
mi rezultati, saj so si želeli doseči več pred domačimi 
navijači. Kljub temu da včasih ne zadostimo svojim pri-
čakovanjem, to poskušamo izkoristiti v svoj prid. Kot 
vzvod za še večjo zagnanost za delo, ob katerem nam 
je prijetnejše, ker imamo dobre odnose, ki jih skrbno 
negujemo.
Za sklepni del sezone pred zasluženimi počitnicami 
sta se junija odvila še dva dogodka, in sicer vsakoletno 
polaganje pasov za vse, ki so izpolnjevali kriterije za 
to, ter Odprto mednarodno tekmovanje za kadete in 
mladince v kickboxingu Izlake 2019, ki se je zgodilo 
8. junija v telovadnici Osnovne šole Ivana Kavčiča na 
Izlakah. 
Če vas kadar koli mika, da bi prišli navijat za nas, vlju-
dno vabljeni. Veseli bomo vaše družbe, saj je občutek, 
da nas podpirate, zelo lep.
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Igor Gošte

Video oddaje Igorja Gošteta 
in Matjaža Lavriča
Dobro leto je, odkar sva z Matjažem Lavričem posnela 
prvo samostojno video oddajo. Glede na to, da oba že 
več let živiva na Izlakah, ni čudno, da sva prvi dve oddaji 
posvetila Izlakam. 
Ob strokovni pomoči Marjana Klančnika, ljubiteljskega 
zgodovinarja in velikega poznavalca naše izlaške zgo-
dovine, sva lani posnela dve oddaji Morda niste vedeli, 
prva z naslovom Medijski grad, druga Medijske toplice. 
Tako kot preostalih sedemdeset oddaj, obe oddaji naj-
dete na kanalu YouTube Igor Gošte. Vse posnete odda-
je so poslane tudi regionalnim in  lokalnim televizijam 
v brezplačno predvajanje, redno pa jih predvajajo tudi 
nekateri spletni portali. 
Med oddajami boste našli tudi nekaj oddaj Sledi korakov, 
v katerih so predstavljene življenjske zgodbe Izlačanov. 
Pred kratkim je bila posneta oddaja o življenju čebelarja 
Jožeta Piklja, ki je sovpadala s stoletnico Čebelarskega 
društva Zagorje. 
Svojo zanimivo življenjsko pot je v oddaji Sledi korakov 
predstavil tudi dolgoletni predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Izlake Franc Ravnikar. 
Da ne bo rudarska dediščina potonila v pozabo, je v 
oddaji Med rudarji Izlačanka Marjeta Hribar predstavila 
svoje unikatne izdelke iz našega rjavega premoga. 
Tesno z Izlakami, kjer ustvarja, je povezan še en pomem-
ben slovenski kulturnik, slikar Milan Razboršek. V oddaji 
Sledi korakov je spregovoril o svojem pestrem umetni-
škem življenju in tudi o svojem dolgoletnem službovanju 
v Medijskih toplicah. 
Doslej je največ odziva med gledalci požela zgodba to-
vornjakarja Marka Vučka, ki je zaposlen v izlaškem pod-
jetju Sefratrans. Vaše predloge za najine naslednje goste 

oddaj sprejemava na: igor.goste@siol.net.
Fotografije: Osebni arhiv Igorja Gošteta

Čebelar Jože Pikelj

Nekdanji predsednik Sveta KS Izlake Franc Ravnikar
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Metod Knez

Kgm Knez, METOD Knez s. p.
Že od malega sem užival v pesku in zemlji. Ko sem hodil 
v 2. razred osnovne šole, nisem hotel v šolo, ker se je 
doma delal izkop za garažo.
Po končani srednji šoli sem se zaposlil pri domačem 
podjetniku Marjanu Razpotniku, kjer sem pridobil vsa 
znanja z upravljanjem gradbenih strojev in kako izve-
sti razna zemeljska dela. Poleg službe in dela na kmetiji 
sem registriral dopolnilno dejavnost – storitve s kmetij-
sko mehanizacijo. Začelo se je s spravilom sena v bale in 
pluženjem snega. Kasneje sem kupil bager za potrebe 
na kmetiji. S tem se je začelo povpraševanje znancev po 
storitvah z bagrom. V tem času se je smrtno ponesrečil 
moj oče, ki mi je bil v veliko pomoč na kmetiji in pri vzdr-
ževanju strojev. Zaradi preobremenjenosti z dejavnost-

mi sem se odločil, da opustim službo. 
Leta 2011 se je tako začela moja samostojna poklicna 
pot. Sedež podjetja je lociran na Zgornjem Prhovcu v 
KS Izlake.
S stalnim posodabljanjem in širitvijo strojnega parka 
zdaj delujemo na celotnem območju osrednje Sloveni-
je. Glavna dejavnost so storitve z bagrom, razni izkopi, 
utrjevanje cest in dvorišč, načrtovanje površin, strojna 
sečnja vejevja ob cestah, travnikih. Izvajamo tudi zimsko 
službo, razne prevoze, spravilo sena v okrogle bale.
Moj hobi so adrenalinske vožnje in nastopanje v dirkah 
v avtokrosu za slovensko državno prvenstvo in prven-
stvo centralne Evrope. Nastopam z vozilom Mitsubishi 
Lancer EVO6 4x4 s cca. 360 konjskimi močmi.  Letos se 
potegujem za 2. naslov državnega prvaka v karieri. 
Toliko na kratko o nas. Veseli bomo vašega povpraše-
vanja po naših storitvah ali pa vašega obiska na kateri 
izmed dirk, kjer bomo nastopali.
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Tornadovci

Šport klub tornado v letu 2018

V letu 2018 smo v klubu izvedli vse zastavljene cilje in na-
loge, zato lahko mirno rečemo, da smo izpolnili zastavljen 
načrt dela 2018.
Na začetku bi se radi najprej zahvalili za lepo urejeno cesto 
v Smučidolu. Zahvala gre v prvi vrsti našemu članu Tonetu 
Zorcu, gospodu Francu Ravnikarju, gospodu Pavlu Planin-
šku, Občini Zagorje ob Savi, Metodu Knezu, s.p. in seveda 
našemu predsedniku Dejanu Zorcu za tako lepo urejeno, 
varno in bolj pregledno cesto. Vsak po svoje se je trudil in 
ta zgodba se je uspešno zaključila. Hvala vsem!
Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (SVS), 
v katero je včlanjeno tudi naše društvo, se je v lanskem letu 
odločila sodelovati v okviru prireditev Evropskega leta kul-
turne dediščine tako, da je izvedla štafeto od Pirana do Go-
ričkega. Tudi mi smo naše 12. Turistično srečanje starodob-
nikov Zagorska dolina 2018  izvedli v okviru te štafete, zato 
je bila tema na srečanju “KULTURNA DEDIŠČINA”.
Slogan evropskega leta kulturne dediščine 2018 je bilo 
»Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«, zato 
smo v društvu dali poudarek na preteklost in jo prepletli s 
sedanjostjo. Tokrat smo se bolj posvetili krajinski dediščini 
– parku Dvor Hotemež v Radečah.
19. maja smo se ob 10. uri odpeljali v Radeče, kjer smo se 
za kratek čas ustavili na radeški tržnici. Tam sta nas pri-
jazno pozdravila radeški župan, gospod Tomaž Režun, in 
predstavnica turizma v Radečah, gospa Marija Imperl, ki 
nam je na kratko predstavila preteklo in sedanje življenje 
v Radečah. 
Nato smo se odpeljali do radeške papirnice in si ogledali 
proizvodnjo. Predstavniki so nam podrobneje opisali zgod-
bo te tovarne – preteklost, razvoj, težave in prihodnost ter 
vizijo in načrte za mlajše generacije. 
Po ogledu papirnice smo se odpeljali do parka Dvor Hote-
mež. Park je zavarovan kot naravna znamenitost. Zasnovan 
je v značilnem angleškem krajinskem slogu, zasajen pa je 
bil sredi 19. stoletja. Gospod Jože Prah nas je popeljal po la-
birintu zelenih umetnin, pod krošnjami očarljivih drevesnih 
lepotic, ki sta jih desetletja ustvarjala človek in mati narava. 
Vse do reke Save je tu speljana mreža poti in stezic, med 
njimi pa so v gručah ali posamič zasajena parkovna dre-
vesa, tudi stoletna eksotična drevesa in grmi. Sredi parka 
kraljuje orjaška lipa, eno najlepših dreves je japonska so-

fora, čudovita je bukev s povešenimi vejami. Tu so še tise, 
pendule, murve, orjaške tuje, močvirske ciprese, kalifornij-
ske cedre ... izjemna naravna posebnost Radeč. 
Po ogledu smo se odpeljali nazaj na sedež kluba, kjer smo 
uspešno zaključili naše srečanje, podelili pokale, priznanja, 
zahvale in postregli naše goste. Med druženjem in klepe-
tom smo se strinjali prav vsi, da po videnem in slišanem 
zdaj zagotovo gledamo na krajinsko dediščino in drevesa 
čisto drugače, zasluge za to pa ima gospod Jože Prah, ki je 
s srcem predan svojemu poklicu.
Slika (IMG 3455): Najbolj atraktivno vozilo na srečanju
Ker je imel Fičo klub Velenje srečanje na isti dan kot mi, 
smo se dogovorili, da nas naknadno obiščejo. 
3. junija, na sončno nedeljo, smo naše goste pričakali ob 
cesti Trojane–Orehovica ob spomeniku v Orehovici. Pripe-
ljalo se je 9 prekrasnih fičkov.  Predsednik krajevne skupno-
sti, gospod Franc Ravnikar, je goste pozdravil in na kratko 
opisal dogodek, ki mu je posvečen spomenik. Po ogledu 
spomenika smo naše fičke pospremili do sedeža kluba. 
Naš predsednik Dejan Zorec je goste pozdravil, predstavil 
nastanek in razvoj društva, naše aktivnosti in druženja. Za 
goste oziroma člane Fičo kluba Velenje smo pripravili po-
gostitev, nato sta predsednik Dejan Zorec  in gospod Ivo 
Sovinšek, predstavnik zveze SVS, podelila darila, priznanja 
in značke štafete SVS.
Glede na to, da smo člani Šport kluba Tornado imeli nalo-
go predati štafeto društvu Magnet Trbovlje, smo se odlo-
čili, da to storimo 16. 6. 2018. Predsednika društva Magnet 
Trbovlje, gospoda Sama Guzeja, smo poprosili, da se nam 
pridruži na obisku na domačiji v Radečah pri naši članici 
Alenki Medved in da istočasno obiščemo njihovo društvo 
in predamo štafeto. 
Predsednik  se je vabilu odzval in preživeli smo prijetne ter 
zanimive ure v Radečah, kjer se je naša članica Alenka Med-
ved izkazala kot izjemna gostiteljica in ljubiteljica preteklo-
sti ter z njo povezanih kulturnih zanimivosti. V popoldan-
skih urah smo skupaj z gospodom Samom zapustili Radeče 
ter se podali v Trbovlje, kjer ima društvo Magnet Trbovlje 
svoj sedež. 
Predsednik Samo nam je predstavil društvo, njihove aktiv-
nosti in načrte za prihodnost. Skupaj smo si ogledali dve 
rudarski stanovanji, in sicer iz leta 1920 in 1960. Stanovanji 

Igor v akciji Igor v vlogi mehanika
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Anton Lavrač

Tekmovanje slikopleskarjev
Že od malega sem užival v pesku 
in zemlji. Ko sem hodil v 2. razred 
osnovne šole, nisem hotel v šolo, ker 
se je doma delal izkop za garažo.
Po končani srednji šoli sem se za-
poslil pri domačem podjetniku Mar-
janu Razpotniku, kjer sem pridobil 
vsa znanja z upravljanjem gradbe-
nih strojev in kako izvesti razna ze-
meljska dela. Poleg službe in dela 
na kmetiji sem registriral dopolnilno 
dejavnost – storitve s kmetijsko me-
hanizacijo. Začelo se je s spravilom 
sena v bale in pluženjem snega. Ka-
sneje sem kupil bager za potrebe na 
kmetiji. S tem se je začelo povpra-
ševanje znancev po storitvah z ba-
grom. V tem času se je smrtno po-
nesrečil moj oče, ki mi je bil v veliko 
pomoč na kmetiji in pri vzdrževanju 
strojev. Zaradi preobremenjenosti z 
dejavnostmi sem se odločil, da opu-
stim službo. 
Leta 2011 se je tako začela moja sa-
mostojna poklicna pot. Sedež pod-
jetja je lociran na Zgornjem Prhovcu 
v KS Izlake.
S stalnim posodabljanjem in širitvi-
jo strojnega parka zdaj delujemo na 

celotnem območju osrednje Slove-
nije. Glavna dejavnost so storitve 
z bagrom, razni izkopi, utrjevanje 
cest in dvorišč, načrtovanje povr-
šin, strojna sečnja vejevja ob cestah, 
travnikih. Izvajamo tudi zimsko služ-
bo, razne prevoze, spravilo sena v 
okrogle bale.
Moj hobi so adrenalinske vožnje in 
nastopanje v dirkah v avtokrosu za 

slovensko državno prvenstvo in pr-
venstvo centralne Evrope. Nasto-
pam z vozilom Mitsubishi Lancer 
EVO6 4x4 s cca. 360 konjskimi mo-
čmi.  Letos se potegujem za 2. na-
slov državnega prvaka v karieri. 
Toliko na kratko o nas. Veseli bomo 
vašega povpraševanja po naših sto-
ritvah ali pa vašega obiska na kateri 
izmed dirk, kjer bomo nastopali.

sta v sklopu Zasavskega muzeja Trbovlje na stalni razstavi 
in stojita v avtentičnem okolju stare rudarske kolonije Njiva. 
Zbirka skozi etnološko dediščino bivanjske kulture predsta-
vlja in primerja dve ključni obdobji v zgodovini Zasavja; 20. 
leta 20. stoletja, ko so si revirji prislužili pridevnik »rdeči« 
in 60. leta 20. stoletja, ko je v spremenjenih družbenih raz-
merah za revirje postal relevanten termin »proletarski«. Ob 
ogledu stanovanj se spomniš na določene predmete iz časa 
babic in otroštva. Veliko smo izvedeli o rudarskem življenju 
in razvoju ter potrebah, ki so nastajale skozi leta rudarje-
nja. Po ogledu stanovanj nas je predsednik Samo povabil 
še na pijačo, kjer sta skupaj z gospodom Ivom Sovinškom 
podelila priznanja in značke zveze SVS. Člane Šport kluba 
Tornado je štafeta navdušila. Menimo, da je to idealna pri-
ložnost, da se aktivni člani društev med seboj spoznamo, 
zato si želimo še več takšnih aktivnosti.
Že drugo leto konec oktobra izvajamo MMS (Milena-Mirko 
srečanje). Tokrat smo se odpravili v deželo Petra Klepca, 
v Osilnico. Nastanjeni smo bili v Športnem centru Kovač, 
kjer smo preživeli zanimiv vikend. Zanimiva in prečudovita 
narava, veliko športnih rekvizitov, bazen, savna, adrenalin-
ski užitki, vsak je našel nekaj zase. Ogledali smo si zanimiv 
muzej IMV-vozil, za katerega skrbijo člani Kluba prijateljev 
IMV Novo mesto. Na poti domov pa smo se ustavili še v Žu-
žemberku in si ogledali tamkajšnji grad. Deželo je vsekakor 
vredno obiskati.

Na predbožični večer smo Tornadovci poskrbeli za pope-
stritev na pohodu z baklami k polnočnici na Zasavsko Sve-
to goro, ki ga vsako leto organizira Turistično društvo Izla-
ke. Postavili smo božično stojnico in pripravili nekaj toplih 
napitkov za pohodnike. Pohodnikom je bila naša ideja všeč 
in tudi naši člani so se tistega večera počutili kot pravi Bo-
žičkovi pomočniki. Tudi v letošnjem letu bodo tam istega 
dne, zato bomo zelo veseli vašega obiska.
V lanskem letu smo spet obudili avtokrosistično sekcijo. 
Naš dirkač Igor Kern se je v lanskem letu odločil spet nasto-
pati in dirkati. Žal je v lanskem letu odpeljal le nekaj dirk in 
se bolj spoznaval s svojim buggyjem. V letošnjem letu nas 
bodo na avtokrosističnih progah zastopali kar trije avtokro-
sisti, in sicer domačin Žiga Kraševec, Robi Kociper ter Igor 
Kern. Udeležili se bodo evropskih dirk, dirk na Hrvaškem in 
kot kaže, bomo v jeseni dobili novo progo v Sloveniji. Avto-
krosisti in navijači se že zelo veselimo dirk na domačih tleh. 

Ker pa je naše društvo neprofitno in brez pomoči sponzor-
jev in donatorjev ne bi delovalo, se prav vsem zahvaljujemo 
za pomoč, da smo lahko izvedli naloge in zastavljene cilje.

Srečno!
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Krajevni odbor RK Izlake

kako smo delovali v letu 2018
Krajevni odbor RK Izlake je v letu 2018 opravljal naloge, ki 
so stalnica v okviru programa Območnega odbora RK Za-
gorje. Smo eden manjših od 12 občinskih odborov v zagor-
ski občini.
V januarju smo obiskali še nekaj krajanov nad 85 let, ki jih 
nismo uspeli v decembru 2017.
Žal nas je v februarju za vedno  zapustila ena prostovoljka, 
v decembru je prenehala delati še ena, tako da delamo v 
zelo okrnjenem sestavu. Mobilni sva dve, da greva po hrano 
v Mercator in razdeliva pakete. Nujno bi potrebovali nekaj 
mlajših in mobilnih prostovoljk, da bi nam olajšale delo  v 
naši KO. 
Naša prostovoljka Sonja Bedrač vsako drugo sredo v mese-
cu (razen poletnih mesecev) izvaja meritve  krvnega  tlaka,  
enkrat letno holesterola in sladkorja v krvi.
Pridružene smo akciji »pobiranje viškov hrane v Mercator-
ju« in lani smo bile štirikrat dežurne po en teden. Zvečer ob 
20.15 se zapeljemo v Mercator v Kisovcu in  prejmemo hra-
no, ki ima rok trajanja istega dne do polnoči. Hrano potem 
odpeljemo do naših krajanov, ki to potrebujejo. Dežurne 
smo tudi ob nedeljah, ko pobiramo hrano ob 15.15., ko se 
trgovina zapre.
V marcu smo se  štiri prostovoljke udeležile barvanja pir-
hov v Srednji šoli Zagorje ob Savi. V tej dobrodelni akciji 
Območno združenje RK s svojimi mladimi prostovoljci  na 
veliki petek na treh lokacijah (Tržnica Zagorje, Spar, Mer-
cator Kisovec) deli pirhe za prostovoljne prispevke. Ti so 
namenjeni otrokom iz socialno šibkih družin. V letu 2020 
pa bomo organizirali stojnico s pirhi tudi na Izlakah, zato 
vas vabimo, da nas obiščete v čim večjem številu.
Paketi: Pakete smo dobili februarja, maja in  oktobra ter jih 
razdelili našim krajanom, ki so potrebni naše pomoči.
11. 6. in 12. 6. 2018 smo imeli  seminar v Bohinju, ki ga je 
organiziral RK Slovenije na temo ZDRAVO IN AKTIVNO 

STARANJE.
V septembru in decembru smo bile aktivne v akciji ZBIRA-
MO HRANO – LAHKO PRISPEVAŠ? v Mercatorju v Kisovcu, 
kjer smo zbirale hrano od 8. do 18. ure. Posamezniki, ki vi-
dijo letake o poteku akcije, darujejo hrano, higienske pripo-
močke in predvsem hrano za otroke. 
V oktobru smo se  tri prostovoljke udeležile izleta v Vipavo  
in Ajdovščino, ki ga je organiziralo Območno združenje RK 
Zagorje ob Savi. Preživele smo res prijeten sončen dan in 
spoznavale lepe kraje na Primorskem.
Sodelovale smo tudi v akciji Manj svečk za manj grobov  na 
Izlakah,  ki je lani potekala že deseto leto. 
16. 11. 2018 smo imeli srečanje starejših krajanov, ki se ga 
je udeležilo približno 70 ljudi. Učenci so pripravili prijeten 
program za udeležence. Imeli smo tudi harmonikarja, ki je 
popestril dogajanje. Srečanju se je pridružil  tudi g. župan 
Matjaž Švagan, predsednik KS Franc Ravnikar in gospod 
župnik Janez Mihelčič, pa seveda sekretarka, gospa Štefka 
Suša, in naša predsednica, gospa Metka Podpečan,  ki se 
je prijazno odzvala vabilu, čeprav je praznovala rojstni dan. 
Čestitki so se pridružili vsi navzoči in ji zapeli. Krajani so bili 
zelo hvaležni za povabilo in darilo, ki so ga prejeli. 
V decembru smo se prostovoljke KO Izlake (Joži Zupan-
čič, Mojca Dolinšek, Mari Drobne) aktivno odzvale na akcijo 
MIKLAVŽEVI PIŠKOTKI in prispevale kar nekaj vrst peciva.
V letu 2018 smo imele dve seji, in sicer: 7. 11. in 19. 12. Na pr-
vem sestanku smo pripravljale vabila za srečanje, ki nam jih 
je natisnila gospa Štefka, in kuverte.  Na zadnjem sestanku 
smo razdelile darila za krajane, ki so stari nad 85 let, da smo 
jih potem raznosile prejemnikom.
Ob tej priložnosti vabimo v naš krajevni odbor mlajše pro-
stovoljke in prostovoljce, da se nam  pridružijo, če imajo 
posluh za socialne stiske, za starejše in so humani, da bomo 
skupaj izpeljali še kakšno dobrodelno akcijo.
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Astrologija je starodavna znanost, ki nam pomaga odkriti smisel našega bivanja, naše potenciale, nam osvetli našo 
življenjsko pot in pomaga pri pomembnih življenjskih odločitvah. 
Rok Koritnik se posveča starodavni, tradicionalni astrologiji, ki se je oblikovala pred 2000 leti v Egiptu. Je astrološki 
svetovalec in mednarodni predavatelj, njegove storitve pa so vam na voljo na https://rokkoritnikastrologer.com/.

Astrolog Rok Koritnik
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Televizija ETV ima svoje začetke prav v prostorih KS Izlake, od kjer je kot televizija Izlake, še pred osamosvojitvi-
jo Slovenije, začela oddajati svoj program. Televizija je imela takrat pomembno vlogo informiranja, ker internet 
in družbena omrežja še niso bila tako razvita kot danes.

V poplavi TV programov, ki so na kabelskih omrežjih in vseh internetnih portalih na voljo danes, pa na televiziji ETV
še vedno verjamemo v lokalno in tradicionalno slovensko vsebino. Poleg informativnih oddaj posvečamo
vse več prostora razvedrilnim vsebinam. Najbolj ponosni smo na dve paradni oddaji, ki jih snemamo in oddajamo 
v živo:
Merica dobrega, vsak torek do-
poldan med 8:30 in 10:00 in 
Skupaj po domače, vsako sredo 
od 20:00 do 21:30.
Poleg ustvarjanja vsebin za TV 
program, pa vam ekipa profesi-
onalnih novinarjev in snemalcev 
izdela tudi reportažo
iz vaših dogodkov in prireditev, 
za katere želite, da bi ostali za-
beleženi za kasnejši spomin.
Reportažo potem predvaja-
mo na televiziji ETV, posnetek 
pa lahko uporabite tudi v vaših 
drugih oglaševalskih kanalih.
Zato se priporočamo, da nas 
čim večkrat povabite med vas, 
da se bo o vas videlo in slišalo 
daleč naokoli.

Boštjan Vidmar, direktor ETV – 
041 779 390

Boštjan Vidmar

Evj
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LETNA KONFERENCA ČLANOV, 14. MAREC 2019
POROČILO O DELU ZA LETO 2018

Delovni program KO ZB na Izlakah je bil izdelan v okviru 
sprejetega programa območnega združenja Zagorje ob 
Savi in programa naše lokalne organizacije, ki je z name-
nom posodabljanja in bolj učinkovitega dela v program 
vključila nekatere novosti.
Novoustanovljeni odbor KO je imel v letu 2018 tri se-
stanke, ob sprejemanju novih navodil, informacij in spre-
memb pa sprotne korespondenčne kontakte skozi celo 
leto.

1. E-informiranje:
Z novimi člani glavnega odbora smo se v želji po spre-
membah in hitrejšega kontakta lotili e-informiranja na-
ših članov. V obsežni akciji smo s pomočjo izbranih čla-
nov KO, zadolženih za e-informiranje, v slabem mesecu 
zbrali in postavili v funkcijo 49 e-naslovov – 24 osebnih 
in 25 posrednih (preko sorodnikov).

Izkušnje in opažanja z e-informiranjem:
V slabem letu dni smo imetnikom e-pošte poslali 45 
strani informacij, povezanih na temo aktivnosti v KO ZB 
Izlake. Opazili smo, da: 
•	  vpogleda v dejansko stanje prejemanja informacij ni-

mamo,
•	  zaradi e-pošte ni izkazanega večjega zanimanja za 

vključevanje  v aktivnosti KO ZB (obiskovanje priredi-
tev, spominskih slovesnosti, predavanj, sprejetje funk-
cij, pomoč v številnih akcijah lokalnih dejavnosti),

•	  pošte v klasični obliki (pisma) na osebne naslove ni-
smo pošiljali,

•	  je bilo nekaj vljudnostnih pohval in izražanja zadovolj-
stva za  sprotne informacije.

2. Prireditve in spominske slovesnosti v letu 2018:
•	  Program in obisk je bil realiziran v celoti: Osankarica, 

Frankolovo, Janče, Pokljuka, Dobrnič, Frankolovo–
Maribor–Graz; zasavske proslave: Kal, Kum, Kopitnik, 
Čemšeniška planina, proslava ob dnevu upora v KC in 
proslava na kongresnem trgu ob 70-letnici ZB in še 
pohodniške ture skupine Kajuh.

•	  Organizirani prevozi  z avtobusi na spominske slove-
snosti so ena od pozitivnih dogodkov, ki se zgodijo 
članstvu ZB, saj se zaradi skrbne organizacije, odlič-
nega vodenja s strani ZB Zagorje ob Savi vedno za-
ključijo v pozitivnem razpoloženju.

3. Urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij: 
•	  V KS Izlake je ta naloga stalna skrb KO ZB. Lansko 

leto smo se v UO kadrovsko okrepili tudi na področju  
tega dela, tako z osveženim kadrom redno in vzorno 
urejamo spominski kompleks Orehovica in dva obe-
ležja pri Odlazku na Zgornjih Izlakah in ostale spome-
nike.

•	  Vse naloge so bile v celoti izvršene s primerno skrb-
nostjo in strokovnostjo. Večji posegi spomeniško var-
stvenega značaja  so v pristojnosti oddelka za urbani-
zem in gradbeništvo občine Zagorje ob Savi.

4. Obiskovanje starejših članov (90 in več let):
•	  Odgovorno smo se lotili enega od sklepov iz progra-

ma za obisk starejših članov. Obiskali smo naše člane 
ob rojstnem dnevu, ob novem letu in drugih priložno-
stih. Obiski so bili načrtovani na osnovi osebnih po-
datkov v evidenci, po predhodnem kontaktu s svojci 
in našimi člani, ki so izvajali obiske. 

•	  Obiskali smo tudi ostale člane v domu starejših in 
doma.  Obiskovali smo jih že med letom, največ pa v 
času božično-novoletnih praznikov, ko smo razdelili 
tudi bone v vrednosti 10 €. Po evidenci je bilo obiskov 
na domu 27, v domu starejših občanov 8, skupaj torej 
35 obiskov.

5. Pridobivanje novih članov v KO ZB Izlake:  
•	  Pri iskanju novih članov nismo uspešni, kljub temu 

da si s svojo pripadnostjo prizadevamo zagovarjati 
vrednote NOB kot najvišji cilj naše polpretekle zgo-
dovine, se zavedamo, da je naše delo humano, v ko-
rist ljudi in naše skupnosti. Uresničevanje programa z 
razpoložljivimi člani v KO naj bo zagotovilo, da bomo 
čim uspešneje nadomestili izgubo članstva.  

•	  Novim članom izrekam dobrodošlico in jim želim do-
bro počutje v naši sredini.   

6. Obeležitev praznika Krajevne skupnosti Izlake (18. 
maj) in dneva spomina na mrtve pri spomeniškem 
kompleksu Orehovica  (1. november): 

•	  Obe nalogi smo v celoti realizirali. Z veliko odgovor-
nostjo obeležujemo spomin na tragični dogodek v 
Orehovici, ki se je zgodil 18. maja 1944.

•	  Ta komemoracija je vsebinsko in organizacijsko v pri-
stojnosti KS Izlake, za spominski dan (1. november) je 
organizacija v rokah KO ZB Izlake. Zaradi korektnega 
sodelovanja, ki s KS Izlake traja že desetletja, se obe 
strani predhodno dogovorita za porazdelitev nalog.

•	  Pri vsebinskem delu programa (recitacije, glasbene 
točke) nam vsa leta nesebično pomaga vodstvo OŠ 
Ivana Kavčiča, mentorice in učenci.

Ob zaključku poročila se zahvaljujem:
•	  vsem članom KO ZB Izlake, ki so prispevali svoj čas in 

voljo za realizacijo zastavljenih ciljev,
•	  OŠ Ivana Kavčiča Izlake ter gospe ravnateljici Tatjani 

Krautberger za podporo našemu poslanstvu,
•	  KS Izlake za skupno sodelovanje,
•	  GD Izlake za koriščenje prostorov in spremljajočo lo-

gistiko na konferenci ZB,
•	  zunanjim sodelavcem, in sicer Vrtnarstvu Hodak ter 

podjetju Ciprese.si, Denis Renko s. p., za podarjeno 
cvetje in ciprese.

Leopold Drobne

Ko Zb za vrednote nob Izlake
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Začelo se je z analizo in določitvijo prednostnih nalog, 
ki so pomembne za kraj. Vzpostavili smo sistem ob-
veščanja preko spletne strani www.izlake.si, hkrati pa 
ponovno oživeli tudi Facebook stran Krajevne skupno-
sti Izlake, s čimer smo omogočili ažurno obveščanje 
krajanov o dogajanju v naši skupnosti.

Na žalost smo na Izlakah ostali še brez zadnjega baze-
na, ki se je nahajal v DSO Polde Eberl Jamski. Zaradi 
dotrajanosti in previsokih stroškov vzdrževanja so ga 
zaprli. Na cesti od Orehovice proti Podlipovici, smo 
začasno sanirali cestišče, ki se je zaradi neprimerne iz-
gradnje poškodovalo v takšnem obsegu, da je ogrožalo 
varnost. Prav tako je žalostno končala avtobusna posta-
ja pri odcepu na Valvazorjevo cesto, vendar smo jo s 
hitro odzivnostjo in sodelovanjem povzročitelja uspeli 
v kratkem času sanirati. Ob glavni cesti v Orehovici je 
bila zamenjana poškodovana ograja na mostičku. Kupi 
peska pred krajevno skupnostjo so bili odstranjeni, za-
nje se je našla nadomestna lokacija. V vmesnem času 
smo skrbeli za prevoznost cest v okviru zimske službe. 
V sklopu vzdrževanja javnih poti smo uspeli sanirati 
prepust na cesti v Orehovici, saj so razmaknjene in do-
trajane cevi povzročale zajedanje v brežino in neposre-
dno nevarnost vdora ceste. Prav tako nismo pozabili na 
spomladansko očiščevalno akcijo, s katero smo zopet 
uspeli očistiti naš kraj, hkrati pa smo nekaj prostovolj-
nih ur namenili tudi kompleksu Medijskih toplic, da smo 
vsaj malo omilili neprimerno urejeno okolico. Priskočili 
smo na pomoč vrtcu in šoli in sanirali stopnice, da lahko 
malčki in starši varno vstopajo v vrtec. V sodelovanju z 
občino in komunalo smo dodali še nekaj košev za sme-
ti, ki pa so sedaj na udaru vandalov. Na cesti v Lokah 
smo zamenjali dotrajane in nepravilno vgrajene cevi v 
prepust. V lastni režiji smo sanirali dva plazova, ki sta 
zajezila potoke, saj nismo bili slišani s strani vzdrževalca 
vodnih površin.
V poletnih mesecih se žal nismo mogli izogniti jezi ma-
tere narave, prizadelo nas je kar nekaj ujm. Naš kraj je 
utrpel precej škode, vendar smo ob pomoči gasilcev in 

prostovoljcev uspešno reševali nastalo škodo. Včasih se 
nam zdi, da se ne dogaja nič, pa vseeno vedno stremi-
mo k temu, da kjer se le da, priskočimo na pomoč. V 
preteklih letih so se kopičile nedokončane zadeve, ki so 
povzročale kar nekaj negodovanja, kar je povsem razu-
mljivo. S spremenjenim načinom dela upamo, da vam in 
nam skupaj zagotavljamo in zagotovimo boljše in lepše 
okolje. Uspeli smo sanirati ozko grlo odvajanja meteor-
nih voda od stavbe krajevne skupnosti do potoka.
Uspelo nam je pridobiti sredstva za preplastitev cestišča 
od Podklanca proti Brezju v skupni dolžini 700 m, kar je 
velika pridobitev za vse nas. Seveda smo se pred časom 
lotili tudi ureditve okolice, kjer se nahaja stavba krajevne 
skupnosti. Odstranili smo drevesa, ki so dosegla svojo 
starost in nekako niso več sovpadala z urbanim nase-
ljem. Drevesa so bila donatorsko podarjena, tako da so 
dosegla svoj namen. Uredili smo novo zasaditev, prav 
tako pa odstranili koše za smeti, ki so zavzemali precej-
šen prostor na parkirišču.
Ni nam manjkalo niti kulturnega dogajanja, in sicer smo 
v sklopu krajevnega praznika izpeljali slovesnost ob spo-
meniku v Orehovici v čast našim pokojnim sokrajanom. 
Po dolgem času smo organizirali druženje ob živi glas-
bi, ki je bilo lepo obiskano in že se veselimo naslednje-
ga. Omeniti in pohvaliti je potrebno tudi organizacijo in 
izvedbo Valvazorjevega dne. Člani Kulturnega društva 
Izlake so pripravili izredno predstavo na gradu Medija. 
Vedno priskočimo na pomoč tudi v okviru izobraževa-
nja, tako smo osnovnošolcem omogočili kulturni dan in 
jim omogočili ogled Valvazorjeve kapele ter sprehod po 
tako imenovani Valvazorjevi poti, za katero upam, da bo 
z našo pomočjo dobila nazaj svoj pravi pomen. Podali 
smo pobudo za zaščito kulturne dediščine Valvazorje-
vega vrelca ter gostili društvo upokojencev Velika Pire-
šica–Galicija. 
Menim, da naš kraj dobiva lep(š)o podobo. Želim in ve-
selim se vseh pobud in izzivov, kako zadeve peljati v 
pravo smer. Tokrat sem vam namenoma namenil nekaj 
več slikovnega gradiva. Uživajte.

Sašo Vučko, predsednik KS Izlake

Leto 2019 je bilo za krajevno 

skupnost Izlake dokaj delovno

Začasna sanacija nad OrehovicoNova ograja v Orehovici Zaključena dela
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Dotrajane ograje

Spomenik Valvazorju

Sanacija v Lokah

Moč narave - Šemnik

Ureditev okolice

Nov prepust

Nevestnost lastnika

Novi koši

Moč narave - Rokavec

Obisk upokojencev

Nova asfaltna trasa

Čistilna akcija

Sanacija stopnišča

Izlake se družijo

Moč narave - Izlake

Obisk upokojencev

Sanacija podora
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041 588 895
Nudimo vam:
  kiper prevoze razsutega tovora, drv, 
zemlje, odpadnega materiala ...
  prevoz paletnega tovora z  lastnim 
(hiab) nakladom in razkladom,
  delo na višini z varnostno košaro,
  dvig bremen do 21 metrov

Smo manjše družinsko podjetje 
z 52 letno tradicijo. Začetki sega-
jo v leto 1967 ko je Sešlar Franc 
pričel z prevozništvom, takrat z 
enim samim tovornjakom – pre-
kucnikom, in to delo opravljal do 
upokojitve. Leta 1992 je vodenje 
podjetja prevzel sin in preimeno-
val podjetje v Sešlar Franci s.p., 
Sefratrans. Podjetje se je na za-
četku usmerilo na slovensko trž-
išče z prevozi razsutega tovora. 
V  nadaljnjih letih se je podjetje 
hitro razvijalo na vseh področjih 
transportnih storitev. Naše stori-
tve smo prilagajali zahtevam na-
ročnikov in tržišča, s takšno strategijo smo pridobili dolgoletno zaupanje naših strank.
Nahajamo se v Orehovici 2 pri Izlakah, v neposredni bližini avtoceste Ljubljana – Celje. Od izvoza Trojane smo od-
daljeni le 5 km.
Osnovna dejavnost podjetja je prevoz zbirnih in kompletnih pošiljk v domačem in mednarodnem prometu in prevoz 
blaga v razsutem stanju z vozili silosi v domačem prometu. Razpolagamo s 9-imi tovornimi vozili znamk DAF in 
VOLVO, EURO 5, EEV in EURO 6, 2-ema prikolicami za razsuti tovor- stabilni silos (35 m3 ) in 7-imi klasičnimi pol-
priklopnimi vozili – tautliner z XL certifikatom (6 znamke Schmitz in 1 Schwarzmüller mulda).
Vsa vozila so opremljena s sledenjem, tako da vam v vsakem trenutku lahko določimo pozicijo vašega blaga.
Ves čas sledimo trendom na tržišču, saj se le tako lahko pravočasno prilagajamo novostim. Podjetje bazira na med-
sebojnem zaupanju med zaposlenimi, prav tako tudi med strankami, saj lahko le na tak način dobro sodelujemo.

Sešlar Franci
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041 588 895
Nudimo vam:
  kiper prevoze razsutega tovora, drv, 
zemlje, odpadnega materiala ...
  prevoz paletnega tovora z  lastnim 
(hiab) nakladom in razkladom,
  delo na višini z varnostno košaro,
  dvig bremen do 21 metrov
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