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Sašo Vučko, predsednik Krajevne skupnosti Izlake

Spoštovani krajani
in krajanke!

Na tem mestu Vas prav lepo pozdravljam. Jesen nam
je prinesla malo umiritve misli po neurjih, s katerimi smo
se soočali poleti. Na vrsti je bila sanacija in ocena škode.
Žal smo le stežka pridobili sredstva za najnujnejše
posege. Veliko je ostalo še nedokončanega. Upam,
da bo naš trud poplačan in nam bo uspelo pridobiti
dodatna sredstva iz občinskega proračuna. Zakorakali
smo v praznični december z obiskom sv. Miklavža, ki
je tradicionalno obdaril naše najmlajše. Zahvaljujem
se vsem udeleženim za zelo lepo izpeljano prireditev.
Za zdravo skupnost so najmlajši največje bogastvo.
Z druženjem in sodelovanjem jim moramo biti zgled.
Vsi dobro poznamo rek, da so otroci ogledalo staršev.
Novo leto nam je prineslo vse prej kot miren korak v
2020. Virus, ki je nevarno ogrožal človeštvo, je uresničil
naš največji strah in prišel tudi v naše okolje. Čez noč
smo bili primorani spremeniti način življenja in se
spopasti z neznanim. Ne morem najti dovolj močnih
besed, s katerimi bi se lahko zahvalil županu, občini,
vsem gasilcem in prostovoljcem, ki ste nam vsem
skupaj pomagali zaščititi naše okolje. Danes se lahko
pohvalimo, da smo bili vzor ostalim in nam je s skupnimi
močmi uspelo ohraniti zdravo okolje.
V tem času sem si dovolil vzeti pravico in sem kot
predsednik Krajevne skupnosti Izlake in svetnik Občine
Zagorje ob Savi naslovil pobudo, da stopimo skupaj

svetnice in svetniki vseh strank in skupaj sprejmemo
sklep za nakup kompleksa Medijskih toplic, saj čutim
odgovornost do vseh, ki ste mi namenili ponujeno
možnost in podporo v občinskem svetu.
Saga Medijskih toplic kar noče imeti sklepnega
dejanja. Župan je na enih zadnjih rednih sej predlagal,
da bi se aktivno vključil v pogajanja, za kar smo mu
tudi podelili pooblastila. Videli smo, da tukaj ni simpatij
in veljaki na državnem nivoju igrajo svojo glasbo, ki
pa notno ni usklajena z lokalno skupnostjo. Krajevna
skupnost Izlake namreč v postopku zadnjega zbiranja
ponudb s strani stečajnega upravitelja ni bila vključena.
Z rezultatom smo bili seznanjeni iz medijev.
Moram priznati, da me tovrstni špekulativni nakupi in
nerealne ponudbe jezijo, saj smo dejansko krajani Izlak
vsakodnevno oškodovani za normalno okolje bivanja.
Medijske toplice nam predstavljajo srce in dušo Izlak še
iz časa Valvasorja in Prašnikarja, sočasno pa so zadnja
leta naš največji poraz. Izlake so zaradi tega izredno
degradirane pri razvoju turizma.
Navkljub vlaganju velikih naporov, smo tudi tokrat
izigrani s strani države in lobijev v ozadju. Nerealno
je namreč, da je v naši državi mogoče v stečajnem
postopku prodati nepremičnino ponudniku, ki ne le
da nima bilančnega izkaza o izvoru sredstev za nakup,
ampak ne pozna niti specifike samega zemljišča.
Krajevna skupnost Izlake podpira vsakega, ki je
pripravljen vlagati v naše okolje, žal pa si ne želimo
ponovitve scenarija, v katerem smo trenutno.
Občini smo predlagali uveljavljanje predkupne
pravice, vendar v danem trenutku takšne investicije
zaradi posledic epidemije, predstavljajo rizičnost za
občinski proračun. Hkrati pa kompleks Medijskih toplic
predstavlja veliko splošno ogroženost samih krajanov,
saj je sama nepremičnina kot tudi okolica nevarna in
nezavarovana. V sodelovanju z občino smo naslovili
tudi uradne pritožbe stečajnemu upravitelju, gradbeni,
okoljski in zdravstveni inšpekciji.
Kljub vsem očitkom iz preteklosti bi se zahvalil županu
za vso angažiranost in trud. Upam in močno verjamem,
da nam bo skupaj uspelo.
Dovolite mi, da vam čestitam ob našem krajevnem
prazniku. Letos malce drugače, pa vendar upam, da
kmalu tudi na Izlakah.
Bodimo pogumni kot naši predniki, ki jim je bil
vedno težak kruh v naši dolini, a niso nikoli obupali ter
omogočimo našim otrokom bogato dediščino.
Spoštujmo sebe in spoštujmo se med seboj.
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Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi

Drage Izlačanke in
Izlačani!

Ves svet je ujet v nenavadno stanje, ki ga naše
generacije še niso izkusile. Tisto, kar nas ogroža, je
izgubilo vidno obliko, informacije in znanja o virusu se
šele zbirajo, iskanje zdravil in cepiv, ki bodo omogočila
življenje z manj omejitvami, je kljub velikim naporom
in vložkom še na začetku.
Znotraj tega globalnega problema smo vsi obtičali
znotraj nenavadno ozkih meja. Težave, ki so nas
zaposlovale včeraj, se zdijo vpričo razsežnosti
pandemije majhne in nepomembne. Ampak prej ali
slej se bo dogajanje vrnilo v polnem obsegu oziroma
se bo otreslo omejitev.
Med novicami, ki so se zadnje dni uspele prebiti na
površje, a niso neposredno povezane s koronavirusom,
je prodaja Medijskih toplic. Nekdanje kopališče je velika
bolečina in razočaranje vseh nas. Čeprav gre za znano
in velikokrat pojasnjeno zgodbo finančnega pohlepa
in moralne izprijenosti, nekateri še vedno govorijo,
kako je za polom kriva zagorska občina in njen župan.
Jasno moram reči, da gre za prazno blebetanje in
poniglavo klevetanje: če lahko kdo utemelji ali dokaže
mojo krivdo, bom takoj odstopil kot župan Zagorja.
Kot vam je najbrž znano iz medijev, je Občina
Zagorje predlagala začasno ustavitev postopka
prodaje podjetju, ki je za propadli turistični kompleks

4

Medijske toplice ponudila 375 tisoč evrov in obljubo
o vlaganjih, čeprav je podjetje brez prihodkov, prav
tako pa tudi zaradi ostalih morebitnih nepravilnostih v
samih postopkih prodaje.
Drage Izlačanke in Izlačani,
ob krajevnem prazniku vam iskreno čestitam in upam,
da se bomo lahko kmalu spet družili na prireditvah.
Hkrati bi se rad zahvalil gasilcem in vse drugim
prostovoljcem za opravljeno požrtvovalno delo v času
epidemije. Prav tako gre moja iskrena zahvala tudi
svetu krajevne skupnosti in njegovemu predsedniku
za dobro delo in medsebojno sodelovanje.
Vaš župan
Matjaž Švagan
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Lučka Drnovšek, urednica glasila Podšentjurčan

Spoštovani bralci in bralke!
V uredniškem odboru krajevnega glasila smo zelo veseli, da nam je s pomočjo zunanjih
sodelavcev uspelo ob prazniku Krajevne skupnosti Izlake izdati glasilo, ki ste ga v svoje
nabiralnike prejela vsa gospodinjstva v kraju. To je že druga številka glasila, ki je nasledilo
Izlaške novice in nosi novo, prenovljeno ime, Podšentjurčan.
Glasilo izhaja v čudnih časih, v tem se zagotovo vsi strinjamo. V časih, ki nam prinašajo
negotovost, marsikomu tudi občutke tesnobe. Naša življenja so se premaknila iz
ustaljenih tirnic in bolj kot kadarkoli prej se zavedamo, da nič na svetu ni samoumevno.
Na preizkušnji ni le naše zdravje, pač pa tudi marsikaj drugega, naša prijateljstva, naše
navade, naš način komuniciranja, odnosi v družini in na delovnem mestu, nenazadnje pa
tudi naš eksistencialni položaj. Razmere nas silijo v to, da se držimo vsaksebi, da se ne
družimo in da ohranjamo distanco med nami. Toda ali ni ravno druženje tisto, kar dela
življenje lepo? Človek je družbeno in družabno bitje in kot tako v interakciji z drugimi
soljudmi oblikuje sebe in osmišlja svoje delovanje.
Želim, da krajevno glasilo Podšentjurčan, ki ga držite v roki, prinese nekaj svežine in
nariše nasmeh na obraz. Naj nas zgodbe povezujejo in navdihujejo. V njem boste našli poročila o uspehih
društev in organizacij ter pokukali v delovanje vrtca in šole. Z glasilom v roki se lahko sprehodite po našem
lepem kraju, ki se je v preteklosti imenoval Podšentjur, si ogledate kakšno domačo znamenitost ali zase in za
svoje domače odtrgate zdravilno rastlino. Lahko pa se preprosto zazrete v nočno nebo. Mogoče vam tudi
katera izmed zvezd prišepne zgodbo.
Vabljeni k branju.
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Izlake – moj kraj
V tem korona času tudi Turistično društvo miruje. In morda je ravno zdaj čisto pravi čas, da se
ozremo okrog sebe – po svojem čudovitem kraju.
Ste imeli morda čas, da bi si ogledali kakšno domačo znamenitost?
Okamneli svatje so rezultat selektivne erozije. So
značilen primer kraških površinskih geomorfoloških oblik v območju posavskega osamelega krasa.
Tako pa pravi zgodba. Na Izlakah je živel bogataš,
ki je bil zelo skop. Ko je bila njegova hči godna za
možitev, ji je izbral bogatega ženina. Na dan poroke je svatbeni sprevod krenil k bližnjemu svetišču.
Pot jih je vodila skozi “Zelence”. Običaj je bil, da so
popotniki na izhodu iz tesni darovali skromen dar.
Ko sta družica in starešina na žrtvenik položila nekaj jedače in pijače, se je nevestin oče razjezil, da
razmetavajo tisto, kar si je sam s trudom prigaral.
Pobral je darove z žrtvenika. Hipoma se je začelo tako strašno neurje, da so vsi v ženitovanjskem
sprevodu v strahu okamneli. Domačini poznamo še
drugo zgodbo. V njej nastopa samovšečna lepotica, ki je svojo lepoto primerjala z lepoto sonca. To
jo je kaznovalo tako, da je njene številne snubce

spremenilo v kamen.
Spominsko tristrano piramido je leta 1877 v spomin na ponovno odprtje prenovljenih toplic posta-
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vil domačin Alojz Prašnikar. Znani gospodarstvenik
svojega časa jo je posvetil Janezu Vajkardu Valvazorju, ki je tako na Kranjskem dobil svoj prvi spomenik. Na dveh straneh piramide sta Valvazorjeva
zapisa o Medijskem vrelcu iz Slave vojvodine Kranjske, na tretji pa Prašnikarjevo posvetilo najplemenitejšemu kranjskemu patriotu. Je najstarejši javni
ohranjen spomenik v občini.

Spomenik v Orehovici spominja na šestnajst žrtev, ki so jih Nemci pometali v goreče hiše. Je najbolj kvalitetno delo arhitekta Toneta Bitenca in
sodi med uglednejše slovenske zasnove svojega
časa. Sredi rekonstruiranih ostankov požganih hiš
je postavljen hrastov steber, ki pomeni nadaljevanje Plečnikove šole. Imena žrtev so vrezana v lesu
in poudarjena z rdečo barvo. Rezbarska dela je
opravil Jože Lapuh. Spomenik so uredili leta 1956.
V spomin na krvavi dogodek leta 1944 je 18. maj
krajevni praznik.

Grad Medija je verjetno že konec 15. stoletja stal
kot dvonadstropni gotski dvor pravokotnega tlorisa plemičev Gallov z bližnjega Gamberka. Ti so ga v
16. stol. prezidali v grad Medijo (Galleneck). Od leta
1562 do 1765 je bil rodbinski grad družine Valvasor.
Jernej Valvasor, oče barona Janeza, je grad povečal
in mu dozidal grajsko kapelo Roženvenske matere
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božje in grobnico. Po letu 1765 je grad hitro menjaval lastnike in propadal, dokler ga ni leta 1868 kupil
Alojz Prašnikar, podjetnik in graditelj železnic. Ta je
grad in kapelo obnovil in v najlepši grajski sobani
uredil Valvasorjevo sobo. Do druge svetovne vojne
so v njem živele različne najemniške družine. Leta
1944 so grad minirali. Na pročelju kapele sta zdaj
vzidani dve spominski plošči. Leva govori o Janezovem bratrancu Janezu Krstniku, desna pa o Janezu Vajkardu Valvasorju. Leta 1993 – ob 300-letnici
baronove smrti – so zagorski kulturniki s pomočjo
občine znamenitemu rojaku in polihistorju Valvasorju na pročelje obnovljene kapele vzidali spominsko ploščo. Oblikoval jo je akademski slikar Nikolaj
Beer, okrogli relief z baronovim doprsjem je delo
kiparja Vladimirja Štovicka, napis pa je v latinščini
napisal baronov sodobnik Janez G. Dolničar. Prevedel ga je Franc Baraga in pravi:

Človek, počasti ta kraj, ki Vajkard v njem pokopan je;
mož domovine je on velika dela slavil.
Mesto Ljubljana zibel, a krsto mu Krško je dalo,
ko mu Lyon je moči sredi življenja otel.
Več od tega ne sprašuj, o bralec, dovolj je, še rečem:
‘mož velikih tu leži’, drugo vse SLAVA pove.
Kalanov hrib ali Kalanček, kot ga domačini radi

imenujemo, je s svojimi 626 mnv eden izmed višjih
vrhov v okolici našega kraja. S hriba se nam proti
severu ponuja razgled proti Čemšeniški planini, Menini planini ter Goltem. Proti jugu je čudovit pogled
proti Plešam, Mareli, Vrhu, Kumu, kot tudi Javorju,
Mrzlici ter Vrhem proti severovzhodu. Dostopnost
je enostavna, nanj vodi več poti. Na vrhu pa nas pričaka jasa z že omenjenimi pogledi. In pa tudi vpisna
knjiga ter klop in miza za počitek.
Na pešpoti od gradu do Medijskih toplic se sprehodite mimo vhoda v Valvazorjev rov, ki naj bi povezoval Medijske toplice in Medijski grad. Lahko pa
tudi posedite in se spočijete na novo postavljenih
klopcah. (Andrej, hvala!)
Poiščete še kakšno drugo, manj obiskano in uhojeno gozdno stezico. Teh je v naši okolici res še
veliko. Če vas na sprehodu spremljajo najmlajši, je
prav, da jim že v obdobju odraščanja prikažete vse
lepote gozda. V vsakem letnem času je gozd drugačen in iz njega se mladi nadobudneži lahko veliko
naučijo.
Kombinacija gozdnega okolja in zmerne telesne
aktivnosti je verjetno pravi recept – pogosto lahko
največ za svoje zdravje naredimo prav sami.
Poskrbite zase, pazite nase!
Morda pa se srečamo na kakšnem raziskovanju
našega kraja.

Špela Vidmar

Izlet po našem kraju
Bil je spomladanski dan, takšen
kot iz najlepše pravljice. Ptice so
žvrgolele, sonce se je prebujalo
in metalo žarke na celoten Podšentjur. Jutro je premagalo noč,
svetloba je nadvladala temo in
ozračje je bilo polno zagona in
motivacije. Toplo jutranje sonce je
pokukalo tudi skozi moje okno in
me povabilo k sebi. Podala sem se
na pot po našem kraju in obiskala najlepše gozdne kotičke v naši
okolici. Veseli in ponosni smo lahko, da nas obkroža tako lepa narava in nam omogoča, da si napolnimo baterije in zadihamo svež zrak.
Že korak skozi vrata hiše me je
osupnil. Na vlažnem travniku pod
brezami sem zagledala prelepe
svetlo vijolične cvetlice. Izgledalo je, kot da bi pobelile travnik in
človek bi si s kančkom domišljije
lahko celo predstavljal, da hodi
po prelepem puhastem oblaku.

Travniška penuša

Gozdna jagoda

Cvetlice so bile vrsta travniške penuše. Včasih so jih celo gojili za-

radi njihove lepote, predvsem pa
zaradi uporabnosti. Cvetove in li-
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Tevje
Navadna kalužnica
ste lahko dodamo kot popestritev
številnim jedem, jih uporabimo za
izdelavo namazov ali kremnih juh.
Nekaj cvetlic sem odtrgala in jih
shranila v košaro. Pot me je nesla
naprej v vse lepši dan.
Ob cesti na travnatem pobočju
sem opazila čedne bele cvetke.
Prinesle so mi nasmeh na obraz,
saj sem vedela, da bo naslednjič,
ko bom prečkala to pot, tukaj rastlo veliko gozdnih jagod. Ne le,
da se bom z njimi lahko posladkala, uporabne so tudi v številne
zdravilne namene, kot je čiščenje
prebavnega sistema. Tokrat sem si
ob njih le spočila oči in nadaljevala
svojo pot skozi gozd.
Ta me je vodila navzdol mimo
majhnega potočka. Na njegovem
pobočju so se razraščale živo rumene cvetlice. Navadna kalužnica
je okrasna rastlina, ki jo številni zasajajo v ribnike, mlake in močvirne dele. Vendar je njena lepota
varljiva, saj vsebuje dražeč glikozid protoanemonin, ki povzroča
alergijske reakcije na koži, zaužita
peroralno pa slabost in bruhanje.
Da bi se temu izognila, sem kalužnico zelo previdno nabrala in nadaljevala pot. Vodila me je mimo
cerkve sv. Jurija in mimo novega
pokopališča. Tik za njim sem zapustila asfaltno cesto in se namenila
v gozd.
Po strmi gozdni stezi navzgor
sem preizkušala svojo kondicijo,
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hkrati pa uživala v prelepi naravi,
miru in tišini. Sonce je pronicalo skozi krošnje dreves in kratek
postanek mi je dal ponoven zagon za nadaljevanje. Ko sem prišla do vrha hriba so se moje oči
spet osredotočile na iskanje cvetlic. Takoj mi je v oči padlo tevje,
zaradi svojega nenavadnega izgleda. Njegov cvet je v resnici rumeno socvetje, obdano z velikimi
zelenimi ogrinjalnimi listi. Rastlino
so poznali že v 16.stoletju in so jo
uporabljali za zasaditev v vrtovih
tudi v državah, kjer prvotno ne raste. Latinsko ime je dobila po francoskem kirurgu, naravoslovcu in
etnologu Balthasarju Hacquetu, ki
je v nekem obdobju svojega življenja živel na območju naše dežele
in večkrat prehodil in opisal njeno
naravno bogastvo.
Čakal me je še zadnji del izleta
skozi gozd. Ob poti sem zagledala
prelepe rumene in vijolične cvetke.
Rastlina se imenuje žanjevec in je
polgrmiček, ki ga uvrščamo v družino grebenuševk. Najraje raste na
suhih in pustih tleh in predstavlja
lepo popestritev gozdne poti.
Med hojo sem razmišljala o vsej
lepoti, ki nam jo ponujajo okoliški
kraji in ki se jih včasih premalo zavedamo. V naravo se lahko zatečemo in v njej vedno poiščemo uteho, saj sprejme vsakogar, ki jo ceni
in spoštuje. Moja pot skozi gozd se
je počasi zaključevala. Drevesa so
začeli nadomeščati cvetoči travniki. Asfaltna cesta me je vodila

Žanjevec
mimo Zabreznika in naprej do doline. Med vračanjem domov sem
prehodila še nekaj travnikov, kjer
so cvetele prelepe rože podobne
orhidejam. Navadne kukavice rastejo na naših travnikih in spadajo
v družino orhidej. Včasih smo jih
videli pogosto, danes pa srečanje
z njimi ni več tako samoumevno.
Tam kjer rastejo, so travniki najbolj
posejani s cvetlicami. Njena populacija je zavarovana in jo uvrščamo
na Rdeči seznam ogroženih rastlin.
Te prelepe cvetlice raje občudujemo, kako se bohotijo v vsej svoji
veličini, kot da bi jih trgali.
Izlet po našem kraju me je navdal z upanjem in mi vlil nov zagon
za delo. Ob vrnitvi domov sem se
počutila prerojeno in sveže. Vesela sem bila, da sem zadihala svež
zrak, se gibala v naravi in naredila nekaj dobrega za svoje zdravje.
Vse cvetlice sem doma očistila in
jih posušila. Izdelala sem herbarij,
v katerem hranim kančke mojega
izleta po gozdovih in travnikih našega kraja. Vsaka ima svoje ime,
svojo zgodbo in svoj namen, vendar vse skupaj predstavljalo dele
mozaika narave, v kateri živimo in
vsak pogled nanje mi pričara nasmeh na obraz in me vrne na tisto s soncem obsijano gozdno pot
tudi takrat, kadar zunaj pada dež
in divja vihar. V herbariju bodo
ostale same do naslednjič, ko se
spet podam na izlet po našem kraju in naberem nove spomine.

POdšentJuRčaN

rožnik 2020

Bogo Steklasa, Jaro Kremser, Blaž Klopčič

Skupaj z vami na poti
Društvo je zadnje mesece enako
aktivno, kot ostala društva v času
epidemije. Programi, ki naj bi se
izvajali, so prestavljeni na kasnejši
čas, aktivnosti v društvu pa zmanjšane na najmanjšo možno mero.
Je pa zato dovolj časa za pogled
čez ramo in oceno minulega dela.
Ob tem se poraja osnovno vprašanje, ali nam je uspelo? Ker je društvo prostovoljno in združuje člane
z enakimi željami in cilji, je vedno
dovolj maneverskega prostora za
izvedbo programov, namenjenih
širšim skupinam ljudi. In ravno pestrost aktivnosti društva pomeni
večje zadovoljstvo članov in krajanov.
Naša prizadevanja gredo v več
smeri, vse pa so povezane s statičnim in dinamičnim prometom, prometno infrastrukturo in seveda pešci, vozniki in vozili. Naša področja
dela so članstvo, varna mobilnost,
razvoj modelarstva in udeležba na
tekmovanjih, prometna kultura in
motociklizem v obliki Moto Kluba
Avto moto društva Izlake.
Pa pojdimo lepo po vrsti in
predstavimo dogajanje v društvu
v zadnjih dveh letih. Lansko leto
je Boris Grošelj vodstveno mesto
v društvu prepustil Bogu Steklasi,
njegovo mesto v Izvršnem odboru
pa je zasedel Blaž Klopčič, ki skupaj
z Jožetom Žibertom zastopa barve
in interese izlaških motoristov.

Anja in Zdravko
Naše osnovno poslanstvo je skrb
za prometno varnost in prometno
preventivo na območju v pristojnosti društva. Ob tem največ pozornosti namenjamo pomoči najbolj

ranljivim skupinam udeležencev v
prometu otrokom in starejšim ter
vsem tistim, ki se težje znajdejo v
prometu.
Skrb za najmlajše udeležence v
prometu
Konec meseca avgusta skupaj z
AMZS organiziramo akcijo Še 365
dni, s katero voznikom in ostalim
udeležencem v prometu sporočamo, da bodo kmalu na cesti šolarji.
Prvi šolski dnevi so stalnica našega prostovoljnega dela, saj pomagamo šolarjem na poti v šolo in
domov. No, ne dobesedno, saj skrbimo, da je njihova pot čez cesto
varna in poučna. Tudi v bodoče se
bomo z veseljem pridružili vsem,
ki po službeni dolžnosti skrbijo za
varno pot šolarjev.
Poleg vidnosti in varne poti v šolo
je pomembno, da otroci poznajo
prometne predpise in pravilno ter
suvereno upravljajo prevozna sredstva na cesti. Na pobudo AMZS
je AMD Izlake sodeloval z ekipo 4
mladih kolesarjev iz OŠ Vransko na
22. državnem kolesarskem tekmovanju Najboljši mladi kolesar AMZS
(ETEC 2018). Mentor ekipe je bil
Jože Toplak, šolarji pa so tekmovali iz risanja, reševanja testa cestno
prometnih predpisov in prometnega labirinta. Glavna preizkušnja je
bila vožnja kolesa po kolesarskem
poligonu. Naši kolesarji so, kljub
temu da niso imeli prav veliko vaje,
dobro zastopali šolo in naše društvo.
Odsevni paketki za vrtec Kekec
Jeseni se spremenijo vremenske
in vozne razmere, zmanjša se vidljivost, zato je še toliko bolj pomembno, da smo v prometu čimbolj vidni. Ob 110. obletnici ustanovitve
AMZS smo med najstarejšo skupino otrok v vrtcu Kekec Izlake razdelili 50 odsevnih paketkov AMZS.
Paketki vsebujejo vse, kar zagotavlja boljšo vidnost otrok ob slabem
vremenu in ponoči. Zaradi varstva
osebnih podatkov fotografij dogodka, ki ga je spremljala maskota
Anja in inštruktor varne vožnje Erik
Logar, nismo smeli narediti, lahko
pa si jih ogledate na spletni strani

vrtca Kekec pod naslovom Varno
na cesti z AMZS. Sredstva za nakup
smo zbrali iz projekta Varna mobilnost, druga polovica sredstev pa iz
denarja, namenjenega obeležitvi
110. obletnice ustanovitve AMZS.

Odsevni paketek
Simulator prevračanja vozila in
»pijana očala«
Udeleženci in gledalci nogometnega turnirja 2019 na Izlakah so
lahko preizkusili simulator prevračanja ter posebna očala, s katerimi se simulira opitost oziroma
vpliv psihoaktivnih drog. Inštruktor
varne vožnje, Mitja Jeseničnik, je
poleg vzrokov prevračanja vozila
predstavil ukrepe za varno odpenjanje varnostnega pasu ter izstop
iz prevrnjenega vozila. Predstavil
je delovanje Centra varne vožnje
Vransko (v nadaljevanju CVV Vransko) ter zbrane povabil, da se preizkusijo na enem izmed tečajev, ki
jih organizirajo.
Trening varne vožnje v CVV Vransko
Udeležili smo se osnovnega in
izpopolnjevalnega tečaja varne vožnje v CVV Vransko. Če na osnovnem tečaju prepoznavaš lastnosti
in zmogljivosti vozila ter lastnih voznih sposobnosti, na izpopolnjevalnem tečaju poskrbijo, da se pri
hitrostih večjih od 50 in tja do 100
km/h naučiš manevrirati z vozilom,
se izogibati oviri, ne da bi pri tem
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ogrožal sebe in druge udeležence
v prometu. Res toplo priporočamo,
da se preskusite tudi vi.
S CVV Vransko se bomo tudi letos dogovorili za organizirano izvedbo osnovnega in izpopolnjevalnega tečaja za člane AMD Izlake.
Člani AMZS imamo možnost, da se
tečajev udeležimo po članski ceni,
ki je ugodnejša od osnovne cene.
Prijave sprejemamo na naš elektronski naslov amd.izlake@gmail.
com, lahko pa nas pokličete na številko 031464989. Če še niste naš
član, poskrbimo, da se vas včlani in
že lahko koristite ugodnosti iz naslova članstva.
Prometna delavnica
Kar se Janezek nauči, to Janezek zna! To je že res, vendar vedno
prav pride kakšno osvežitveno predavanje s predstavitvijo sodobnih
sistemov za pomoč voznikom, nujne in priporočljive opreme vozila
ali spremenjenih prometnih predpisov. Priznani inštruktor varne vožnje in hkrati tudi član AMD Izlake,
Brane Legan, vsako leto poskrbi,
da na prometnih delavnicah predstavi novitete ter ob tem doda izkušnje, ki so si jih nabrali v Centru
varne vožnje na Vranskem. Lansko
leto mu je pomagala vodja varnostnega okoliša Policijske postaje
Zagorje, gospa Berta Flisek, ki je
dodala še izkušnje, ki jih policija zazna z operativnim preventivnim in
represivnim delom. Zanimanje za
prometne delavnice je veliko, zato
jo bomo, če bodo splošne razmere
to dovoljevale, organizirali v mesecu oktobru.
Oddaja ETV Širimo obzorja
Lansko leto smo skupaj z generalnim sekretarjem AMZS mag.
Juretom Kostanjškom sodelovali
v septemberski oddaji ETV Širimo obzorja. Predstavili smo našo
krovno zvezo ter društvo, pogovor
pa je tekel o prometni varnosti ter
prometni kulturi, (ne)upoštevanju
prometnih pravil, vpetost in vpliv
AMZS pri spremembi vseh treh
segmentov prometne varnosti in
sicer voznik, vozilo in prometna infrastruktura, električnih skuterjih in
oceni prometnih razmer v Zasavju.
Arhivski posnetek oddaje si lahko
ogledate na spletnem kanalu YouTube.
Modelarska sekcija
Modelarska sekcija ima dva aktivna člana in več podpornih čla-
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nov. Jaro si že vrsto let prizadeva
vzpodbuditi mlade k modelarstvu,
vendar je njegov boj enak boju
z mlini na veter. Če je bila nekoč
Ljudska tehnika tista, ki je v manjših krajih skrbela za razvoj mladih
tehnikov, ki so sami izdelali vodni
mlinček, čoln, jadralno letalo, je sedaj vse postavljeno na glavo. Družina gre v prvi nakupovalni center,
kupi že izdelan model čolna, letala, avtomobila ali rakete in nato se
otrok ali pa kar njegov očka, igra z
njim. Zelo malo ali skoraj nič ni tistega osnovnega, bazičnega modelarstva, kjer na podlagi načrta
izdelaš sestavne dele in jih nato
zlepiš ali drugače sestaviš v celoto. Svet gre res naprej in računalniki, 3D tiskalniki, laserski in drugi
rezalniki nudijo ogromno, vendar je
vedno potrebno najprej znati abecedo, da nato napišeš besedo in
tvoriš poved.

A gremo nazaj k mednarodnim
tekmovanjem. Jaro se je predlani
udeležil mednarodne krožne dirke
Naviga v Italiji. Čeprav sam ni bil
najbolj zadovoljen z doseženim,
lahko ponosno zapišemo, da je v
kategorijah Eco Expert in Hydro 1
zasedel odlično tretje mesto. Sezono 2018 je spremljala tudi smola,
saj je na treningih in tekmovanjih
»potopil« skoraj vso svojo floto.
In kako se lahko to naredi? Zelo
enostavno. Če je vodna gladina
malce bolj razburkana, zraven pa
piha veter, ti čoln dvigne v zrak in
ob ponovnem stiku z vodo se le ta
poškoduje (beri razleti) in potopi.
Izdelava čolna ter elektronike je
draga, zato se z minimalnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago Jaro,
težko prebiješ v sam svetovni vrh
modelarstva. Je pa uspeh toliko
bolj sladek, saj ko dosežeš stopničke, veš da si premagal konkurenco,

ki ima daleč boljše finančne in materialne pogoje. In to šteje!

V lanskem letu sta se z Romano
udeležila treh mednarodnih tekmovanj. Doseženi rezultati sami po
sebi povedo, da je bila sekcija več
kot uspešna.
Campogalliano Italija: 1. mesto Hidro 2; 2. mesto ECO Expert; 4. mesto
Hidro I (en krog za zmagovalcem in 3
sekunde za stopničkami);
SAW München, Nemčija: 1. mesto
Mini Hidro; 2. mesto Hidro L2; 2. mesto L4;
Margonara, Italija: 2. mesto Hidro I;
Tako malo na uho vam lahko zaupamo, da je v sklepni fazi izdelava
novega SAW (straight away) modela. Kdaj bo pripravljen in testiran,
še ne vemo, upamo pa, da bo Jaro
z njim tekmoval letos v Nemčiji, saj
so ostala tekmovanja zaradi epidemije virusa Covid-19, odpovedana.
Težko bo preseči svetovni rekord,
ki za model z 8 celicami znaša v
povprečju malo čez 314 km/h. So
pa še ostale kategorije in Jaro vidi
možnost ponovne osvojitve svetovnega rekorda prav tam.
Kaj pa naši motoristi?

Maroko
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piše v naslovu, je šlo za druženje
ob golažu, vse skupaj pa je tradicionalno kronano s panoramsko
vožnjo. Za konec sezone, tradicionalno zadnji vikend v septembru,
pa se odpeljemo na obisk in mednarodni moto zbor v Omiš, k Omiškim gusarjem.

Nordkapp
Izvedli smo klubsko furco za člane in članice in hkrati obiskali tudi
naše avstrijske prijatelje - motoriste v Nonči vasi (Einersdorf). Nadaljuje se z udeležbo na tradicionalni prvomajski budnici, v sredini
meseca maja pa krvodajalska akcija zasavskih moto klubov. Vedno
na seznamu željenih motorističnih
destinacij sta Maroko in Nordkapp.
In nam je uspelo!
Trije člani MK AMD Izlake so se
leta 2018 udeležili 16-dnevnega
popotovanja po Maroku. Celotna
trasa je bila dolga okoli 3000 kilometrov. Doživetje je bilo enkratno,
kratek fotopis pa si lahko ogledate
na naši FB strani.
Iz vročega Maroka, so se Janez
Lavrin, Tomaž Klopčič in Jernej Zupan ter prijatelj Dušan Florjančič,
sredi meseca julija 2019, odpravili
na 19-dnevno popotovanje Do Nordkappa in nazaj, kjer so prevozili
dobrih 9750 km. Na poti so imeli
vse razen snega, tako da je bila pot
pestra, slikovita, zanimiva in neponovljiva. Nepozabno doživetje so
februarja letos strnili v potopisno
predavanje.

Nejc po vodi
V septembru smo organizirali že
15. tradicionalni Moto golaž party.
Udeležili so se ga motoristi in motoristke iz Slovenije in tujine. Kot

Vsa naša potovanja in dogodki so
foto-dokumentirani in si jih lahko
ogledate tudi na našem FB profilu.
70 let Avto moto društva Izlake

V letu 2021 bo društvo praznovalo 70 let ustanovitve. S pripravami
smo že začeli in prva v vrsti je bila
nova društvena zastava. Pri tem
se spogledujemo z zastavo AMZS,
saj gre za prepoznavnost in povezanost društva in zveze. Ob praznovanju se želimo spomniti vseh,
ki so in ste nam pomagali na naši
poti, se zahvaliti in priporočiti za
vnaprej. Na ETV bomo predstavili kratek sprehod skozi zgodovino
društva, jesensko prometno delavnico bomo posvetili častitljivi obletnici, praznovanje pa je načrtovano
v spomladanskih mesecih 2021.
Veseli smo vsakega, ki se nam
pridruži in če je imelo društvo pred
desetimi leti malo čez 60 članov,
lahko z veseljem zapišemo, da nas
je sedaj že 117. Rast števila članov
povezujemo s storitvami in ugodnostmi, ki jih s članstvom pridobimo. Naj naštejemo samo nekaj

pomembnih. V centrih AMZS vam
zamenjamo žarnico in odstranimo ali namestimo vinjeto, na cesti
popravimo okvarjeno vozilo, zamenjamo predrto pnevmatiko, odpeljemo pokvarjeno oz. v nesreči
poškodovano vozilo, zagotovimo
nadomestno vozilo, redno vas informiramo z Motorevijo, zagotavljamo 24-urno službo za pomoč
voznikom na cesti in povezavo s
centri preko telefona ali spletne
aplikacije ... in vse to brezplačno.
Pomoč pa ni
omejena samo
na
Slovenijo,
saj lahko članske ugodnosti
koristite
tudi
v tujini. Pred
dopustom lahko v centrih
AMZS sklenete zdravstveno
in
turistično
zavarovanje. V
okviru kategorije članstva, ki
ste ga sklenili,
vam do določenih zneskov
nudimo pomoč
na cesti v tujini.
Npr. v primeru
nesreče v tujini, poskrbimo
za prevoz vozila in oseb ali vam
zagotovimo nadomestnega voznika, krijemo stroške nepredvidene
nočitve, izdajamo mednarodna vozniška dovoljenja, eko nalepke za
mestne centre v Nemčiji in Franciji. To je le nekaj iz nabora članskih
ugodnosti in če vas kaj od tega bolj
podrobno zanima, nas pokličite ali
nam pišite in z veseljem vam bomo
poslali željene podatke. Če še niste
naš član, pa si to želite postati, nam
to sporočite na amd.izlake@gmail.
com.
Skupaj z vami smo vsak dan in
365 dni v letu na telefonski številki
1987 ali na +386 1 5305 353.
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Matjaž Cirar, tajnik LD Izlake, predsednik organizacijskega odbora ob 70-letnici

Praznovanje
70-letnice LD Izlake

LD Izlake v letu 2020 praznuje 70-letnico neprekinjenega delovanja. Ob samem zgodovinskem razvoju je bil ob 50-letnici izdan obsežen zbornik v knjižni
obliki, zato navajamo samo nekaj osnovnih podatkov.
LD Izlake je bila ustanovljena 29. 10. 1950 z odločbo
okrajnega odbora Trbovlje. Lovišče meji na sosednje
lovske družine Mlinše, Čemšenik, Šentlambert, Polšnik
in Zagorje. Najštevilčnejša velika divjad v lovišču je srnjad. Zelo smo ponosni tudi na gamse, ki so prisotni v
Črnolici, to je področje nad reko Savo proti Čolniščam
in na področju Grobovšce nad Šemnikom. Vsako leto
je uplenjenih tudi nekaj divjih prašičev. Od male divjadi
prevladujejo lisice in jazbeci, divjih zajcev ni veliko. V
zadnjem času je na področju Kolovraške rebri možno
zaslediti tudi muflone. V tem revirju je bil pred šestimi leti uplenjen prvi jelen v naši lovski družini. Največji
problemi v lovišču predstavljajo psi, ki jih lastniki nimajo na povodcu. Probleme z nastalo škodo od divjadi na
kmetijskih površinah in kulturah pa rešujemo z lastniki kmetijskih zemljišč glede na posamezne prijavljene
primere.
Za pripravo praznovanja 70-letnice smo ustanovili
organizacijski odbor, ki je pripravil in izvedel osrednjo
proslavo, veliki skupni lov in Hubertovo mašo. Ob tej
priložnosti so se zbirali tudi sponzorski in donatorski
prispevki ter prispevki za zlate in srebrne žebljičke na
družinskem praporu.
Kot višek praznovanja je bila v Delavskem domu
osrednja proslava ob 70-letnici LD Izlake. Prireditev
je v celoti uspela, tako kot je bilo predvideno. Število nastopajočih je bilo 86, število obiskovalcev pa čez
300. V kulturnem programu so sodelovali lovski pevski
zbor iz Trbovelj, leseni rogisti iz Kresnic, dva otroška
zbora ter učenci Osnovne šole Ivana Kavčiča. Starešina Sergej Smrkolj je v pozdravnem nagovoru pred-
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stavil delovanje lovske družine, vlogo lovca in osnovni
namen izvajanja lova v sobivanju z naravo. Slavnostni
govornik je bil predsednik Lovske zveze Slovenije
mag. Lado Bradač, z vzpodbudnim nagovorom pa nas
je z udeležbo presenetil predsednik državnega sveta
Alojz Kovšca. Župan Matjaž Švagan se prireditve zaradi neodložljivih obveznosti v tujini ni mogel udeležiti,
posredoval pa nam je svoje čestitke. Celoten program
je povezoval Andrej Dolšina. Na prireditvi so bila podeljena tudi odlikovanja Lovske zveze Slovenije in društvena priznanja. Zelo dobro sodelujemo z Osnovno
šolo Ivana Kavčiča. Podeljene so bile praktične nagrade učenkam in učencem, ki so izdelali najboljša likovna in literarna dela na lovsko tematiko. Na koncu je
sledilo še skupno fotografiranje članov lovske družine na odru, ki je bil za to prireditev res izjemno lepo
pripravljen. Pogostitev z lovskim golažem je sledila v
stekleni dvorani, kjer se je ob veselem druženju vseh
obiskovalcev in nastopajočih slišala tudi lovska pesem.
V soboto 18. 1. 2020 je bil v Kolovraški rebri organiziran veliki skupni lov. Veseli smo bili lovskih gostov iz
kar desetih lovskih družin. Lov je potekal v oblačnem
vremenu, boginja Diana pa nam ni bila naklonjena. Po
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lovu je bilo organizirano druženje ob hrani in pijači v
gasilskem domu v Kolovratu. Za postrežbo je bilo poskrbljeno s strani LD Izlake. Jože Smrkolj je pripravil
priložnostni spominek v obliki lesene žlice, lovski gost
Ivan Mijošek pa je prispeval 60 steklenic svojega vina
z etiketo »LD IZLAKE 70 let«.
V nedeljo 19. 1. 2020 pa je bilo sklepno dejanje v
cerkvi Sv. Jurija na Izlakah. Prvič v naši lovski družini
je bila darovana Hubertova maša za vse umrle in žive
lovce, kjer so nastopili tudi Zasavski rogisti in župnijski
mladinski pevski zbor. Cerkev je bila skoraj premajhna
za vse, ki so se udeležili Hubertove maše. Po maši je
bilo še druženje v Domu sv. Jurija, kjer so še enkrat
zatrobili lovski rogovi, tokrat tudi s pomočjo domačega župnika, ki je v mladosti igral na rog v pihalnem
orkestru Logatec.
Vse tri prireditve so v celoti uspele. Dogodki v sklopu
70-letnice LD so bili pozitivno odmevni v domačem in
širšem okolju. Še posebej bi izpostavili dobro sodelovanje članov organizacijskega odbora in ostalih članov
lovske družine. Pri organizaciji so imeli možnost sodelovati vsi člani LD Izlake, pri nastalih problemih in
nesoglasjih smo vse zadeve reševali sproti in tako ni
prihajalo do kakršnih koli zamer. Prav tako se zahvaljujemo za veliko pripravljenost »civilne« okolice, ki je na
tak ali drugačen način podprla naše praznovanje.
Z zaključenim tridnevnim praznovanjem pa 70-letnice še ni bilo konec. V načrtu je še izdelava in postavitev lesenega lovskega bivaka. Objekt nam bo služil
kot pomoč za izvajanje lova in nudil prenočišče za štiri
osebe.
Vsem dobrotnikom, ki ste podprli naše praznovanje
in vsem ostalim krajanom, občanom in lovskim gostom, ki ste se udeležili naših prireditev, se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
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Za PGD Izlake, Marjan Pograjc VGČO II. st.

Izlaški gasilci
v svojem 99. letu
Predstavil bom nekaj novosti
in podal nekaj informacij z gasilskega področja. Najprej moram omeniti, da članek nastaja v
času, ki ni bil vnaprej predviden
in dnevno spremljamo omejitve,
pogoje in na splošno stresne
situacije nas vseh. Kar se tiče
izolacije v dobi virusov ter dela
operativnih gasilcev, so časi takšni, ko je druženje onemogočeno, tako tudi vsa izobraževanja,
praktične vaje in preventivna
dela na gasilskem področju. V
gasilstvu in pa sorodnih institucijah velja, da se brez praktičnih
vaj, samo preko video konferenc ali teoretičnih vsebin, pač
ne da naučiti veščin, ki so nujno
potrebne za varno in učinkovito
delovanje. Upamo lahko, da bo
vsa stvar hitro minila in se čim
prej vrnemo na ustaljene tire.
Kot že naslov pove, je naše društvo v svojem zadnjem letu, ko še
ima dvomestno številko. Naslednje
leto bomo praznovali 100-letnico
obstoja društva in operativnega
delovanja na področju Krajevne
skupnosti Izlak. Seveda so bili začetki drugačni, ker je bilo prvotno
društvo ustanovljeno kot Medija – Izlake v okviru takratne župe
(danes zveze) Litija. V literaturi
najdemo bore malo zapisov o tedanjem delovanju. Večinoma so

Zapisnik o ustanovitvi društva
(vir: PGD Izlake)
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Poplave julij 2019
(Vir: M. Pograjc)

Ustanovni člani (vir: PGD Izlake)

Osnovna šola Ivana Kavčiča
(Vir: M. Pograjc)

Svečan dogodek (vir: PGD Izlake)
zapisniki občnih zborov in veselic,
ki so bile v prvih letih delovanja
društva kar redne. Na sliki so prikazani takratni ustanovni člani, ki
so se zbrali na ustanovnem zboru,
zapisali zapisnik in delovali pod
okriljem takratne Jugoslovanske
gasilske zveze Ljubljana, v kraljevini SHS.
Pa poglejmo še v preteklo leto.
Na operativnem področju je bilo
leto pestro. Pa ne toliko zaradi požarov, ki jih je k sreči manj, predvsem zaradi ozaveščenosti krajanov in spoštovanja predpisov. So
pa naravne nesreče tiste, na katere ne moremo vplivati, posledice
teh pa toliko večje. Problem niso
le trenutne poplave, ampak vse
posledice in vsa škoda, ki nastane
po njih. Živimo v takšni geografski legi, z obdanimi hribi, kjer se
ob deževju žal vse zlije v dolino.
Smo tudi v zgornjem delu potokov Medija in Orehovica in žal
zadnji na vrsti tudi za sanacije, ki

bi morale biti dosti prej in na kar
smo tudi že opozarjali in pisali.
Skozi celo leto se ukvarjamo,
skrbimo in izobražujemo podmladek društva. V zadnjem letu imamo kar 12 novih gasilcev pionirjev,
ki so se že dobro pripravili na tekmovanja, žal pa ta letos odpadejo. V zimskih dneh potekajo vaje
za regijski kviz, nato v pomladnih
mesecih za tekmovanje v orientaciji. V jesenskem času pa pride na
vrsto gasilski piknik, kjer se mladi
gasilci na družaben način spoznajo s pravo opremo, preizkusijo
vrvno tehniko, reševanje in ostale
zanimive teme. Poleg tega pa je
gasilski piknik mladih vsako leto
v drugem kraju, tako da spoznajo
tudi delovanja sosednjih društev.
Mlade, ki bi se radi vključili v gasilske vrste vabimo ob torkih, ob
18. uri, da nas pridejo obiskat.

Vaja Gasilske zveze Zagorje ob
Savi 2019, gozdni požar Ruardi
(Vir: M. Pograjc)
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Vaje mladincev in spoznavanje vrvne tehnike na gasilskem pikniku na Mlinšah 2019 (Vir: M. Pograjc)
S povezovanjem in poznavanjem opreme, ne le svoje, moramo pričeti takoj. Kot društvo ob
večji katastrofi lahko le blažimo

posledice, skupaj pa lahko naredimo mnogo več. Tako je bilo tudi
lani, ko smo zaradi poplav operativno delovali in črpali vodo na

področju Kisovca.
Bralce Podšentjurčana in krajane Izlak pozdravljamo z gasilskim
pozdravom NA POMOČ!

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

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

Z VAMI ŽE 20 LET
Izlake
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Za KO RK Izlake, M. D.

Delovanje krajevnega odbora
Rdečega križa Izlake v letu 2019
Krajevni odbor RK Izlake je v letu 2019 opravljal naloge, ki so stalnica v okviru programa Območnega odbora RK Zagorje.
V januarju smo obiskali še nekaj krajanov nad 85 let,
ki jih nismo uspeli v decembru 2018. Mobilni sva dve
prostovoljki, ki greva po hrano v Mercator zvečer ob
21. uri 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 mesecu (razen poletnih mesecev) izvaja meritve krvnega tlaka in enkrat letno holesterola in sladkorja v krvi.
Naša krajevna organizacija je bila štirikrat vključena v
akcijo viški hrane. Zvečer ob 21. uri smo šli hrano iskat v
trgovino Mercator v Kisovcu, potem pa smo razdelili to
hrano po domovih tistim, ki jo potrebujejo.
V aprilu smo se udeležili barvanja pirhov, ki ga organizira RK Zagorje v sodelovanju s srednjo šolo, z mladimi prostovoljci iz osnovnih šol in ostalimi prostovoljci in
prostovoljkami. Pobarvali smo okrog 1500 jajc, ki so jih
naslednji dan na stojnicah v Zagorju in Kisovcu ponujali
za prostovoljne prispevke, ki jih nato namenijo za brezplačne malice otrokom iz socialnih šibkejših družin.
Februarja, maja in oktobra smo v naši KO delili pakete s hrano, praškom in mlekom. V septembru in decembru smo bile aktivni v akciji Zbiramo hrano. Lahko
prispevaš? Septembra je območno združenje za vse
prostovoljce organiziralo ekskurzijo na Pohorje, ki so se
je udeležile tri prostovoljke iz naše KO. V septembru se
nam je pridružila tudi nova prostovoljka Natja Rome,
ki nam je v veliko pomoč pri razdeljevanju paketov in
hrane.
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16. novembra smo imeli srečanje starejših, ki se ga
je udeležilo okrog 70 krajanov. Učenci so pripravili
prijeten program za udeležence. Ti so takoj pritegnili
petju otrok. Imeli smo tudi harmonikarja, ki je popestril srečanje. Srečanja se je udeležil tudi gospod župan, predsednik Krajevne skupnosti Izlake in gospod
župnik. Pa tudi sekretarka gospa Štefka Suša in predsednica gospa Metka Podpečan, ki nas vedno poboža s svojimi izbranimi besedami. Prinesli sta darila za
najstarejšega in najstarejšo krajanko. Prostovoljke smo
pomagale pri organizaciji in spekle pecivo, ki smo ga
postregli na mizah. Z dobro hrano pa so nas prijazno
postregli iz gostišča Kum. Krajani so bili zelo hvaležni
za povabilo in darilo, ki so ga prejeli. Ob tej priložnosti
bi se zahvalila Krajevni skupnosti Izlake, občini Zagorje in Območnemu odboru RK Zagorje ob Savi, ki prispevajo za pokritje stroškov srečanja. Zahvaljujemo pa
se Osnovni šoli Ivana Kavčiča, ki nam prijazno odstopi
prostore jedilnice za organizacijo srečanja predvsem
gospe ravnateljici Tatjani Krautberger, mentoricam in
otrokom, ki pripravijo prisrčen program.
V decembru smo se prostovoljke KO Izlake odzvale
na akcijo miklavževi piškotki in prispevale kar nekaj vrst
peciva. Darovano pecivo potem v okviru miklavževanja v Zagorju za prostovoljne prispevke razdelijo na
stojnici RK. Na zadnjem sestanku smo si prostovoljke
po seznamu razdelile darila za krajane, ki so stari nad
85 let in jih raznosile prejemnikom.
Prostovoljkam sem se na zadnjem sestanku zahvalila
za njihovo nesebično pomoč in jim razdelila čokolade,
ki nam jih je podarila ga. Štefka iz območnega odbora
RK Zagorje ob Savi.
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Za KO ZZB za vrednote NOB Izlake, M. D.

Zzb za vrednote nob ko Izlake
Delovanje našega KO v letu 2019
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 namenom posodabljanja in bolj učinkovitega dela
nadaljevala z vključitvijo nekaterih novosti v program.
Že v letu 2018 smo pričeli z obveščanjem preko elektronskih naslovov vseh tistih članov, ki imajo to možnost.
PRIREDITVE IN SPOMINSKE SLOVESNOSTI V
LETU 2019
Program je bil v celoti realiziran. Udeležili smo se
spominskih slovesnosti v Dražgošah, Frankolovem, na
Kumu, Kopitniku, Rudnem polje na Pokljuki, Čemšeniški planini, v Ajdovščini, na Menini planini in slovesnosti Frankolovo-Maribor-Graz. Moramo pohvaliti odlično
organizacijo prevozov, vodenje, družabno razpoloženje,
pozitivno vzdušje.
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ V KS IZLAKE
Ekipe in posamezniki, ki so zadolženi za urejanje spominskih obeležij so skrbno urejali spomenike in okolico v
Orehovici, spomenik pri OŠ Ivana Kavčiča, spomenik pri
Odlazku; v gozdu, pri cerkvi Izlake, pri cerkvi Podlipovica. Pri osnovni šoli so naši člani – ekipa za urejanje – očistili spomenik z visokotlačnim čistilcem, gospod Branko
Renčof pa je prenovil črke na spomeniku.
Naša stalna naloga je tudi obiskovanje članov, starejših
od 90 let, ki jih vsako leto obiščejo naše prostovoljke na
njihovem domu (po predhodnem dogovoru) in skromno
obdarijo. Imamo deset naših članov, starejših od 90 let.
Nekaj naših članov pa obiščemo tudi v domu na Izlakah,
tako da smo v letu 2019 izvršili 18 takih obiskov.
Naša skrb je tudi dostojno slovo od naših članov. V
letu 2019 smo se poslovili od ene naše članice.

Ena od nalog je tudi pridobivanje novih članov, tako
smo v letu 2019 pridobili štiri nove člane.
Vsako leto sodelujemo na spominski slovesnosti ob
krajevnem prazniku 18. maja pri spomeniku Orehovica
in spominskem dnevu 1. november, komemoraciji, ki jo
organizira naš KO v sodelovanju z učenci OŠ Ivana
Kavčiča.
V letu 2019 je bil 1. spominski pohod skupine Kajuh
Spomeniki NOB v občini Zagorje -28.09.2019. Ob
spomeniku v Orehovici je bil organiziran sprejem in
krajša slovesnost za pohodnike. Udeležence je v imenu
KO Izlake pozdravil podpredsednik KO Izlake tov. Rudi
Bantan, spregovoril pa jim je tudi predsednik ZZB za
vrednote NOB Zagorje ob Savi, tov. Miloš Prosenc.
Pogostitev so organizirali člani KO ZB Izlake.
Radi bi opozorili tudi na problem, parkirišče ob
spomeniku Orehovica se koristi za parkiranje tovornjakov
in prikolic, kar je zelo moteče. Lastnik zemljišča je
Direkcija za infrastrukturo.
Naj se na koncu zahvalimo vsem, ki so bili vključeni v
organizacijo pri izpolnjevanju nalog in našega poslanstva:
OŠ Ivana Kavčiča, KS Izlake za skupno sodelovanje, GD
Izlake za koriščenje prostorov in spremljajoče logistike
na konferenci ZB, Vrtnarstvu Hodak in drevesničarstvu
Renko za podarjeno cvetje in ciprese, tov. Zinki Kramar,
ki vseskozi skrbi, da je spomenik Orehovica vse leto
urejen, ekipi Andrej Grošelj, Milan Bedrač in Rudi Bantan,
ki poskrbijo za večje posege pri spomenikih in vsem
posameznim članom, ki opravljajo svoje naloge v okviru
našega programa dela.
Meseca maja bo praznovala 95. rojstni dan naša
nekdanja predsednica in še vedno zelo aktivna članica
tov. Vida Gionkar, ki ji ob tem visokem jubileju želimo
zdravja, sreče in veliko dobrega.

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

Društvo kmetic, žena in deklet
na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat
Leto 2019 je v našem društvu bilo v znamenju praznovanja 25 let delovanja društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat ter 15-letnice
pevske skupine Klasek.
Kaj smo pravzaprav delale? Udeleževale smo se aktivnosti naše krovne organizacije Zveze kmetic Slovenije. Z
njo je bilo kar nekaj naših članic na aktivnem zimovanju
v Strunjanu ali Izoli. Udeležile smo se Državnih ženskih
kmečkih iger, kjer je naša ekipa dosegla lepo uvrstitev.
Predstavnice smo se udeležile petdnevne ekskurzije v
Severni Makedoniji. Uh, bilo je zanimivo. Videle smo življenje pri njih, se srečale s predstavnicami ženskih orga-

18

rožnik 2020

nizacij, si ogledale pridelovanje riža, največjo vinsko klet,
nasade jablan in seveda tudi kulturne znamenitosti. Res
je bilo zanimivo.
Pevska skupina Klasek je bila povabljena na otvoritev državne prireditve Slovenske dobrote na Ptuj, kjer
smo zastopale ljubljansko regijo, povabljene smo bile v
Bevke na celovečerni nastop. Nastopov je bilo še več v
domačem okolju ter po Sloveniji, a seveda so spomini
na potovanje na Europeado ljudskih pevcev in godcev
gotovo najlepši. Petdnevna srečanja, a polna lepih trenutkov. Že druženja pevcev, pa spoznavanje drugih skupin in seveda nastopi naše združene skupine. V Nemčiji
predstavljati Slovenijo, je posebej veličastno.
Ob praznovanju našega jubileja smo pripravile v Zagorju koncert slovenskih skupin, s katerimi se srečujemo
na Europeadah. Bil je čudovit koncert, na katerem so
članice prejele tudi Galussova priznanja. Prav tako smo
v gostišču Kum za udeležence priredile predstavitev zasavske kulinarike. Za strežbo so skrbele članice, za katere smo prej pripravile kratek tečaj priprave pogrinjka
in strežbe. Slavnostni občni zbor je potekal v prijetnem
vzdušju ob nastopu PS Klasek in zanimivem kulturnem
vložku Riharda Majcna. Ob razstavi naših ročnih del in
uspehov, pa smo skupaj prehodile prehojeno uspešno
pot. Sodelovale smo na izboru za kmetico leta in tudi na

POdšentJuRčaN

natečaju slik in fotografij, kjer smo osvojile zlato in srebrno priznanje. Sodelovale smo pri tradicionalnem zajtrku
v Osnovni šoli Ivana Kavčiča, prav tako na njihovem novoletnem bazarju, kjer smo pekle palačinke.
To so le pomembnejši dogodki, kjer se lahko naše članice družijo, ustvarjajo. Načrtov smo imele sicer še več,
vendar pa je bilo neugodno vreme krivo, da nismo našle
še več časa. Pa vseeno na koncu zahvala vsem, ki sodelujete ali pa nam pomagate. V upanju, da bomo tudi to
leto uspešno preživele, vas vabim k našim aktivnostim.
Pridružite se, skupaj bomo zmogle več.
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mag. Tomaž Berginc, generalni direktor ETI Izlake

Skrb za zaposlene v
času krize
Leto 2020 se je za večino
Slovenije kot tudi za naše podjetje
začelo kot vsa leta poprej. Polni
ambicij, kaj vse bomo storili in
dosegli, smo zakorakali v mesec
januar. Kmalu so prišle do nas
novice o širjenju novega, dokaj
nepoznanega virusa, ki pa so se
zdele še dokaj oddaljene. Vendar
so bile z vsakim tednom bližje
nam. Tako so se kaj kmalu začele
odpovedi mednarodnih sejmov,
konferenc, sestankov, potovanj
… vse za poskušanje ustavitve
širjenja virusa SARS-CoV-2.
Vodstvo ETI-ja je vseskozi
spremljalo
situacijo,
ki
se
je
dnevno
spreminjala
in
zaostrovala, v zavedanju, da
bi čim bolj zaščitili zaposlene
in tudi nadaljnji obstoj firme.
Organizirali smo poseben team,
ki je koordiniral vse aktivnosti
v povezavi s preprečevanjem
širjenja virusa. Prvi ukrepi, ki so
jim sledili še mnogi drugi, so bili
stalno osveščanje zaposlenih in
obiskovalcev o bolezni COVID 19
(značilnostih in prenašanju), o
ukrepih za higieno kašlja in rok,
razglasitev politike »ETI as no-
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contact zone oz. območje brez
tesnejših
kontaktov«,
zaprtje
obeh jedilnic (na lokaciji Izlake
in Kamnik). Uvedeni so bili
posebni ukrepi glede voznikov
tovornih vozil in ostalega osebja,
ki prihaja v družbo, omejila so
se službena potovanja v tujino
in prihodi obiskovalcev iz tujine,
zagotovljena so bila dodatna
sredstva za ekipo Civilne zaščite,
povečano je bilo čiščenje in
razkuževanje površin.
Z zaostrovanjem situacije in
razglasitvijo epidemije, pa smo te
ukrepe še okrepili. Odpovedana
so bila vsa potovanja, začela so
se merjenja telesne temperature,
namestili smo dodatna razkužila
za roke, prilagodili, to je zmanjšali,
število prisotnih na delovnih
mestih, tako v proizvodnji kot v
režiji, posamezna delovna mesta
zaščitili s fizičnimi pregradami,
obvezno je postalo nošenje
rokavic in zaščitnih mask pri tistih
delovnih mestih, kjer prehajajo
proizvodi od rok do rok ali
kjer zaposleni pri svojem delu
prehajajo med oddelki, obvezno
je postalo nošenje zaščitnih mask

v skupnih prostorih, opravlja
se razkuževanje po celotnem
podjetju, omejili smo gibanje v
samem podjetju, omejili število
ljudi v kadilnicah, garderobah,
sejnih sobah in še bi lahko
naštevali. Ukrepe, ki smo jih
izvedli, je pregledal tudi delovni
inšpektor, ki je naša prizadevanja
tudi
pozitivno
ocenil.
Z
zdravnikoma
medicine
dela
smo se sproti usklajevali glede
vzpostavitve ustreznih varovalnih
ukrepov, ki bi v največji možni meri
onemogočali morebitno širjenje
virusa COVID-19 med sodelavci,
o čemer so bili vsi zaposleni tudi
sproti seznanjeni.
Prav tako smo pozvali vse
zaposlene, ki spadajo v »kritično
skupino ljudi«, da ostanejo doma
in pa seveda omogočili staršem
mlajših otrok, da so ostali doma
z njimi.
Za vsa vprašanja v povezavi
z delovnopravnim položajem in
razmerami v podjetju smo odprli
tudi poseben e-naslov, kjer so
lahko zaposleni dobili odgovore
na zastavljena vprašanja.
Do tega trenutka lahko potrdimo,
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da je bil virus v treh primerih sicer prinešen v družbo,
a se tu ni prenesel, ni razširil. Zato si upamo trditi, da
so bili ukrepi, ki so bili sprejeti, tudi uspešni.
Naše podjetje letošnje leto praznuje 70. obletnico
delovanja. V svoji bogati zgodovini, je doživelo že
marsikaj – bili so padci in bila so obdobja rasti. ETI
se je vedno dobro znal prilagoditi trenutni situaciji,
za kar so v veliki meri seveda zaslužni zaposleni in to
popolnoma vsi, saj vsak s svojim delom pripomore k

poslovanju družbe. Eden izmed ključnih dejavnikov
podjetja je prav človeški kapital, ki je tudi pripomogel
k temu, da je podjetje že vrsto let zapored rastlo
tako po število zaposlenih, kot tudi po prihodkih in
dobičku.
Kaj se bo dogajalo z virusom v prihodnosti, ne
vemo, če oz. ko pride nov val in v kakšni razsežnosti.
Vemo pa, da nam bo krizo z zaposlenimi, kot jih ima
ETI, uspelo tudi prebroditi.

Digitalna transformacija

Prilagajamo storitve/produkte za potrebe kupcev

Trajnost

Poslovanje z ozaveščenostjo

Korakamo v smer

Industrija 4.0
Sinergija digitalne transformacije in trajnosti
September se bliža.
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Anton Lavrač

Tekmovanje slikopleskarjev
Domači in tuji slikopleskarji so v
organizaciji Sekcije slikopleskarjev,
fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v
novembru 2018 izvedli že 20. tekmovanje slikopleskarjev Slovenije.
Bolj kot tekmovanje pa je pomembna humanitarna nota akcije in tokrat
so prepleskali Osnovno šolo Nove
Fužine v Ljubljani.
Sodelujoči pleskarji so v enem
dnevu prepleskali približno 5000
kvadratnih metrov površin v pritličju
in v prvem nadstropju šole, za kar so
porabili 1600 litrov barv in premazov,
potrebovali pa so tudi 1500 valjčkov
in čopičev ter 15 000 kvadratnih metrov pokrivnih folij. V enem dnevu
so tako slikopleskarji skupaj opravili
skoraj 1300 brezplačnih delovnih ur.
V okviru akcije se je učencem 8.
in 9. razredov predstavil tudi poklic
slikopleskarja. V letošnji akciji je sodelovalo približno sto slikopleskarjev, od teh jih je bila približno tretjina
iz tujine.
V okviru akcije so slikopleskarji pomagali prenoviti že vrsto šol, vrtcev,

porodnišnic in bolnišnic v različnih
slovenskih regijah, v letu 2016 tudi
splošno bolnišnico Trbovlje.
Vsako leto se dobrodelne akcije in
tekmovanja udeleži tudi slikopleskar
Lavrač Anton, samostojni podjetnik
z Izlak, zadnja leta pa mu družbo
dela tudi njegov sin Toni, ki nadaljuje pleskarsko tradicijo v družini. Oba

ANTON
LAVRAČ s.p.
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Lavrača si za zagnanost in srčnost
zaslužita vso pohvalo.
Prispevek o tekmovanju slikopleskarjev
je bil predviden za objavo v prejšnji številki Podšentjurčana, vendar je prišlo do napake, zato ga objavljamo v tokratni številki.
V uredništvu se avtorju in bralcem opravičujemo za napako.

toni.lavrac@gmail.com
Narof 20, 1411 IZLAKE
+386(0)31/279-800
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Metod Knez

Autocross team Knez -

Državni prvak in podprvak v Centralno
Evropski coni (CEz)
Po štiriletnem premoru smo se z ekipo lansko sezono
znova pripravili na udeležbo dirk v avtokrosu . Uspeli
so nam nepričakovani rezultati. Udeležili smo se treh
dirk za državno prvenstvo in obranili naslov državnega
prvaka iz sezone 2010, ki je tega leta potekalo zadnjič.
Dve dirki za DP sta potekali na Hrvaškem. Na obeh
dirkah smo zmagali. Na dirki v bližnjih Moravčah smo
osvojili 3. mesto, kar je zadostovalo za skupno 1. mesto
in osvojitev naslova prvaka. Še bolj presenetljive rezultate pa smo dosegli v prvenstvu Centralno Evropske
cone (CEZ). Za CEZ smo nastopili v petih dirkah. Prva
je bila na Hrvaškem (3. mesto) druga v Srbiji (2. mesto),
tretja na Slovaškem (2. mesto), četrta na Madžarskem
(2. mesto) in peta v Italiji (5. mesto). Skupno število
točk je zadostovalo za presenetljivo drugo mesto v
prvenstvu Centralno Evropske cone, v katero je vključenih 16 evropskih držav. Podobnih rezultatov si želimo tudi v prihodnje. Za konec lahko še kot zanimivost
napišem, da smo za nastope na dirkah porabili 23 dni
in prevozili slabih 8000 km. Hvala vsem sponzorjem v
sezoni 2019.

Metod Knez s.p.
KGM KNEZ
040 614 288

STORITVE S KMETIJSKO IN GRADBENO MEHANIZACIJO
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Tradicionalni pohod in
13. gorski tek na Kal'nč'k 2019
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Izlake in Turističnim društvom Izlake smo v nedeljo, 1. 12. 2019
izpeljali Tradicionalni pohod in gorski tek na Kalanov
hrib 2019 s startom teka ob 10. uri v Športnem parku
Izlake. Pohodniki so se večinoma zvrstili na vrhu med
8. in 12. uro.
Prireditev smo prijavili v projekt Slovenija v gibanju
365, ki je vseslovenski projekt Športne unije Slovenije, ki
spodbuja, povezuje, informira in nagrajuje gibanje vseh
generacij, vsak dan in povsod. Projekt se izvaja na nacionalni ravni skozi celo leto, zato sočasno prispeva tudi k
dvigu kazalnikov zdravja širše javnosti.
Pri organizaciji teka je sodelovalo 22 prostovoljcev.
Dobro označena proga v dolžini 5 km ima od starta do
cilja na vrhu 300 m višinske razlike (okoli 350 m vzpona
in 50 m spusta). Teka se je udeležilo 21 tekačev (od tega
7 žensk in 14 moških). Poleg teka je bil organiziran tudi
pohod, ki se ga je udeležilo okoli 300 pohodnikov.
V ženski kategoriji je bila absolutna zmagovalka Lucija
Arh s časom 31:30, naša članica Fani Podkrajšek je osvojila odlično 5. mesto (v svoji kategoriji 1. mesto). V moški kategoriji je bil absolutni zmagovalec član ŠD Izlake
Martin Ocepek s časom 24:04.

M. Zajc

Karate klub PON
Zelo radi se ozremo v leto 2019,
ki je bilo za naš klub zelo uspešno. Govorimo o rezultatih kot
tudi o drugih posodobitvah kluba. V začetku leta smo se odločili
za nakup e-fighting vreče. To je
vreča s senzorji, ki se prižigajo
in ugašajo ob udarcu. Smo edini
kljub v Sloveniji, ki se je odločil
za nakup te vreče, ki ni majhen
finančni zalogaj in nam ga je s
pomočjo naših sponzorjev uspelo realizirati. S to napravo smo
izboljšali kvaliteto in pestrost
treningov. Po Sloveniji sicer potekajo tekmovanja v e- fightingu,
kjer smo visoko v vrhu po številu
prvih mest.
Vsako leto se poskušamo udeležiti čim več tekmovanj tako po
Sloveniji, kot tudi tujini. Naš klub
posveča posebno pozornost najmlajšim oziroma tekmovalnim
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DO KWAN

začetnikom z namenom, da se ti
udeležijo tekmovanj, ki so organizirana zanje. Pomembno nam
je, da se soočijo z občutkom tekmovanja, vendar na prilagojen na-

čin, brez pritiska, kjer se borijo za
čokoladice in simbolične nagrade.
Osvojili smo štiri naslove državnih
prvakov, tri podprvake in šest tretjih mest. Verjamemo, da bomo v
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tem letu rezultat še izboljšali.
Naši izkušenejši borci pa so svoje izkušnje nabirali
na enajstih mednarodnih tekmovanjih. Na tekmi za
evropski pokal v Karlovcu je dva šampionska pasa
prinesel domov Tilen Zajc. Na pokalnem tekmovanju
v Milanu sta dominirala Eva Hribar in Niko Sešlar. Na
svetovnem pokalu v Innsbrucku je dominirala Eva
Hribar, ki je osvojila šampionski pas, medalje pa so
si zaslužili tudi Klemen Pograjc, Tomi Sešlar in Tilen
Zajc, prav tako je bilo tudi na svetovnem pokalu na
Madžarskem.
Na članskem Svetovnem prvenstvu v Turčiji je
bil naš predstavnik Tilen Zajc, ki ga je v četrtfinalu
ustavil Madžar.
Na Evropskem mladinskem prvenstvu na Madžarskem sta reprezentanco Slovenije zastopala Klemen
Pograjc in Tomi Sešlar, Srečko pa je bil prisoten kot
reprezentančni trener za point fighting. Klemen je v
prvem kolu za nasprotnika dobil izkušenega Britanca
in kljub majhni razliki v točkah in dobrim napotkom
trenerja, moral priznati premoč nasprotnika. Tomi je
navodila trenerja in odlično pripravljenost bolje izkoristil. Po borbah z Ircem, Grkom, Bolgarom ga je v
velikem finalu čakal nasprotnik iz sosednje Avstrije.
Vedelo se je, da je Avstrijec odličen borec, ampak v
svetovnem merilu so dobri prav vsi borci, seveda pa
ima kdo izmed njih več izkušenj kot tisti drugi. Naš
Tomi je lani prvič dobil povabilo v reprezentanco
Slovenije, prvič nastopal na Evropskem prvenstvu in
že takoj prišel do prvega finala na največjem tekmovanju. V finalu je priznal zmago Avstrijcu, premoč pa
niti ne, glede na to da je izgubil z rezultatom 6 : 8,
dve točki razlike. In tako je zagorska občina dobila
novega EP podprvaka, Izlačana Tomija Sešlarja.
Na tem mestu in ob teh uspehih se moramo posebej zahvaliti trenerju Milošu Rozmanu, ki vztrajno,
potrpežljivo in z neverjetno voljo trenira vse borce.

POdšentJuRčaN

Seveda pod budnim očesom Srečka, ki da na treningih še vedno tisto piko na i, še bolj pa na tekmovanjih. Hvala tudi Tilnu Zajcu, ki skrbi za kondicijsko
pripravo in predajo izkušenj iz največjih tekmovanj.
Zato trenerjem hvala, ker tako srčno in nesebično
opravljate svoje poslanstvo, za katerega ne prejemate nikakršnega plačila. Je pa, upam, vaš trud opažen in vsaj malo poplačan ob takšnih uspehih. Tomi
je pokazal eno svojih najboljših predstav na svojem
prvem nastopu na evropskem prvenstvu in pri teh
letih že dosegel naslov evropskega podprvaka.
V mesecu juniju smo na Izlakah organizirali že 19.
Izlake open. To je mednarodno kadetsko in mladinsko tekmovanje, ki ga organiziramo. Z lansko
udeležbo smo bili res zadovoljni, saj smo na Izlake
privabili borce iz Češke, Avstrije, Hrvaške in seveda
celotne Slovenije. Za letošnje leto pa se bojimo, da
nam bo epidemija prekrižala načrte izvedbe turnirja.
Ponosni smo še na en dosežek oziroma priznanje,
ki smo ga pridobili v preteklem letu. V novembru
nas je obiskal ustanovitelj naše borilne veščine g.
Daniel M. Pond, ki prihaja iz Nemčije. Prišel je z namenom, da podeli zaslužena priznanja oziroma povišanja. Miloš Rozman si je na podlagi 25 let trenerskega dela, to je več kot petnajst tisoč prostovoljno
opravljenih ur in z rezultati svojih varovancev, prislužil črn mojstrski pas 5. dan. Srečko Rozman pa je bil
zasluženo povišan na najvišji mojstrski pas v klubu
in sicer 6. dan. Ta odraža njegovo predanost Pon Do
Kwan veščini že 35 let, pogum ob ustanovitvi kluba
na Izlakah pred 26 leti in vse rezultate, ki jih je dosegel s svojim pristopom na treningih.
Svoj trud in predanost bomo še naprej usmerjali
v klub in se trudili vzgajati našo mladino v zdravem
duhu športa. S tem pa vabim vse, ki bi se nam želeli
priključiti, da se septembra vpišete v naš klub, da
skupaj nadaljujemo uspešno zgodbo.
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Turnir v namiznem tenisu

V Športnem društvu Izlake smo letos že tretje leto
zapored organizirali Turnir za jakostno lestvico Slovenije za rekreativne igralce. Tekmovanje je bilo četrto
v nizu sedmih turnirjev za jakostno lestvico v sezoni
2019/20, ki potekajo v različnih krajih po Sloveniji.
Tekmovanja se udeležujejo igralci iz celotne Slovenije
in so na državnem nivoju.
Turnir smo izpeljali v soboto, 11. 1. 2020 z začetkom ob
9. uri v Športni dvorani Zagorje ob Savi. Organizacijski
odbor je štel dvanajst prostovoljcev. Vodja tekmovanja
je bil Mitja Lazar, vodja namiznoteniške sekcije v našem
društvu. Tekmovanje je potekalo po pravilih Namiznoteniške zveze Slovenije in njihov predstavnik je sodeloval
pri vodenju tekmovanja. Lepo udeležbo, kar 94 tekmovalcev, so počastili namiznotenisači v trinajstih katego-

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
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rijah (2 ženski in 7 moških posamezno ter 1 ženski in 3
moških v parih).
Vsi prijavljeni so prejeli toplo malico, ob prijavi tudi
prigrizek in pijačo. Tekmovanje je potekalo na šestnajstih mizah za namizni tenis s kar 100 pregradami, kar
predstavlja nemali logistični zalogaj. ŠD Izlake razpolaga s 5 mizami in 8 pregradami, ostalo smo pripeljali
iz Trbovelj s strani njihovega lokalnega namiznoteniškega društva. Do odmevnega uspeha so zopet prišli tudi
naši predstavniki namiznoteniške sekcije ŠD Izlake, saj
sta Tomaž Možek in Iztok Zupančič osvojila 1. mesto v
moških parih v svoji kategoriji (moški do 39 let). Tomaž
Možek je v igri posamezno osvojil odlično 3. mesto. S
svojo prisotnostjo in uvodnim nagovorom nas je pozdravil tudi župan Matjaž Švagan.
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Vesna Sušnik

V vrtcu Zagorje ob Savi – Enota Kekec

Naš dan

Ste se že kdaj vprašali, kaj počnejo malčki v vrtcu, ko
se izvijejo iz varnega objema mamic in očkov? Kako se
igrajo, kdaj jedo in kdaj ležejo k počitku? Če vas vse to
zanima, vas vabimo, da z nami podoživite dan v Vrtcu
Zagorje ob Savi, točneje v izlaški Enoti Kekec.
Dan v našem vrtcu se prične zgodaj zjutraj. Ko se namreč mnogi otroci še predajajo sanjam, nekateri že s
starši hitijo v hladno jutro in pridejo v vrtec celo ob peti
uri. Nekatere otroke prinesejo starši še zavite v odeje,
drugi pa pridejo že popolnoma budni in pripravljeni na
nov dan.
Jutranje sprejemanje poteka v eni igralnici, kajti večina otrok se še vedno rada skupaj s svojo najljubšo
igračo stisne pod odejo. Tisti otroci pa, ki ne morejo
spati, se ukvarjajo z različnimi umirjenimi dejavnostmi
in tako počakajo na »svoje« vzgojiteljice, da jih odpeljejo v igralnice. Pred zajtrkom so otrokom vedno na voljo
sadje in nesladkani napitki, predvsem pa – najbolj pomembno – pomirjujoč objem vzgojiteljice, ki otroka stisne v naročje, kadar se težko poslovi od svojih staršev.
Dan se nadaljuje ob ponujenem zajtrku in pestrih dejavnostih, ki si sledijo dopoldan. Čeprav so dejavnosti v
vseh starostnih skupinah dobro premišljene in vnaprej
načrtovane, je pri najmlajših še vedno najpomembnejša nega, hrana in seveda crkljanje. V skupinah se ob
dopoldnevih odvijajo dejavnosti iz vseh področij kurikuluma za vrtce – jezik, gibanje, narava, umetnost,
družba in matematika. Za otroke vzgojiteljice izvajamo
razne gledališke in lutkovne predstave, glasbene in gibalne urice, z njimi likovno ustvarjamo, plesno (po)doživljamo ... Otroci sproščajo domišljijo in razvijajo fino
motoriko ob oblikovanju gline, plastelina, kinetičnega
peska, ustvarjanju z odpadnim materialom (kartonaste
škatlice, odpadni papir …), pa tudi slikajo z različnimi
barvami, poslušajo pravljice, se učijo nove pesmice, bibarije, deklamacije, ter počnejo mnogo zanimivih stvari, o katerih nato z navdušenjem pripovedujejo staršem.
V tem delu dneva so otrokom ves čas na voljo sadje,
voda in z medom slajen čaj.
V vrtcu veliko časa namenimo tudi bivanju na prostem, zato v vsakem vremenu del dneva preživimo zunaj (sprehod, igra na igrišču, igra na terasah).
Ko je ura petnajst minut čez dvanajst, so mali želodčki spet lačni in čas je za kosilo. Skrbno pripravljeno
hrano nam pripeljejo iz centralne kuhinje, ki je v Enoti
Smrkci. Hrana je pestra, raznolika, kakovostna in v veliki
meri lokalne ter ekološke pridelave. V kuhinji vrtca se
trudijo, da je hrana okusna, privlačnega videza in pripravljena na zdrav način, otrokom primerno.
Po kosilu sledi počitek, kar pomeni, da mlajši otroci s
svojo igračko ležejo na ležalnik, ki ga že dobro poznajo
in se ob poslušanju pravljice, uspavanke, ali petja vzgojiteljice zazibajo v sanje. Starejši prav tako prisluhnejo
pravljicam, zgodbicam, uspavankam, da počijejo njihovi polni trebuščki, nato pa zelo kmalu spet nadaljujejo s

popoldanskimi dejavnostmi. Tudi starejši otroci, predvsem tisti, ki pridejo zgodaj zjutraj v vrtec, prav radi
zatisnejo oči in si odpočijejo.
Dan se tako hitro prevesi v popoldan in otroci že nestrpno čakajo, kdaj se bodo odprla vrata v igralnico ter
bodo uzrli svoje starše ali babice, dedke, sestre in brate. Na hitro pohrustajo še popoldansko malico in že hitijo v njihov objem, od koder nam v obljubi ponovnega
snidenja naslednji dan pomahajo v slovo.
Enota Kekec je odprta vse do pol petih popoldan, ko
se poslovijo še zadnji otroci in vrvež v vrtcu potihne.
Kot veste, nam jo je zadnje mesece zagodel virus.
Vrata enote so se zaprla in prevladala je tišina, ki v vrtcu ni v navadi. Vendar zaposleni v tej ustanovi nismo
počivali. Vzgojiteljice smo otrokom in staršem pripravljale različne dejavnosti, primerne za izvajanje doma,
sestavljale gibalne poligone, pa tudi sejale, sadile, šivale zaščitne maske, prepevale, brale pravljice, izdelovale igrače in še mnogo vsega, kar si lahko ogledate
na spletni strani vrtca https://www.vrtec-zagorje.si/.
Za otroke s posebnimi potrebami je bila vzpostavljena spletna stran, na katero z geslom lahko dostopajo
njihovi starši in tudi doma izvajajo najrazličnejše aktivnosti. Hišniki so pridno urejali naša igrišča, kuharji so
zbrali in objavili slastne recepte. Vzgojiteljici, vključeni
v mednarodni projekt Erazmus+, sva izdelali člen iz odpadnega materiala in izdelek objavili na spletni strani
vrtca, kjer ga otroci lahko vidijo in s starši tudi izdelajo.
Dela nam torej ni manjkalo, a seveda vsi resnično komaj čakamo, da naš vrtec spet odpre svoja vrata in zaživi, da skupaj ustvarimo in zagotovimo varno, zdravo
in za učenje spodbudno okolje ter otrokom ponudimo
vse, kar potrebujejo za srečno otroštvo.
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Lučka Drnovšek

Znanje je tisto, česar vam
nihče ne more vzeti

Intervju z ravnateljico OŠ Ivana Kavčiča, Tatjano Krautberger
Letošnje šolsko leto je za ravnateljico OŠ Ivana Kavčiča posebno
leto, saj bo po triindvajsetih letih
ravnateljevanja svoje delo prepustila svojemu nasledniku ali naslednici. In čeprav bi moralo biti delo
pred upokojitvijo lahkotnejše in
utečeno, brez večjih posebnosti,
pa še zdaleč ni tako. Že poletni meseci so prinesli veliko dela in skrbi
z odpravljanjem posledic poplav.
Tudi novo šolsko leto se je pričelo
natrpano z načrti in različnimi aktivnostmi. Najprej z obiskom predsednika Republike Slovenije Boruta
Pahorja, nato s slavnostno prireditvijo ob 90-letnici šole pa z različnimi projekti, natečaji, tekmovanji,
nadaljevanjem uvajanja razširjenega programa v pouk in še mnogočem. V marcu pa je prav posebne
izzive prinesel še novi koronavirus.
Že od majhnega si je želela postati učiteljica, ko so se kot otroci pred
blokom igrali »šolo«. Nekaj misli o
svoji poklicni poti, izkušnjah, svojih
opažanjih in razmislekih o pedagoškem delu ter pomenu izobrazbe
v današnjih časih je Tatjana Krautberger strnila tudi za bralce glasila
Podšentjurčan.
Kakšna je bila vaša poklicna pot?
V OŠ Ivana Kavčiča sem zaposlena že od prvega dne. Kot učiteljica razrednega pouka sem začela v kombiniranem oddelku 1. in 2.
razreda v podružnični šoli Mlinše.
Nadomeščala sem učiteljico na porodniškem dopustu. Nato sem nadaljevala v Podružnični šoli Kolovrat
in kasneje v Podružnični šoli Šentgotard. Po nekaj letih se je pokazala
potreba tudi v matični šoli, in sicer
poučevanje v popoldanskem turnusu. Ob upokojitvi ravnateljice Stanislave Flis sem kandidirala za ravnateljico in bila izbrana med sedmimi
kandidati. Na tej funkciji sem ostala
do današnjega dne.
Kaj vam pomeni ravnateljevanje?
Biti učitelj je poslanstvo in tudi biti
ravnatelj je poslanstvo. Obseg dela
je izredno pester. Ne samo delo s
kolektivom in učenci, ampak pri-
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dobiš znanja in veščine na različnih
področjih. Izjemno pomemben je
način vodenja, komunikacija z različnimi deležniki, znati moraš poslušati in slišati, dajati natančna navodila, znati pohvaliti in tudi zahtevati.
Najlepše je, ko nam uspejo skupni
projekti in se skupaj veselimo uspehov in dosežkov. Zelo pomembno
je dobro sodelovanje z ustanoviteljem, ministrstvom in ostalimi institucijami. Izjemno vesela in srečna
sem bila, ko nam je uspelo skupaj
z županom Občine Zagorje ob Savi
Matjažem Švaganom in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport v letih 2006 in 2007 prenoviti
zgradbo šole in pridobiti specializirane učilnice za sodoben pouk.
Kaj vam je bil največji izziv pri
vašem ravnateljskem delu? Se mogoče spominjate kakšnega posebnega dogodka v dolgoletni karieri,
ki vam je ostal v spominu?
Ogromno je izredno lepih spominov in bi, razen prenove šole in
letošnje visoke obletnice šole, težko naštela vso množico dosežkov
učencev in kolektiva, na katere sem
bila vedno zelo ponosna.
V čem vidite posebnosti ali mogoče prednosti OŠ Ivana Kavčiča?
V tem, da je šola manjša in lahko
dobro spoznamo učence v devetih
letih. Da niso le učenci iz razreda,
ampak jih vsi poznamo z imenom.
Kaj vidite kot prednosti in slabosti pedagoškega poklica?
Najlepše je delo z otroki. Še posebno, ko ugotoviš, da si lahko komu
še posebej pomagal, ga usmeril,
poiskal njegova močna področja. V
vseh letih pedagoškega dela sem se
veliko naučila tudi od učencev. Vsaka generacija pusti svoj pečat, vsaka ima neke specifike, razmišljanja,
vedenja.
Dober učitelj je iskren učitelj, ki
mora imeti v sebi zadostno mero
delovne strasti. Učitelj nikoli ne sme
biti zadovoljen z lastno prakso, to je
poudarjala, že, žal, pokojna prof. dr.
Aleksandra Kornhauser Frazer, ki jo
zelo spoštujem.

Najina šola, Beti Martinčič, 7. a
OŠ IK
Kako bi ocenili slovensko šolo?
So po vašem mnenju res učni načrti
prenatrpani, je v njih preveč balasta, nepotrebnih podatkov, kot to
večkrat slišimo?
Slovenska šola je odvisna od števila dobrih učiteljev. In ja, učni načrti
so prenatrpani, v njih je preveč balasta. Vendar lahko dober učitelj ob
podpori ravnatelja v okviru avtonomije izvede kakovosten pouk.
Kaj bi, glede na vaše dolgoletne
izkušnje v praksi, spremenili v slovenskem šolstvu, če bi lahko?
Začela bi s sprejemnimi izpiti na
Pedagoško fakulteto. Za učitelje naj
se izobražujejo le tisti, ki si to res želijo in imajo za to tudi nekaj talenta. V Sloveniji tako radi primerjamo
šolstvo z drugimi državami. Sama
ne želim primerjati našega šolstva s
šolstvom v skandinavskih državah,
saj vemo, da na način šolstva delujejo številni dejavniki od zgodovine
naprej.
Moje mnenje je, da je primarna naloga osnovne šole, da pomaga vsakemu učencu najti njegova najmočnejša področja, mu tam omogočiti
razvoj in doseganje rezultatov. Kar
posledično deluje na premostitev
težav na šibkih področij. Imamo pa
še eno pomembo nalogo, in sicer
na konativnem področju. Vsakemu
učencu smo dolžni prikazati njegovo realno podobo.
Kaj pa domače naloge? Kakšen je
smisel domačih nalog in kako bi odgovorili nekomu, ki se zavzema za
šolo brez domačih nalog?
Vsem je jasno, da je za življenje
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potrebno nekatere stvari zmehanizirati (poštevanka, branje …) in da je
tu potrebna vaja – tudi doma. Drugače pa se strinjam s tistimi, ki se
zavzemajo za šolo brez domačih
nalog.
Kaj bi sporočili staršem, ki imajo
šoloobvezne otroke? Se vam zdi, da
so preveč zaščitniški? Imajo morda prevelika pričakovanja za svoje
otroke?

Starši so včasih preveč zaščitniški. Velikokrat preveč pričakujejo od
svojih otrok, pravzaprav ne od njih,
ampak za svoje otroke. Tukaj smo
krivi tudi mi, naša generacija. Staršem bi želela sporočiti, da vse, kar
naredite namesto svojega otroka,
naredite proti njemu. Imejte jih radi,
veliko se pogovarjajte, jih spodbujajte in jim stojte ob strani ter spoštujte njihove odločitve.

In kaj bi sporočili otrokom, učencem? Marsikdo nerad hodi v šolo,
marsikdo hodi v šolo bolj zaradi
druženja kot usvajanja novega znanja.
Znanje je tisto, česar vam nihče ne
more vzeti. Če bomo znali to vsaj
do določene mere privzgojiti, sprejeti in jemati življenje kot vrednoto,
smo storili veliko.

Andraž Pepelnjak

Pogled v vesolje

Se ob kakšni jasni noči zazrete
v nebo in opazujete zvezde? Tega
se človek nikoli ne naveliča, ampak
seveda je vse skupaj še bolj zanimivo, če nebo dobro poznate.
Morda poznate zvezdo večernico? Tista najsvetlejša zvezda na
nebu, ki se zvečer pojavi prva na
nebu. To je v resnici sploh ni zvezda,
pač pa planet Venera. Mogoče ste
opazili, da se vedno nahaja na sončevi tirnici, ekliptiki (tako kot tudi
vsi ostali planeti v našem osončju).
Če pa imate doma teleskop ali malo
boljši daljnogled, pa lahko opazite,
da pravzaprav Venera ni okrogla,
ampak je osvetljena iz ene smeri. Tako kot luna. Seveda se lahko
opazuje tudi druge planete. Zgodaj
zjutraj, malo pred zoro so dobro vidni Mars, Jupiter (tudi njegove štiri največje lune) in Saturn s svojimi
prelepimi obroči. Merkur je nekoliko
težje opazovati, ker se ves čas nahaja zelo blizu Sonca. Uran in Neptun pa sta zelo daleč stran in sta na
nebu le majhni temni pikici, zato si
ju je najlažje ogledati na observatoriju Golovec. Posamezniki ga lahko
obiščete ob dnevu odprtih vrat.
Seveda ne smemo pozabiti na naš
edini naravni sateliti Luno, ki jo zelo

dobro vidimo tudi s prostim očesom, zanimivo pa je tudi gledanje
utrinkov, najbolj znan meteorski dež
je dvanajstega avgusta, in satelitov.
Oboje je najbolje opazovati brez
daljnogleda ali teleskopa. Nedavno
je podjetje SpaceX izstrelilo kup satelitov imenovanih Starlink, ki smo
jih lahko opazovali zadnji mesec.
Na nebu ste lahko videli ravno vrsto
premikajočih se pikic. Vsake toliko
časa pa naše kraje preleti mednarodna vesoljska postaja, MVP (angleško: International Space Station,
ISS), ki je včasih lahko tudi svetlejša
od Venere.
Sicer je na nočnem nebu najsvetlejša zvezda Sirij v ozvezdju Velikega psa, z magnitudo - 1,5. Manjša
kot je številka, svetlejši je objekt. Za
primerjavo: Venera ima magnitudo
približno - 4,5 do -3,5, polna luna 12 do - 12,5, Sonce - 27, Severnica 2,
Rigel (sedma najsvetlejša zvezda
na na nočnem nebu, ki jo vidimo
desno spodaj v ozvezdju Orion) pa
ima magnitudo 0,13. S prostim očesom lahko ob zelo temni noči vidimo zvezde le z magnitudo manjšo
od sedem.
V naši galaksiji Rimski cesti, katere notranjost lahko opazujemo poleti, je približno 100 milijard zvezd.
Notranjost zato, ker smo mi na robu
galaksije in je za nami le še malo
zvezd, ki jih lahko vidimo, če pa pogledamo proti središču, pa je tam
vse zelo svetleje. S prostim očesom
seveda ne moremo videti nobenih
teles izven Rimske ceste, lahko pa z
daljnogledom opazujemo nam najbližjo malo večjo galaksijo Andromedo (bližje so še manjše pritlikave
galaksije, ki jih je privlačila gravitacija Rimske ceste), ki je ne vidimo

kot veličasten svetel disk, ampak le
kot malo bolj motno zvezdo. Če ima
kdo malo boljši fotoaparat, ostalo
opremo za zbiranje svetlobe dlje
časa in program za preurejanje slik,
da lahko poudari prave barve, lahko
posname lepo in veličastno fotografijo Andromedine galaksije. Sicer je
Andromedina galaksija dvakrat večja od naše in na nebu zavzema območje kar šestih stopinj (približno
tolikšna razdalja, kot je med vašim
kazalcem in sredincem, če imate
iztegnjeno roko). To je kar šestkrat
več od naše Lune! Škoda le, da jo
na nebu vidimo pretemno. Zanimivost pri Andromedini galaksiji je, da
se za razliko od ostalih galaksij (posledica širjenja vesolja) ne pomika
stran od nas, temveč bo čez nekaj
milijard let, ko zemlje ne bo več, ker
se bo Sonce zaradi pomankanja vodika zelo razširilo in požrlo Zemljo
in ostalih nekaj planetov v našem
osončju, zaletela skupaj z Rimsko
cesto. Takrat bo nočno nebo tako
zaradi tolikšnega števila zvezd presvetlo za opazovanje bolj oddaljenih in temnih objektov.
Če si kdaj želite sami ogledati
nočno nebo, si izberite kakšno toplo jasno noč in se malo odmaknite
od mestne razsvetljave. Na noč med
dvanajstim in trinajstim avgustom
pa si bomo lahko kot vsako leto
ogledali meteorski dež. Za ogled
kakšnih drugih dogodkov in pozicij
različnih nebesnih teles, pa si lahko
na vaš računalnik naložite brezplačen program Stellarium in opazujete vesolje tudi iz udobja svoje sobe.
Andraž Pepelnjak, 8. razred, dobitnik zlatega Dominkovega priznanja
za osvojeno 7. mesto na državnem
tekmovanju iz astronomije
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Znanje te v učilnicah išče!
90-letnica OŠ Ivana Kavčiča

Vse življenje iščemo znanje, od
rojstva dalje. Iščemo ga in ga najdemo. Ga poglabljamo, širimo, delimo, ga postavljamo na glavo. In ga
vedno znova iščemo. Vedno novo
znanje. To nas dela ljudi. In znanje
išče nas. Kje nas išče? Znanje nas
v učilnicah išče. V naših učilnicah
se kar iskri od znanja. Pa ne le od
znanja. Tudi od mladostne energije,
ustvarjalnosti, bistrih idej, radoživih
pogovorov, briljantnih domislic in
še marsičesa.
S temi besedami se je 4. decembra 2019 v dvorani KC DD Zagorje
ob Savi pričela slavnostna prireditev ob 90-letnici OŠ Ivana Kavčiča z
naslovom Znanje te v učilnicah išče.
Pri pripravi prireditve in spremljevalnega dogajanja so pravzaprav sodelovali vsi učenci in učitelji ter ostali
zaposleni v šoli. Slavnostna govornica, dolgoletna ravnateljica OŠ Ivana
Kavčiča, gospa Tatjana Krautberger,
je poudarila, da šola ni le prostor,
kjer učitelji učijo učence, pač pa se
ves čas tudi učitelji učijo od otrok
in jih usmerjajo z vrednotami sočutja, sobivanja in vsem, kar v življenju
šteje. Prisotne je nagovoril tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž
Švagan. Na odru se je zvrstilo preko
120 nastopajočih učencev. Nasto-
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pili so z različnimi
točkami programa,
med njimi vsi trije
šolski pevski zbori, dve plesni in dve
igralski skupini ter
posamezni učenci.
Tako so delček otroške ustvarjalnosti in
razigranosti prenesli na oder in jo prelili med gledalce in
gledalke v dvorani.
V okviru programa
so pripravili tudi dva
kratka filmčka, ki sta
pričarala utrip in radoživo dogajanje v
učilnicah. V miniaturnih video zgodbah so se s svojimi
utrinki iz šolskih klopi predstavili učenci
od 1. do 9. razreda. Svoje izkušnje o
šolanju na Izlakah pred mnogo leti
pa sta predstavili tudi krajanki Marija
Kremser in Neža Kropivšek.
Vzdušje na prireditvi je bilo prijetno, skoraj čarobno. Nadaljevalo
se je tudi po uradnem programu v
preddverju in v stekleni dvorani Delavskega doma. S svojim lastnim robotom in projektom obnove Medijskih toplic so se javnosti predstavili
učenci, ki obiskujejo dejavnost First
Lego League. V sklopu prireditve je
bila na ogled razstava likovnih in literarnih izdelkov učencev, ki so nastajali v okviru internega šolskega
natečaja na temo šolstva na Izlakah
nekoč in danes. Ob ogledu različnih
izdaj šolskega glasila Iskrice pa so se
prenekateri obiskovalci presenečeno
nasmihali, saj so v njih našli literarna
in likovna dela, ki so jih ustvarili v
času svojega šolanja na Izlakah.
Od dne, ko je OŠ Ivana Kavčiča
odprla svoja vrata, je minilo 90 let.
V vsem tem času je v šolskih klopeh
sedelo ogromno nadobudnih učencev. Kljub spremembam in napredku
v družbi, znanosti in tehnologiji, kljub
izboljšavam ter prenovam na različnih področjih otroška vedoželjnost
ostaja nespremenjena in šola, kot

hram učenosti, ves ta čas, učencem,
predstavlja tudi prostor druženja,
prostor, kjer se rojevajo nove ideje in
kjer vre na plano ustvarjalnost.
Šola
Šola je hiša
kjer znanje prebiva
in med odmori se družba preriva.
A ko zvonec zazvoni,
brž v razrede odhiti.
Mali, veliki, v klopi sedijo
našim učiteljicam pridno sledijo.
Branje, pisanje, risanje, šport,
vse je zabavno, na moč enostavno.
Včasih težko pri knjigah sedimo,
a smo veseli, ko petko dobimo.
Nejc Klopčič, 5. b OŠ IK
Pesem o šoli
Že pred leti davnimi,
učenjaki so živeli,
pisati in brati so si želeli.
Zato so mojstri pravi,
glave skupaj dali,
šolo so zgradili,
da bi se učili.
So ravnatelja si izbrali,
gospoda Kavčiča za glavo dali,
saj upravnik in ravnatelj on bil je
pravi.
Se osemletka je začela,
vrata vsem mladim je odprla
in znanja nova učitelji so jim
dajali.
Že naši dedki, babice,
mamice in očki,
po isti poti so hodili.
Leta so minila,
zdaj smo tukaj mi,
ki živeti se učimo
in znanje srkamo
za boljši jutri.
Žan Veteršek, 5. b OŠ IK
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Nisem vseved

Znanje te v učilnicah išče

Šola, testi, ocene, znanje,
pet je treba imeti branje.
Poučno, zabavno
in včasih realno.

Vsi učenci vemo,
da učiti se ni lahko.
Posedamo za mizo v sobi,
beremo v lenobi.

Sledenje svetu, znanju, naravi,
vse mora biti v tvoji glavi.
Svet se spreminja,
krivi smo mi,
ki ves čas spreminjamo neke stvari.

Vendar vemo tudi,
da brez učenja,
s tudi malo potrpljenja,
pridemo do veselja.

Nekaj že vemo,
nekaj še ne,
nismo vseved,
ki ve čisto vse.
Karin Ojstršek, 9. a OŠ IK
Šola
Vsako jutro zgodaj zjutraj,
že v šolo odhitim,
po navadi k matematiki zamudim
in neopravičeno dobim.
Malica je zdaj že mimo,
mi pa že k zgodovini hitimo,
s spraševanjem nas morijo.
Po sedmi uri na avtobus nočem
zamuditi,
se veselim po dolgem dnevu doma
odpočiti.
Domače naloge je vsak dan več,
a bolje jo je narediti, kot učitelje
spet razjeziti.
Vsako jutro znova
treba je iz postelje vstati,
dan, teden, novo šolsko leto,
še malo potrpimo
in počitnic se ponovno veselimo.
Katja Trebušak, 8. b OŠ IK
Če te vprašam
Če te vprašam, kaj je šola,
rekel boš, da ta je muka,
da od znanja se ti v glavi suka.
Če te vprašam, kakšne imaš ocene,
rekel boš in zavil z očmi:
»Daj no, ne teži mi še ti!«
Če te vprašam, kakšni so učitelji,
takoj naštel bi mi vrsto besed,
kakšni so in kako nanje gleda svet.
Če te vprašam, kaj v življenju bi
počel,
rekel boš, da razmišljati si želel,
a ne veš, ne kod ne kam bi šel.
Beti Martinčič, 7. a OŠ IK

Pomislite na prihodnost,
saj brez učenja,
brez truda,
velika je izguba.
S trudom se daleč pride,
zato pazi, da ti znanje na uide.
Malo zapusti igrišče,
saj znanje te v učilnicah išče.
Čarna Berk, 8. b OŠ IK
Šolanje na Izlakah
Zgodba šolstva na Izlakah se prične
leta 1884. Prvi učenci so hodili k pouku
na hrib poleg cerkve. Šolo na današnji
lokaciji pa so zgradili in odprli 3. novembra 1929. Med 2. svetovno vojno
je pouk potekal v nemščini, ko pa so
jo zasedli Nemci, postane zapor. Ko
odidejo, šolo zažgejo partizani, kmalu
pa so jo obnovili.
Leta 1983 je dobila ime Osnovna
šola Ivana Kavčiča po njenem prvem
ravnatelju. Na Izlakah je ustanavljal
društva, razvijal kulturno dejavnost ter
pripomogel gradnji vodovoda.
Naša šola je kmalu postala osemletka, kasneje pa tudi devetletka. Zaradi
večjega števila učencev so jo obnovili in ji dodali prizidek, tako da od leta
2007 nosi današnjo podobo.
Spomini učencev so polni radosti in
veselja. Nekaterim se je v spomin vtisnila hoja v šolo, tehniški krožek, pri
katerem so cepili drva, veselili so se
prihoda dedka Mraza in Miklavža, učili
so se srbohrvaščine in v zvezke so risali tiste nadležne robove. Nikoli niso
dobili pakirane malice, izjema je bil le
sok Pingo, ki so se ga vsi veselili.
Besedilo je odlomek iz raziskovalne
naloge s področja zgodovine z naslovom Šolanje na Izlakah, ki sta jo pod
mentorstvom Sanje Šikovec marca
2017 napisali takrat še šestošolki Laura
Prašnikar in Tina Šikovec iz OŠ IK.
Na mladih svet stoji
Zjutraj sem se zbudila v zelo sončen
in vroč dan. Za trenutek sem pomislila, da so še poletne počitnice. Nato
pa sem se spomnila, da je že oktober.
Zdelo se mi je čudno, ker dan ni bil podoben oktobrskemu.
Vstala sem in se namenila v kuhi-

njo, da si pripravim zajtrk. Vzela sem
še novo zapakirane in v folijo zavite
škatlo kosmičev. Odvila sem prvo folijo, odprla škatlo in. Orala odpreti še
plastiko, v kateri so bili shranjeni kosmiči. Odprla sem si tetrapak mleka
in vzela še v plastični škatli in povite
s plastično folijo jagode. Pojedla sem
zajtrk in medtem razmišljala, koliko
plastike sem porabila. Ko sem pojedla
sem šla odšla v kopalnico. Ko sem odprla pipo, da bi si umila zobe in obraz
je iz pipe pritekla motna, umazana,
skoraj rjava voda. Malo se mi je zdelo
čudno, da ni bilo izdano nobeno opozorilo za umazano vodo. V bistvu pa,
če sem dobro pomislila, se to ni zgodilo prvič. Šla sem se oblečti in pripravit
za šolo. Nase sem navlekla pulover in
kavbojke. Na pulovorju je bil pritrjen
listek, ki me je motil. Odločila sem se,
da ga odstrižem. Na njem je pisalo, da
je pulover narejen na Kitajskem, kar je
zelo daleč. Kasneje sem se odpravila v
šolo. Ko sem hodila po pločniku, sem
opazila, koliko smeti leži vsepovsod.
Avti so švigali mimo mene in v zrak
izpuščali strupene izpuhe.
Prišla sem do šole. Odšla sem k pouku. Prvo uro smo imeli predavanje.
Na našo šolo so prišli zelo izobraženi znanstveniki in biologi. Povedali so
nam, da so se šolali skoraj tako dolgo, kot smo mi stari. Nekateri od sošolcev so se zgražali, saj so menili, da
izobrazba sploh ni pomembna. Narediš obvezno osnovno šolo in to je to.
Zaposliš se v neki trgovini, gostilni,
tovarni, prejemaš plačo in je to vse,
kar potrebuješ. Nisem razmišljala v tej
smeri. Izobrazba se mi zdi pomembna.
Nočem biti še ena oseba, ki se zadovolji s tem, da ima službo in prejema
plačo. Hočem biti oseba, ki se trudi in
se izobražuje, da bi spreminjala svet.
Razmišljala sem o vsem, kar se mi je
ta dan zgodilo. O tem, koliko plastike
sem porabila, kako vroče je, kako je
umazana voda, koliko smeti leži vsepovsod in kako je onesnažen zrak zaradi vseh izpustov. Če bi se ljudje vsaj
malo bolj izobraževali, pa ni nujno, da
le v šoli, lahko bi prebrali vsaj kakšen
strokovni članek, revijo, knjigo, pogledali kakšno oddajo, bi bil svet veliko
lepši.
Izobraževanje je pomembno za vse
generacije, ne samo za mlajše oziroma starejše ljudi. Babica mi je povedala, da se veliko starejših ljudi odloča za
nadaljevanje šolanja, ko že imajo službo in svoje družine. Zdi se mi odlično,
da se ljudje za to odločajo. Vendar pa
se mi zdi tudi, da bi na izobraževanju
morali delati tudi mladi, saj pravijo:
»Na mladih svet stoji.«
Alekseja Lipovšek, 9. b OŠ IK
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Predsednik Republike Slovenije
v Osnovni šoli Ivana Kavčiča
Tretji petek v mesecu novembru obeležujemo dan
slovenske hrane. Osnovna šola Ivana Kavčiča na ta
dan, tako kot druge vzgojno-izobraževalne institucije
po Sloveniji, vsako leto sodeluje v projektu tradicionalni slovenski zajtrk. V letošnjem letu pa so zagorske
šole sodelovale tudi v akciji Občine Zagorje malica
brez plastike. Z akcijo vsi udeleženci opozarjajo na kopičenje odpadne embalaže na našem planetu in pozivajo k razmisleku o tem, kaj lahko vsak od nas prispeva
k bolj zeleni in zdravi prihodnosti.
S svojim obiskom je osnovnošolce in vrtčevske otroke na dan slovenske hrane počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Prisluhnil je prireditvi, ki so
jo učenci za vse povabljene pripravili v telovadnici šole.
Predsednik je učence nagovoril z besedami, da morajo
jesti zdravo, da bodo lepo in pravilno rasli ter se razvijali. Nato pa se je v družbi šestošolcev odpravil v jedilnico na tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil sestavljen
iz kruha, masla, medu in mleka ter jabolk.
Ta dan je bil za vse nekaj posebnega, saj so v šoli
vse dopoldne potekale različne dejavnosti, ki so se jim
pridružila tudi nekatera društva iz okolice. Pogovarjali
so se o pomenu zajtrka in o prednostih lokalno pridelanih živil, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem
vplivu na okolje.
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Mladi in kultura
Učenci OŠ Ivana Kavčiča smo
se v letošnjem šolskem letu lotili prav posebnega projekta. Raziskovali smo, kaj mladim pomeni
kultura, kako mladi doživljajo kulturo in kako živijo s kulturo.
In kaj je kultura? Naši četrtošolci
so nam ponudili naslednje odgovore.
»Zame kultura pomeni lepo obnašanje.«
»To, da si vljuden in na avtobusu
starejšim ponudiš sedež. Da pozdravljaš druge ljudi.«
»Neko dobro delo.«
»Vse kar človek počne.«
»Kultura je to, da smo ustvarjalni.«
»Ko obiščemo kulturno prireditev,
se kulturno obnašamo in ne klepetamo.«
»Kultura je tudi to, da se med seboj spoštujemo in se ne žalimo.«
»To, da poslušamo učiteljico, ko
nam kaj razlaga.«

Spletni portal Fran (www.fran.si)
pravi, da je kultura skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot
rezultat človekovega delovanja in
ustvarjanja. Kultura je dejavnost, ki
obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja,
ustvarjanja. Kultura je tudi lastnost
človeka glede na obvladanje in uporabljanje splošno veljavnih načel,
norm, pravil pri vedenju, ravnanju.
OŠ Ivana Kavčiča nosi naziv Kulturna šola že od leta 2010. Med
učenci od 6. do 9. razreda smo izvedli anketo, s katero smo ugotavljali,
kako kulturni so. Ugotovili smo, da
vsakega izmed nas veseli kakšno
področje, ki je povezano s kulturo.
Največ učencev uživa v gledanju
filmov, nekateri radi prepevajo in
plešejo ali igrajo na kakšno glasbilo,
radi tudi rišejo in slikajo. Kar tretjina učencev OŠ Ivana Kavčiča se uči
igranja na kakšno glasbilo. Največ
učencev se uči igranja na klavir, kitaro in harmoniko, posamezni učenci
pa tudi violončelo, tolkala, violino,
violo, orgle, saksofon in sintisajzer.
Tudi branje je kultura. Učence smo
spraševali, kako radi in kako pogosto berejo. 12 % učencev nam je zaupalo, da ne berejo radi, tretjina jih
bere, le če mora, tretjina jih še kar
rada bere, 17 % učencev pa zelo
rado bere knjige. Kar tretjina učencev prebere knjigo ali več na mesec,

nekateri celo več kot eno na teden.
K branju pa učence vzpodbujajo
tudi učiteljice OŠ Ivana Kavčiča in
veliko učencev sodeluje pri projektu
Bralna značka. Vsako šolsko leto jo
opravi kar okrog 300 učencev. Medtem ko opravljanje bralne značke ni
obvezno, pa je domače branje obvezno pri pouku slovenščine. Tako
morajo brati knjige tudi tisti, ki malo
manj radi berejo. Mogoče bo pa tudi
kdo izmed njih ugotovil, da je branje
prav super potovanje v zanimive in
nore dežele s pogumnimi in včasih
malo odštekanimi glavnimi junaki.
In zakaj je sploh dobro brati? Ker
se moramo pri branju knjigi posvetiti v celoti in branje od nas zahteva
več časa, bomo z branjem izboljšali
svojo koncentracijo in zbranost. Z
branjem širimo svoj besedni zaklad.
Branje spodbuja našo domišljijo in
krepi ustvarjalnost, izboljšuje tudi
naš spomin in zmanjšuje stres. In
kar je najpomembneje, ko beremo
zgodbe o različnih junakih z zanimivimi izkušnjami, težavami in preizkušnjami, ki živijo v različnih okoljih
ali časovnih obdobjih, hkrati krepimo empatijo. To je sposobnost sočustvovanja in razumevanja. Več kot
dovolj razlogov torej, da v prostem
času namesto po računalniški igrici
posežemo pa kakšni novi knjigi.
V naši raziskavi smo izvedeli, da je
bilo več kot 3/4 učencev že velikokrat v gledališču. Verjetno je za to
zaslužna tudi šola, saj gredo učenci
v okviru kulturnega dne vsaj enkrat
na leto na ogled gledališke predstave v pravo gledališče. Kar tretjina
učencev pa se v gledališče odpravi
tudi s starši in prijatelji. Šola pa poskrbi tudi, da se učenci odpravimo
na ogled muzejev in galerij. Tudi to
je kultura.
Naše delo pa se ni ustavilo le pri
raziskovanju. K nam je namreč ja-
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nuarja prišla ekipa iz RTV Slovenija. Učenci smo se preizkusili v vlogi
novinarjev in tehnikov, saj smo sami
posneli in zmontirali prispevke za
pravo radijsko oddajo. V goste smo
povabili tudi dve znani osebnosti iz
naših krajev, ki sta tesno povezani s
kulturo. Anja Drnovšek je Izlačanka
in članica igralskega ansambla Gledališča Koper. Poleg igranja v gledališču pa jo poznamo tudi po vlogah
v nekaterih serijah, med drugim v
serijah Usodno vino in Reka ljubezni. Povedala nam je, da je delavnik
igralcev zelo natrpan in zahteven.
Na naše vprašanje, kako pomembna je kultura, pa je odgovorila, da je
kultura zelo pomembna in nas brez
kulture ni. Zanimiv sogovornik pa je
bil tudi pisatelj Roman Rozina, ki se s
pisateljevanjem ukvarja že celo svoje življenje in je avtor več romanov
in zbirk kratkih zgodb ter prejemnik
številnih nagrad. Nominiran je bil tudi
za nagrado kresnik za svojo zadnjo
knjigo Po cipresah diši. Zaupal nam
je, da je zelo rad pisal že kot učenec.
Mladim pisateljem je svetoval, da ni
pomembno le to, kaj pišejo, pač pa
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je zelo pomembno, kako pišejo.
Z našima gostoma se je bilo zelo
zanimivo pogovarjati in počaščeni
smo, da smo ju spoznali. Prav tako
pa smo zelo ponosni, da smo se v
sklopu tega projekta odpeljali tudi
v Ljubljano, kjer smo v studiu Radia
Slovenija v živo vodili oddajo za mlade Hudo! Kljub tremi je bilo snemanje
radijske oddaje zanimiva izkušnja, ki
bi jo mnogi med nami z veseljem še
kdaj ponovili. Izvedeli smo, kako poteka delo na radiu in podobno. Malo
nas je bilo pred oddajo strah, ampak
ko se je oddaja v živo začela dogajati, smo tremo izgubili. Naučili smo
se, da ne pomeni konec sveta, če se
zmotimo. Vsi smo po koncu oddaje
z veseljem in smehom prisluhnili tudi
zabavno ponesrečenim posnetkom
znanih radijskih voditeljev. Iz tega
smo se naučili, da se vsi kdaj zmotimo, vendar pa nam to ne da razloga,
da ne bi nadaljevali. Vsi učenci smo
bili nad novinarsko izkušnjo navdušeni. Naučili smo se snemati in montirati. Doživeli smo veliko novega in
videli, kako radio deluje in kako je
biti v živo na radiu. Spoznali smo, da

biti novinar ni le zabavati poslušalce,
pač pa takšno delo zahteva veliko
priprav in znanja. Bilo je res super,
nepozabna izkušnja.
Poglejte na uro,
čas je za kulturo.
Pojdite v gledališče,
tam nas vedno zabava išče,
ali pa v kino,
tudi tam je fino.
Za uživanje kulture, niso potrebne
dolge ure znanja,
dovolj je en večer branja.
Ni ti treba biti Kobilca, da bi lahko
risal,
niti Prešern, da bi lahko pisal.
Vzemite si čas,
ko kultura pride v vas.
O mladih in kulturi smo raziskovali
Tara Sešlar, Hana Sejdinovič, Valentina Felicijan, Anaya Gaja Vozel, Tjaša
Ravnikar, Ula Ašič, Lana Kosmač, Iva
Goršek, Andraž Pepelnjak, Bernarda
Lavrač in Jaka Kovač ter mentorica
Lučka Drnovšek.

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.
-
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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.

rožnik 2020

POdšentJuRčaN

35

POdšentJuRčaN

rožnik 2020

Mladi ustvarjalci OŠ Ivana Kavčiča
Čarovnik Mol
Nekega dne je deklica po imenu Lavra odšla na počitnice k svoji teti Ivi v
Maribor. Mama Sara in oče Rok sta jo pospremila do tetine hiše, potem pa
sta odšla.

Naslednji dan je Lavra odšla na sprehod. Na vogalu male ulice je zagledala violino. Vzela jo je v roke in zaigrala. V istem trenutku se je znašla v drugem svetu, kjer
so po zraku letale note in so inštrumenti kar sami od sebe igrali. Lavra je stekla k
najbližji noti celinki in jo vprašala, kje je. Celinka ji je s petjem odgovorila, da je v
Operi. Tako se je ta kraj imenoval. Lavra je vprašala celinko, če slučajno ve, kako bi
prišla nazaj v svoj svet. Celinka ji je dala zemljevid poti do čarovnika Mola. Na tej
poti so bili še drugi kraji, na primer Orkester, kjer je živela kraljica glasbe, Običajen
Pevski Zbor kot šola za note in Gozd Pogube. Tam so note pele žalostne pesmi in
legenda pravi, da kdor gre v ta gozd,
postane tako žalosten, da nikoli več
Kako srečno živeti
ne pride nazaj. Lavro je to kar malo
prestrašilo, a je vseeno odšla na pot.
Življenje je za to, da se živi,
Ko je prišla do kraljice glasbe, jo je
se pa dobremu človeku le laže,
ta vprašala, kam je namenjena. Lapoštenjeku lepe izdelke krade,
vra je povedala, da gre do čarovnika
ki jih le s trudom pridobi.
Mola. Kraljica ji je rekla, naj bo previdna in Lavra je odšla naprej. Hodila je
Vsak izmed nas si svojo pot izbere,
in hodila in prispela do šole za note.
preprek in zank nešteto ubere,
Tam so bile majhne celinke, polovinke, četrtinke, osminke … Lavra jih je
a le če verjame vase in nikogar ne osmuka,
pozdravila in note so ji zapele pesem.
bo v svojem življenju živel brez obupa.
Ko so končale, je Lavro čakal najhujŽivljenje je za to, da se živi.
ši izziv. Temačni gozd. Hitro je stekla
vanj. A že po prvem koraku je postaKo otrok razbije vazo v dnevni sobi,
la utrujena. Neka nota jo je vprašala,
laži brez sramu stresa vsepovsodi,
kam gre. Lavra ji je odgovorila, da gre
naj pomisli, kam ga bo to pripeljalo,
do čarovnika Mola, namerava ga pronaj rajši prizna greh in vse hudo preostalo,
siti, naj ji pomaga priti nazaj v njen
se pa dobremu človeku le laže.
svet. Nota ji je rekla, naj pohiti, sicer
bo za vedno ostala tu. Lavra jo je poNihče se ne more izogniti napakam,
slušala in pohitela iz gozda. Ko je privsak je kdaj podoben srakam,
šla ven, se ni več počutila zaspano in
vsak se včasih zmoti,
zato je veselo odšla dalje.
le stežka svoje ravnanje ukroti,
Ko pa je prispela do gradu, v kapoštenjaku lepe izdelke krade.
terem je živel čarovnik Mol, je pred
vrati zagledala stražarja, ki sta jo
V šoli vsak se trudi biti dober,
vprašala, kam je namenjena. Lavra
imeti dobre ocene, postajati bolj moder,
jima je povedala celo zgodbo, kako
se truditi po svojih najboljših močeh,
je sem prišla in da potrebuje pomoč
z ocenami sijati v učiteljevih očeh,
čarovnika Mola. Stražarja sta jo spuki jih le s trudom pridobi.
stila naprej in ji pokazala sobo čarovnika. Ko je vstopila, jo je tudi on
Lucija Jenko, 9. b
vprašal, zakaj je tam. Lavra mu je vse
povedala in čarovnik ji je rekel, da ne
ve, kako jo spraviti nazaj. V tistem trenutku pa se je Lavrina violina začela svetiti in
čarovnik ji je rekel, naj zaigra nanjo. Lavra
se ni obotavljala in je začela igrati. Ko je
končala, se je vse zasvetilo in čarovnik, ki je
bil prej žalosten, je zdaj postal vesel. Lavri
je povedal zgodbo, kako je bil prej srečen
in da mu je bilo ime Dur. Potem je nekega
dne preizkušal čisto nov urok in postal žalosten. Lavri se je zahvalil in zdaj je vedel,
kako jo spraviti domov. »Le ta gumb zavrti in zaigraj spet na violino in prišla boš
domov.« Lavra je storila točno to, kar ji je
rekel čarovnik.
In ko je odprla oči, je bila spet pri svoji teti Ivi, ki je med tem časom že klicala
policijo in si je zelo oddahnila, ko je spet
videla Lavro.
Pia Ravnikar Sušin, 4. b
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Moja časovna zanka v karanteni, Bernarda Lavrač, 9. b OŠ IK

Igra na igrišču,
Tara Sešlar, 6. a OŠ IK

Čas je, da obrnemo novo stran,
Brigita Lavrač,
7. b OŠ IK

Čuvajmo naš planet,
Ariana Lavtar, 6. b OŠ IK

Šola nekoč in danes,
Lana Kosmač, 7. a OŠ IK

Druženje s prijatelji,
Jerneja Kmetič, 6. a OŠ IK
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Igra s kužkom, Jaka Božič,
6. a OŠ IK

Igra s prijateljico,
Lina Kralj, 6. a OŠ IK

Narava iz sanj Jaka Grbec,
6. a OŠ IK

Ostani doma,
Neža Barlič 9. b OŠ IK

Moj planet,
Nika Piskar, 6. b OŠ IK

Narava iz sanj
Tristan Maj Božič, 6. a OŠ IK

Ohranimo svoj planet,
Jona Lavrin, 7. b OŠ IK

Pazimo na naš planet,
Mark Tian Hriberšek, 6. b OŠ IK

Ptički na veji,
Nives Ojstršek, 7. a OŠ IK

Ptice, Blažka Grošelj, 7. a OŠ IK

Lucija Jenko, 9. b OŠ IK

Zemlja na žaru, Gal Poglajen,
7. b OŠ IK

Ptice, Leon Novak, 7. a OŠ IK

Sovice, Beti Martinčič, 7. a OŠ IK
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Helena Ključevšek

Ko stara hiša oživi
Ste imeli kdaj priložnost v otroštvu pokukati v kakšno zares staro hišo? Takšno, ki se je znašla na seznamu za rušenje?
Mogoče se spominjate, da je iz hiše vel vonj po zemlji
in vam je bil ta vonj kar nekako všeč. Bil je domač in
tuj hkrati ter vas je vztrajno vabil v temačen in vznemirljiv prostor. Radovednost vas je gnala dogodivščinam naproti in vstopili ste v njeno notranjost, ki je v
naslednjem trenutku postala vaše zatočišče in prostor
za otroško raziskovanje in ustvarjanje.
Ako takšno staro hišo opazuje odrasli, vidi na njenem
zgubanem pročelju vse tisto, kar ji ni v ponos. Ko pa
staro hišo opazuje otrok, vidi v njej sila zanimive stvari
in kar načuditi se ne more njeni uporabnosti. Zanj so
zanimive zaprašene stene z odtisi nekoč uokvirjenih
slik. Za igro je posebno prikladna bela muca, ki se skriva na hladni peči. Najbolj očarljive pa so prazne sobe,
v katerih odmevajo plahi zvoki, ki raziskujejo staro in
neznano razkošje. Uporabno je vse, kar so nekdanji stanovalci pustili po kotih. In dvorišče, ki je tako veliko kot
igrišče, kar vabi, da ga kdo obišče. Daleč od cest je
primerno za druženje.
Tako zanimivo, včasih naporno in pogosto razposajeno je bilo druženje veroučencev ter odraslih igralcev
v Jurjevem domu minulo jesen. Potem ko so otroci
izbrali naslov zgodbe, ki so jo tokrat želeli uprizoriti,
se je raziskovanje z druženjem začelo. Dvorana doma
sicer ni stara niti temačna, vendar njena razsežnost
nudi mnogotere možnosti za igralsko ustvarjanje. Veroučenci in igralci so z vajami pričeli konec avgusta in
se v domu srečevali ob četrtkih zvečer in v nedeljo po
drugi sveti maši. V njihove napore so se vključili tudi
starši, saj so otroke pridno vozili na vaje in usklajevali
urnike, ki so bili zelo natrpani. Na vajah so se otroci
ob odraslih in izkušenih igralcih imeli priložnost učiti.
Odrasli igralci pa so se v družbi otrok malo pomladili
in pogosto razvedrili. Poseben zalogaj je bila za mlade
tudi izdelava kulise.
Živahno, poskočno, plešoče in ustvarjalno je bilo torej tudi konec novembra na griču poleg farne cerkve.
Mnogi starši, krajani in farani so se udeležili dobrodelne prireditve Otroci za otroke, ki je bila organizirana
v dvorani Doma sv. Jurija. Na odru je namreč zaživela
otroška predstava.
Igro z naslovom Stara hiša številka 3, so po zgodbi
Ele Peroci z zanosom uprizorili otroci veroučne šole.
Poleg odrske igre in animacije lutk, so z veseljem poprijeli še za instrumente in odigrali, kar so se naučili v
glasbenih šolah in krožkih. Pridružile so se jim tudi plesalke plesne šole Feel the beat in baletke Glasbene šole
Zagorje. Iz vrtca je ob tej priložnosti prilezla nagajiva
biba in se na dvorišču stare hiše malo poigrala. Da je
bilo vzdušje nekoliko bolj delavno in resno so poskrbeli
trije odrasli igralci Kulturnega društva Svoboda Elektroelement. Prijetno druženje ob otroškem ustvarjanju
pa je zaključil Otroško-mladinski cerkveni pevski zbor
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sv. Jurij z živahno pesmijo. Tudi to so izbrali in z instrumenti spremljali veroučenci.
Tih novembrski večer se je tako prelevil v živahno
druženje na odru oziroma na dvorišču stare hiše številka 3, ki so ji otroci vdihnili novo življenje, jo preuredili v
otroško hišo, z otroškim pohištvom, otroškim okrasjem
in otroškim veseljem.
Ker je uprizoritev uspela, so igralci izrazili željo, da bi
se preizkusili tudi na drugih odrih. Namesto bibe iz vrtca so k sodelovanju povabili nekaj mlajših veroučencev,
ki so se preko nedeljskih vaj naučili novih gibalnih iger
in odšli z ostalimi igralci na gostovanje v Čemšenik in
na Mlinše. Vsi so se obakrat dobro odrezali in v obeh
dvoranah so bili lepo sprejeti. Intenzivno so se mladi
in odrasli igralci pripravljali tudi na nastop v Trbovljah.
Najbolj pa so se želeli pokazati ponovno domačemu
občinstvu ob materinskem dnevu.
Tu pa je nastopila korona in nas razdružila. Z nostalgijo se oziramo nazaj na minulo in se zavedamo. Mnogo, zares mnogo lepega bilo nam je dano. Bogu zato
izrekamo hvalo.
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Irena Hudi, predsednica VS Iris

Vokalna skupina Iris
Nekaj malega o začetkih

Na pobudo izlaškega župnika Janeza Mikliča je bila skupina ustanovljena novembra 1999, takrat so se dekleta zbrala pod imenom Odmev.
Prvič so skupaj zapele za božič v izlaški cerkvi. Umetniški vodja je bil
organist, Igor Razpotnik. Po prvih nastopih v okoliških cerkvah so bile
kmalu vabljene tudi na različne druge prireditve. Prvi večji koncert so
organizirale v kapeli na Medijskem gradu na Izlakah. Ob tretji obletnici
skupnega prepevanja so priredile prvi samostojni koncert. Takrat so tudi
spremenile ime skupine, ki je v veljavi še danes.
Februarja 2011 so na slavnostni akademiji v Kulturnem centru Delavski
dom Zagorje prejele priznanje dr. Slavka Gruma za dosežke na kulturnoumetniškem področju.
Od prvih pevskih začetkov do danes je v skupini sodelovalo kar nekaj
pevk in tudi umetniških vodij. Od
septembra 2016 je umetniški vodja
Vokalne skupine Iris Blaž Rojko. Avgusta 2017 so se pod njegovim vodstvom podale tudi izven meja naše
domovine. Udeležile so se mednarodnega pevskega tekmovanja na
Ohridu v Makedoniji in prejele kar tri
zlata priznanja.
Cilji Vokalen skupine Iris so gostovati in nastopati na različnih kulturnih
prireditvah ter se udeleževati pevskih tekmovanj v Sloveniji pa tudi v tujini.
Vokalna skupina Iris danes
V maju 2019 so bili na Območni reviji odraslih pevskih zasedb na predlog strokovne svetovalke gospe Danice Pirečnik predlagana za nastop
na regijskem nivoju. Tako so se novembra 2019 z zahtevnim pevskim programom predstavili na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb,
ki je potekalo v Kulturnem centru v Kočevju in na njihovo veliko veselje
prejeli zlato priznanje.
Februarja letos so se prijavili na Mednarodno tekmovanje Konstantin
Veliki v Nišu, ki je organizirano prek interneta in povezuje milijarde ljudi
po vsem svetu. Internet kot sredstvo in produkt tehnološkega napredka
je izredno pomemben v družbenih in kulturnih procesih. Tako zasnovano tekmovanje omogoča prisotnost tekmovalcev brez velikih finančnih
naložb, odstranjuje geografske ovire in odpira možnost udeležbe umetnikom z vsega sveta. Žirijo mednarodnega tekmovanja Konstantin Veliki
prav tako sestavljajo ugledni umetniki z vsega sveta. Tekmovanje poteka
vsako leto v ciklih z namenom razvoja, uveljavljanja mladih umetnikov in
krepitve mednarodnih kulturnih odnosov. Konča pa se s slavnostnim koncertom in z razstavo laureatov, ki označujejo dobitnike prestižne javne
nagrade s področja znanosti in umetnosti ali zmagovalca enako prestižnega umetniškega natečaja.
Tekmovanje se zaključi v okviru
praznovanja slave mesta Niš ter svetega cesarja Konstantina in cesarice
Jelene v obdobju od 1 do 3. junija.
Organizator natečaja je Filozofska fakulteta Univerze v Nišu, ki ima
poleg izobraževanja tudi zelo pomembno vlogo pri glasbeni in likovni umetnosti.
V petek, 15. maja 2020, smo izvedeli, da smo v
3. kategoriji vokalno-instrumentalnih ansamblov do 12 članov dosegli 85,2 točki in s tem
tretjo nagrado. Doseženega rezultata smo se
zelo razveselili, saj smo v tej kategoriji edina
vokalna skupina iz Slovenije, ki je prejela nagrado. Ponosni smo, da lahko svoje poslanstvo širimo tudi daleč prek meja naše domovine.
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Med štirimi
stenami
Budilka zazvoni in že se mi mudi.
Za pisalno mizo hitim,
da online predavanja ne zamudim.
Situacija je ta, da po svetu virus
divja,
jaz pa sem doma, da še bolj ne
ogrožam sveta.
Pot do faksa zdaj bolj je
enostavna,
je pa tudi postelja zraven mize bolj
mikavna.
Zdaj nihče ne moti me,
le jaz z računalnikom v sobi sedim
in predavanjem sledim.
Način življenja spremenil se je, ne
samo zame,
temveč za vse,
vsakega drugače,
virus prizadel nas je.
Stare navade, katerih močno
oklepali smo se,
počasi bodo pozabljene.
Pa saj morda to enkratna
priložnost je?
Stare navade lahko opustimo in
nove temelje zgradimo,
globoko se vase lahko poglobimo
in
v svet ponovno vstopimo.
Tisti, ki srečo imamo,
telo zdravo,
na mizi hrano
in dom ljubeč,
ali kaj zamujamo?
Nenehno nekam bi šli, venomer v
akciji bili,
ničesar zamudili radi ne bi.
Vendar izziv je ta,
ostati doma, nikamor hiteti,
med štirimi stenami sedeti in
s svojimi mislimi ne zblazneti.
Zmore to vsak?
Je lažje ven oditi, na sebe pozabiti
in se v toku množice izgubiti?
Kako besni smo, ker ven ne
moremo,
kakšna krivica, pa to je ja
človekova pravica.
Tam med štirimi stenami, se lahko
umirimo,
sami s sabo pogovorimo
in ljubezen, ne sovraštva, v sebi
prebudimo.
Ko izziv ta vsem uspel nam bo,
nam ko se spet vrnemo,
življenje še lepše bo.
Eva Vidmar
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Igor Gošte

Kolumna
Verjetno nisem edini, ki je v teh tednih, ko nas je „napadel“ koronavirus covid-19 dodobra spoznal svoj kraj.
Meni Izlake sicer niso rodni kraj, niti niso kraj, kjer sem
preživljal otroška leta, so pa kraj, kjer sem preživel največji del svojega življenja. Zato zdaj že lahko previdno
rečem, da sem tudi Izlačan, ne le Kisovčan. Lahko bi se
pohvalil, da Izlake dobro poznam, pa se rajši ne bom,
kajti v teh nekaj tednih sem odkril marsikateri doslej
zame skriti kotiček. Časa smo imeli vsi na pretek. Bolj
kot ne smo se držali navodil, kar je pomenilo, da smo
skorajda prekinili z vsemi sicer običajnimi socialnimi
stiki. Še dobro, da smo dandanes vsi vešči sodobne
tehnologije, da imamo skorajda vsi mobilnike in smo
vsaj tako nekako ohranjali medsebojne stike, če se že
nismo smeli rokovati, objemati ali klepetati kje v kakšnem barčku, ki jih je pri nas kar nekaj. A so žalostno
samevali. Moram priznati, da sem precej vesel sprejel
odločitev, da spet lahko s kom srebram kavico, pa čeprav sediva vsak za svojo mizo. In kakšno rečeva. Sam
sem za razliko od nekaterih, ki so skorajda še preveč
resno vzeli največkrat slišano besedno zvezo „ostani
doma“, in so se res dobesedno zaprli med štiri stene,
veliko prepešačil in tudi pretekel. Sam ali skupaj z ženo,
s katero si delim stanovanje v bloku. Včasih so rekli, da
v njem živimo priseljenci. Pravzaprav bo kar držalo. Čeravno so nekateri v njem že tudi skorajda pognali korenine. A vrnimo s k teku. Moram reči da sem v tem času
zagotovo pretekel kakšnih 100 kilometrov več kot sicer. Kar 700 se jih je nabralo do konca aprila. Zasavske
humanitarne teke, ki jih soorganiziram, jemljem precej
resno. Tudi jubilejnega desetega, ki smo ga morali iz
maja prestaviti na 4. september.

Sprva, ko so nekateri zmotno menili, da moramo biti
res ves čas doma, da ne smemo rekreirati, mi je kdo
dal vedeti, da menda kršim predpise. Ampak, se mi zdi,
da so se name in na moj tek na relaciji Izlake–Kisovec
(ja, ne morem brez Kisovca), Izlake–Briše, Izlake–Sveta gora, Izlake–Čemšenik tako in tako v zadnjih letih
privadili in sem postal skorajda nemoteč in neviden.
Kakorkoli, veliko lepih kotičkov naših Izlak sem odkril
na novo ali pa dobesedno tudi v resnici odkril. Res so
Izlake lep kraj. Ko pomisliš, kako bi bile lahko širši okolici še bolj vabljive, si kar žalosten. Vsaj jaz. Sploh ob
pogledu na Medijske toplice, ki propadajo pred našimi
očmi, vsem, ki so kakorkoli povezani z njimi pa so v eno
samo sramoto. Nič kaj drugače ni z Medijskim gradom.
Resda je bil požgan in uničen še v času 2. svetovne vojne, ampak da v vseh povojnih letih in tudi v času, ko
imamo svojo državo, nismo uspeli iz njih narediti zgodbe, je še večja sramota. Nenazadnje se je na mestu, kjer
so sedaj ruševine, nekoč igrala ena največjih osebnosti,
ki je kadarkoli hodila po naši slovenski zemlji. Verjemite
mi, če bi Avstrijci ali Švicarji imeli to, kar imamo Izlačani, torej dediščino Janeza Vajkarda Valvasorja in toplice
s termalno vodo, bi iz tega zagotovo naredili zgodbo.
Zgodbo uspeha. Kar sram me je, ko pomislim, da lahko
kaj takega, tak mačehovski odnos do naše dediščine
dopustimo tistim, ki smo jim dali oblast. Politično, kulturno in zgodovinsko. Na srečo smo imeli zadnja leta
ljubiteljskega zgodovinarja Marjana Klančnika, ki nam
je zapustil kar nekaj brošur o naši dediščini. Žal nas je
lani zapustil. Praznina tako ostaja še večja. Srčno upam,
da jo kmalu kdo zapolni.

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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NOVA KNJIGA IGORJA GOŠTETA

V ZAKULISJU
Pred kratkim je iz tiskarne prišla deveta knjiga sodelavca revije Reporter
Igorja Gošteta z naslovom V zakulisju.

Igor Gošte: »Moja služba odgovornega urednika lokalne televizije ni bila le služba. Ko prideš, opraviš svoje delo in greš. Moje delo je bilo zame kot nekakšen hobi, za katerega živiš, in zanj sem
živel z vsako svojo celico. Dan in noč. Na dopustu, kjerkoli.«
V zakulisju je Goštetova deveta knjiga. Zagotovo ni bila napisana
»na hitro«, kar nekaj časa je nastajala. To knjigo so pravzaprav
pisali tisti, s katerimi je avtor delil srečna in manj srečna obdobja
svojega življenja, ki je tesno povezano z mediji.
Spremno besedo je napisal odgovorni urednik Reporterja Silvester Šurla, po krajšem uvodu si sledijo naslednja poglavja: Huda jama, prehuda jama, Preden sem prišel na ETV, Kri ni voda, Dalmatinec Ivan Mamić, Reporter, Človek z napakami, Moji sodelavci in oddaje, Denar, sveta vladar, Varstveno delovni center,
Zgodbe, ki jih piše življenje, Zasavski Janez Drnovšek?, Misijonar,
Je čas, ko se je treba posloviti, Humanitarni teki, Za konec še Skok
v šport, Za konec.

O knjigi V zakulisju

MOJCA GOŠTE, S. P.

Publicist Vid Šteh je o knjigi zapisal: »Živimo v časih, ko novinarstvo postaja vse bolj tvegan poklic, še posebej, če se ga lotijo
posamezniki, ki jih ni moč kupiti oziroma podrediti volji oblastnikov. Javnost vse manj zanima resnica, ampak bolj interpretacija dogajanja na način, ki ustreza njenim prepričanjem, vsakršna
odstopanja pa so nemudoma označena za sovražno propagando.
To je v zadnjih letih izkusil tudi Igor Gošte, ki se je s svojim zadnjim avtobiografskim romanom V zakulisju lotil precej tveganega podviga: razkrinkati ozadje ne samo svojega dolgoletnega delovanja na lokalni televiziji, ampak tudi razbiti mite o nekaterih
‚večnih‘ politikih, občinskih šerifih, oportunističnih in dvoličnih
novinarjih ter drugih vplivnežih, ki so na tak ali drugačen način
poskušali vplivati na njegovo novinarsko delo.«
Silvester Šurla, odgovorni urednik Reporterja: »Pravijo, da za
vsakim dežjem posije sonce in da konec ene zgodbe lahko pomeni začetek neke druge. Prehod ni enostaven, a ko se nabere preveč negativne energije, je treba stvari presekati, včasih te
mora tudi kdo brcniti v zadnjo plat, da dobiš nov zagon. Igor
Gošte je kmalu po odhodu z ETV začel pisati novo zgodbo, ostal
je zvest samemu sebi, izbral je težjo pot. O tem tudi govori ta
knjiga, ki je morala biti napisana.«

NAROČILO
po elektronski pošti: igor.goste@siol.net
po telefonu: 041 989 446
CENA: 21 EUR
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Ozadje klavrne
podobe nekdaj
znamenitih toplic

K
ČLANE
iz revije
er
Report

IGOR GOŠTE

foto: IGOR GOŠTE

Medijske toplice, ki ne poslujejo že od leta 2009, so skozi desetletja prehajale
v različna lastništva. Največji razcvet so doživele v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, tudi še nekaj časa po lastninjenju v samostojni Sloveniji in bolj kot ne
nesrečni prenovi, ko so počasi začele umirati na obroke. Nedavno pa je stečajni
upravitelj Medijskih toplic Igor Bončina ob soglasju ločitvenega upnika, ljubljanskega
podjetja za upravljanje naložb Alosa, toplice prodal za 375 tisoč evrov družbi za
posredništvo in trgovino Meru iz Ljubljane.
Maja lani smo v Reporterju na spletni strani poročali, da je celjsko podjetje Global
leasing, ki ima korenine na Izlakah, Medijske toplice kupilo za 455 tisoč evrov,
a ker ni vplačalo niti varščine, od prodaje ni bilo nič. Kako bo z zdajšnjo prodajo, bomo pa še videli. Treba je namreč
vedeti, da je odkup le prvi del naložbe.
Ogromno denarja bo šlo za prenovo in pozneje za oživitev nekoč pomembnega turističnega bisera sredi Slovenije. Tudi zato, ker Medijske toplice ne poslujejo že zadnjih enajst let in bo, ko ali če bodo prenovljene, preteklo kar nekaj vode, preden
bodo spet privabljale množice. Ne le v zunanje bazene, morebitni novi lastnik bo
moral zgraditi tudi ustrezen notranji ba-

zen (ali več) s savnami in seveda z odlično
hotelsko ponudbo. Verjetno bo moral novi lastnik zgraditi tudi povsem nov hotel.
Se glede na to, da je že večkrat na kakšni
novinarski konferenci ali na občinskem
svetu tudi zagorski župan Matjaž Švagan
omenil, da se občina Zagorje ob Savi še ni
odpovedala Medijskim toplicam, nekdanji
redni obiskovalci teh toplic lahko nadejamo boljših časov? Kdo ve? Nekateri, vsaj
sodeč po odzivih na družbenih omrežjih,
tudi v to zadnjo prodajo ne verjamejo prav
dosti. Zato ni treba posebej poudarjati, da
so tudi ob tokratni informaciji o prodaji
propadajočega bazenskega kompleksa s
še bolj propadajočim hotelom, Izlačani in
tudi Zagorjani zastrigli z ušesi.

Borut Novšak, nekdanji predsednik
sveta KS Izlake: »Na koncu smo tudi mi
obupali in svoje moči usmerili v druge
pereče zadeve.«
Hotel Medijske
toplice le bleda
senca nekdanje
slave

Takole so nekoč kopalci zasedli vse kotičke
toplic (iz knjige Medijske toplice).
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Vse počasi razjeda
zob časa.

FOTO: MATEJ ŠPEHAR

Pogled na Izlake kvarijo
propadajoče toplice

Sašo Vučko, aktualni predsednik
sveta KS Izlake: »Tovrstni morebitni
špekulativni nakupi in nerealne ponudbe
nas jezijo.«

Mi smo za komentar zaprosili Boruta Novšaka, ki je pred leti en mandat vodil svet
Krajevne skupnosti Izlake. Tole nam je povedal: »Medijske toplice so uradno zaprli leta 2009, torej eno leto prej, preden je nastopil moj mandat predsednika sveta KS
Izlake v mandatu 2010–2014. Takoj po nastopu mandata smo se krajevni svetniki aktivno lotili čiščenja in tudi drugih aktivnosti
glede odprtja Medijskih toplic. Najbolj nas
je motilo to, da smo imeli kljub temu, da so
Izlake zelo lep in urejen kraj, vedno občutek, da to zaradi propadajočih toplic ni več
tako,« nam pove.
Zato so v njegovem mandatu najprej zamenjali ograjo ob cesti, ki je bila popolno-

ma zarjavela, prostovoljno so organizirali več akcij čiščenja zunanjih bazenov in
okolice. Tudi pomnik Valvasorju v parku
so prenovili. »Večkrat smo se dobili s tedanjimi lastniki Poslovni sistemi Zupanc
in celo organizirali sestanek lastnikov in
župana Občine Zagorje Matjaža Švagana.
Na sestanku se je videlo, da lastniki in župan niso na isti valovni dolžini. Zakaj je
bilo tako, nisem nikoli izvedel. Kot sem
omenil, smo takrat vse skupaj pripeljali do tega nivoja, da bi po naših ocenah
takrat potrebovali le okoli sto tisoč evrov,
da bi v pogon spravili zunanji bazenski
kompleks. Ko smo videli, da od občine nimamo prave podpore in da lastnik, ki je
bazen hotel dati v brezplačno uporabo, ni
več zainteresiran za pogovore z občino,

Nekoč največji tobogan v Sloveniji zdaj
sameva.
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smo tudi mi obupali in svoje moči usmerili raje v druge pereče zadeve v okviru KS
Izlake.«
V naslednjih letih so bile Medijske toplice še bolj izpostavljene vandalizmu in
so čedalje bolj postajale eno veliko smetišče. Le vprašanje časa je, kdaj se bo komu
kaj zgodilo. »Za vse nevarne dele toplic
že precej dolgo opozarjamo, ampak se do
zdaj ni postorilo nič,« še pove.

Vložek od 30 do 50 milijonov
evrov. Čigavih?
Seveda nas je zanimalo, kaj kot Izlačan
in pred leti tudi predsednik sveta KS
Izlake meni o zadnji prodaji. »Kot vsi vidimo, so zdaj toplice ponovno ‘prodane’
kupcu, ki ni ne davčni zavezanec in nima zaposlenih, v toplice pa naj bi, po zagotovilih župana, vložil od 30 do 50 milijonov evrov. Svoje mnenje sem že večkrat izrazil javno, pa tudi županu, da bi
morala objekt kupiti občina. Zadev, ki se
dogajajo v zakulisju, z morebitnim nižanjem cene, ne poznam, zato težko ko-

rožnik 2020

Zgodovina
Alojz Prašnikar, kot je v svoji knjigi
o Medijskih toplicah zapisal pokojni
ljubiteljski zgodovinar Marjan Klančnik,
je bil eden najpomembnejših krajanov
Izlak, ki je ta kraj povzdignil v pomemben turistični kraj tedanje avstro-ogrske
monarhije. Rojen je bil 13. maja 1821 na
kmetiji na Zgornjih Izlakah. Poleg kmetijstva so se ukvarjali še s strojarstvom
in usnjarstvom. Alojz se je preselil v
Kamnik, kjer je ustanovil gradbeno
podjetje in sčasoma obogatel. Njegov
največji poslovni uspeh je bila gradnja
železniške povezave med Ljubljano in
Kamnikom in gradnja zdravilišča in kopališča v Mekinjah, ki je postalo znano
po vsej tedanji srednji Evropi. V srca
Izlačanov pa se je zapisal kot tisti, ki je
izkoristil vrelec termalne vode, o kateri
je pisal že Janez Vajkard Valvasor, in
leta 1877 svečano odprl toplice Bad
Gallenegg, ki so bile pozneje znane pod
imenom Medijske toplice.

bi vsekakor znali izkoristiti vse, kar imamo
– Valvasorjevo dediščino, termalno zdravilno vodo, lepo okolje, dobro ponudbo lokalnih proizvajalcev in prijaznost ljudi, če bi
bili v Avstriji.«

KS Izlake v prodajo ni
vključena
In kaj menijo o zadnji predvideni prodaji v zdajšnjem svetu KS Izlake, ki mu predseduje Sašo Vučko? »Krajevna skupnost v
postopku zadnjega zbiranja ponudb stečajnega upravitelja ni bila vključena. Z rezultatom smo bili seznanjeni iz medijev.
Moram priznati, da nas tovrstni morebitni
špekulativni nakupi in nerealne ponudbe
jezijo, saj smo dejansko krajani Izlak vsakodnevno oškodovani za normalno okolje bivanja. Medijske toplice so za nas srce
in duša Izlak iz časa Valvasorja in ustanovitelja toplic Alojza Prašnikarja, sočasno
pa zadnja leta naš največji poraz. Izlake
so zaradi tega močno degradirane pri razvoju turizma. Velikemu trudu navkljub
so nas tudi tokrat izigrali država in lobiji v

Stara šara iz hotela je našla mesto v
nekdanjih garderobah.

mentiram. Imam zelo malo upanja, da v
ozadju stoji občina in da bo objekt prišel
v njeno last.«
Od župana v vsem tem času najbolj pogreša aktivno sodelovanje pri nakupu toplic. »Pustimo zdaj stare zadeve, kako se
je takrat objekt prodal (zanimivo bi bilo
izvedeti, kam je šel denar od prodaje, saj
so bile toplice prenovljene tudi s samoprispevkom naših starih staršev in staršev). Pogrešam tudi to, da župan ni nikoli sklical sestanka direktorjev podjetij,
ki delujejo ali samo živijo v naši občini.
Poznam kar nekaj poslovnežev, ki so mi
zagotovili, da bi prispevali denar v morebitno novo podjetje, ki bi se ustanovilo in obnovilo toplice. Lep primer, kako ta
zadeva deluje, so Terme Snovik, ki imajo
skoraj sto lastnikov, od manjših do večjih
podjetij, zadrug in zasebnikov, tudi fizičnih oseb.«
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Pod kupolo je bil manjši notranji bazen.

Pogled s ptičje perspektive na nekoč
delujoči olimpijski bazen s tribunami

Dodal je še, da je žalostno, da je bilo
Zagorje pred nekaj leti razglašeno za enega
najbolj turističnih krajev, čeravno je v celotni občini po zatonu toplic le nekaj sob, kjer
lahko morebitni turisti, ki jih resnici na ljubo ni veliko, prespijo. »Vmes se je zgradilo
veliko ‘spomenikov’, ki zagorski občini niso
povečali prepoznavnosti, kot je bilo takrat
zagotovljeno. Z vsem tem denarjem bi bile
lahko Medijske toplice že zdavnaj odkupljene in verjetno bi se že tudi kopali,« je še dodal Novšak in za konec povedal še: »Res mi
je hudo, da živim v kraju in občini, ki ima
velik turistično-zgodovinski potencial – naj
omenimo Medijske toplice, Medijski grad
in Janeza Vajkarda Valvasorja –, vendar žal
občina nima nobene strategije razvoja. S
tem vodstvom je po mojem mnenju tudi nikoli ne bo imela. Ima samo kratkoročne vizije pred volitvami in, kar je najslabše, zelo
slabo opozicijo. Skratka, moje mnenje je, da

ozadju, kajti nerealno je, da je v naši državi mogoče iz stečajnega postopka prodati
nepremičnino ponudniku, ki ne le da nima bilančnega izkaza o izvoru sredstev za
nakup, ampak ne pozna niti specifike samega zemljišča. Krajevna skupnost podpira vsakega, ki je pripravljen vlagati v
naše okolje, žal pa si ne želimo ponovitve
scenarija, v katerem smo trenutno. Občini
Zagorje ob Savi smo predlagali uveljavljanje predkupne pravice, vendar v danem
trenutku takšne investicije zaradi posledic epidemije verjetno pomenijo precejšnje tveganje za občinski proračun.«
Kakorkoli že, rudniki, zaradi katerih je
ta dolina prepoznavna, in Medijske toplice, ki so ponujale počitek in razvedrilo v termalni vodi, so vse bolj bled spomin. Na oboje opozarja le nekaj zapuščenih objektov.
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Astrolog Rok Koritnik
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/.

46

rožnik 2020

POdšentJuRčaN

Roman Rozina

Epidemija, knjige in oblast
Šestnajstega aprila tisoč devetsto štirideset in nekaj se je Bernard Rieux, zdravnik v mestu Oran na
alžirski obali, skoraj spotaknil ob mrtvo podgano,
ki je ležala sredi stopnišča. Čez nekaj dni so mrtve
podgane, ki so od vsepovsod lezle na dan, šteli že
v tisočih. Prebivalcem je prišlo do zavesti, da je ta
pojav, ki mu še ni bilo mogoče določiti obsega niti
dognati izvora, sam po sebi grozljiv.
Neznano kdaj je v brezimnem mestu v gneči pred semaforjem obstal avto. Vozniki, razporejeni za njim, so
najprej besno hupali, nato pa začeli lesti iz svojih avtomobilov, da bi umaknili oviro. Zdelo se je, da moški, ujet
v ustavljenem avtomobilu, ponavlja eno in isto besedo,
ne eno, dve, tako je, kakor se bo izvedelo potem, ko bo
nekomu končno uspelo odpreti vrata, Slep sem.
Tako se začenjata Camusova Kuga in Saramagov Esej
o slepoti, verjetno najboljši knjigi o epidemijah. Knjigi,
ki sta ob izteku letošnje zime in prihodu pomladi oživeli
v spominu mnogokaterega bralca, knjigi, ki nam lahko
pomagata razmišljati o nenavadnih časih, če jih že doumeti še ni mogoče v celoti.
Iz včerajšnjega prepričanja, da je človek absolutni gospodar nad živim in mrtvim, ki nas obdajata, da lahko
od tam jemlje brez omejitev in ne glede na posledice,
smo se zbudili v novo resničnost. Neki pol organizem,
ki mora najprej osvojiti gostiteljsko celico, da se sploh
uresniči, je na glavo postavil naša življenja in nešteta
dogajanja, ki so se zdeli samoumevni, večni.
Dvom v človeško večvrednost in razkrajanje podobe
neomejene moči mirne duše prištejem k tistemu, kar je
novi koronavirus storil dobrega. In to nista edini stvari na seznamu: zaradi čistejšega zraka so se marsikje
razširila tudi fizična obzorja, pridigarji liberalnega kapitalizma hitijo s socialističnim razdeljevanjem denarja,
globalizacija nenadoma ni več edini biotop modernega
človeštva.
Žal je seznam z druge strani brega precej daljši; tudi
če ne bi šteli mrtvih, osamljenih in potisnjenih v hude
stiske, tudi če bi odmislili ustavljene ali omejene temeljne družbene dejavnosti od zdravljena do izobraževanja.
Epidemija je razgalila slabo, ki je v nas. Od drobnega egoizma, ko so ljudje po trgovinah pohlepno grabili
neizmerne količine kvasa, do sebičnosti držav, ki se deklarirajo kot medsebojno povezane in naklonjene, a so
sprejemale ukrepe o prepovedi izvoza zaščitne medicinske opreme, in novodobnih hajdukov, ki so se hvalili
pred kamerami, kako so opremo dobesedno ukradli.
Razkrila je, s kakšno lahkoto zaplavamo v tokove nestrpnosti in sovraštva. Krivi so Kitajci, ker jedo netopirje
ali slabo zapirajo vrata v laboratorijih, krivi so slovenski
zdravniki, ker so smučali v Italiji, krivi so novinarji, ker
zastavljajo vprašanja, na katere oblast ne želi ali ne zna
odgovoriti, zato jih preprosto odstrani z novinarskih
konferenc in se postarani govorec vlade pogovarja sam
s sabo ter žuga prazni dvorani.
Pokazala je, da noben virus ne more uničiti kriznega
dobičkarstva. V minulih tednih smo gledali neskončno
telenovelo, kjer so kot gobe po dežju poganjala podjetja in podjetniki, ki znajo in zmorejo za narodov blagor
najti in pripeljati zaščitne maske, respiratorje in drugo

vir fotografije: www.ars.rtvslo.si
opremo. Ljudje, ki so podjetja odprli dan prej, ki so prišli navzkriž z davkarijo in zakoni, ki druge dni prodajo
prehranska dopolnila ali imajo lepotne salone, so lahko
sklepali pogodbe z državo po poljubnih cenah in pogojih, med dušebrižniki so se pojavljali na pol odsluženi
politiki, filmski igralci, žene in mame oblastnikov, bogati
Slovenci in tisti, ki bi to radi postali.
Odkrila je neizmerno človeško neumnost, ki množično zagovarja in deli bebavosti, resda dan kasneje preoblečene v sarkazme, da bi se veljalo z virusom spoprijeti
na način, da bi v telo vbrizgavali razkužilo. Ali če se z
one strani luže vrnem v domače loge: mar si ni nekdo prislužil direktorskega mesta z za oblast laskavo in
ljudstvo strašljivo napovedjo, seveda tudi strašljivo nesmiselno, da bi brez ukrepov v naši majhni državi umrlo
devetdeset tisoč ljudi?
Razgalila je, kako rada oblast kopiči omejevalne ukrepe, včasih potrebne zaradi varovanja zdravja in drugič
zaradi dokazovanja moči, s kako neznosno lahkotnostjo
blati in menja ljudi, ki podvomijo vanje, od nepravih epidemiologov do zgagastih novinarjev. In to, kako zelo se
lahko v njenih očeh razlikuje človek od človeka: oblasti
se trudijo čim hitreje na široko odpreti avtoceste turističnega prelivanja ljudi in čim bolj vodotesno zapreti
ozke stezice danes tako ali tako usihajočega begunskega eksodusa.
Še dolgo bi se lahko sprehajal po meandrih sedanjega
življenja, kjer oblastniki zalegajo jajčeca samovoljnosti
in pretkano računajo, da se bodo v miru razvila v jutrišnje norme, ker nas hromi strah za zdravje in življenja,
za naša lastna in tista v radiju, kjer smo še sposobni
čustvenega odziva.
Začel sem v imeniti družbi nobelovcev iz druge polovice prejšnjega stoletja, končujem z razmišljanjem poljske pisateljice Olge Tokarczuk, ki se je zadnja okitila s
to nagrado. V eseju Prihajajo novi časi se sprašuje, ali ni
šele z virusom prišla normalnost, ali ni bilo tisto prej preveč, prehitro in preglasno. Virus nas je vendar spomnil
na to, kar smo si tako strastno zatajevali – da smo krhka
bitja, zgrajena iz najrahlejše snovi. Da umiramo, da smo
smrtni. Da nas naša »človeškost« in izjemnost ne ločujeta od sveta, pač pa je svet nekakšna velika mreža, v
kateri tičimo, povezani z drugimi bitji z nevidnimi nitmi
odvisnosti in vplivov. Da smo odvisni drug od drugega
in da ne glede na to, iz kako daljnih dežel prihajamo, kateri jezik govorimo in kakšne barve je naša koža, enako
obolevamo, se enako bojimo in enako umiramo.
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