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FRANC
KOPITAR
Zagorjan in likovni pedagog
Pri raziskovalni nalogi so sodelovali
mladi zgodovinarji OŠ Ivana Skvarče in
Lara Kerin.
Mentorica: Milena Zupančič
Šolsko leto: 2006/2007

Čeprav te že dolgo ni med nami,
nam spomin nate polepša
marsikateri dan v življenju.
Lara Kerin
(1928-1989)
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Namen naloge
V okviru projekta »Zagorje nekoč« smo se mladi zgodovinarji odločili za
raziskovalno nalogo o življenju in delu Franca Kopitarja, saj je Lara Kerin, učenka naše šole, njegova vnukinja. Poleg tega je F. Kopitar poučeval
likovno vzgojo na naši šoli.

Življenjepis
Franci Kopitar se je kot drugorojenec očetu Francu in mami Tereziji
Novak rodil 4. novembra 1928 v
hiši maminega brata na današnji
Kidričevi ulici v Zagorju.
Oče je bil po poklicu apneničar,
mama pa gospodinja. Blizu apnenic, ob železnici, je oče dobil stanovanje in tu so živeli v letih od 1936
do 1952.
Med tem je delovni oče gradil hišo
v Dolenji vasi, v katero so se vseli-

Rojstna hiša F. Kopitarja danes
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Zagorje ob železniški progi med obema vojnama

li leta 1952. Franci je tam živel do
svoje smrti.
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Učil se je tudi igranja
violine.
Sestra Terezija Knez se spominja:
«V meščanski šoli je bil navdušen
nogometaš, vratar. Med igro mu je
nekega popoldneva odpadel podplat na čevlju. Franci je pritekel
domov, podplat na čevelj zavezal z
vrvjo in odhitel nazaj na igrišče.«
Druga svetovna vojna mu je vzela
leta najlepše mladosti. Leta 1943
so ga vpoklicali v nemško vojsko.
Naslednji dan je pobegnil v partizane. V kamnolomu Rigel, kjer je rad
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risal, je pustil razmetane slike in
krede, kakor da so ga na silo odpeljali. Nosil je partizansko ime Silvo,
po padli partizanki Silvi Drame. V
Črni na Koroškem je delal v ilegalni
tiskarni Netopir.
Vojne je bilo sicer leta 1945 konec,
toda časi so bili še vedno negotovi. Ker so ilegalno hodili čez mejo
v Avstrijo, so ga leta 1946 Angleži
ulovili. Kot političnega vohuna so
ga obsodili in za 7 let zaprli v graške zapore.
Tam je veliko risal za sojetnike, čuvaje, pa tudi za direktorja zapora.
Vodstvo zapora mu je priskrbelo
dovolj papirja in barv za slikanje.
Sicer je v zaporu delal kot mizar.
Ta leta hude človeške preizkušnje v
zaporu je nosil v sebi vsa poznejša
leta.

Partizan Silvo

Leta 1953 se je vrnil v Zagorje in se kot izredni študent vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Delal pa je na turistični agenciji
Putnik v Ljubljani.
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F. Kopitar kot študent

Pet let se je vozil po železni cesti od Zagorja do Ljubljane. Zanj so bila to
skromna leta v materialnem smislu, v duhovnem pa bogata, zanimiva in
lepa.
Leta 1959 je diplomiral pri prof. Gojmirju Antonu Kosu.
V šolskem letu 1959-1960 se je zaposlil kot učitelj risanja na Osnovni šoli
Zagorje.
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Učitelji OŠ Zagorje leta 1960

Njegovi učenci se ga spominjajo
kot izjemnega človeka, odprtega,
duhovitega in veselega.
Franci Kopitar je imel željo, se spominja njegov učenec Milan Razboršek, da bi vsi Zagorjani imeli doma
vsaj eno njegovo sliko. Ni mu šlo za
denar, ampak za umetnost in Zasavje, ki ga je najraje risal. Njegova največja strast je bila reka Sava,
ob kateri je odraščal.

F. Kopitar v dolini Save
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F. Kopitar: Zagorje

Spomenik rudarjem v Zagorju
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V družbi z mladimi je vedno iskal nove, sveže ideje in dejavnosti. Tako se
je preizkušal na fotografskem in filmskem področju, v kiparstvu, pa tudi
v poeziji je zapustil svoje sledi.
Na filmskem področju je ustvaril nekaj risanih filmov. Z Zlatkom Benkom
sta posnela dokumentarni film Od apnenca do apna ter leta 1969 dobila
nagrado Viba filma. Tri leta pozneje sta v Skopju prejela Grand Prix za
film Njim pripada.
Kot kipar je zasnoval in izdelal spomenike v občini.

Spomenik žrtvam vojne v Kotredežu
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Spomenik izseljencem v Podkumu

V pesniški zbirki Razvejano deblo je prispeval sedem pesmi in moderne vinjete.
»Tisoč let prihodnosti zapira pot preteklim blodnjam,« je zapisal pesnik F. Kopitar.
V Zagorju si je ustvaril dom in družino.
Oktobra 1981 je zapustil pedagoško delo
na Osnovni šoli Ivana Skvarče in kot direktor KC Delavski dom Zagorje zdržal
samo eno leto, nato pa odšel poučevat
zasavske srednješolce.

14

Franci Kopitar je bil vsestranski človek, ki je ljudem vedno vlival upanje.
Pravzaprav ni bilo Zagorjana, ki ga ne bi poznal, njega in njegovega neuničljivega wartburga, ki je bil včasih bolj podoben potujočemu ateljeju kot
spodobnemu avtomobilu. Kot voznik je bil mnogim na razpolago, usluge
je dajal z nasmeškom in dobro voljo. Z wartburgom je prevozil velik del
Evrope.
Hči Nina Kopitar se spominja: «Kot srednješolka sem bila na večdnevni
ekskurziji v Italiji, v mestu Grado. Med počitkom sem zaslišala ropot avtomobila, ropot wartburga. To bi bil lahko le naš avto, sem si rekla. In res,
obiskali so me starši.«
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Njegovo srce se je ustavilo marca
1989. Franci je zapustil Zagorju in
Zasavju posebno barvo človečnosti, prijaznosti.
Mnogi Zagorjani smo čutili potrebo,
da imamo doma na steni delček
njega, del njegove ustvarjalnosti,
njegovo sliko. Med učenci Osnovne šole Ivana Skvarče smo izvedli
anketo o slikah F. Kopitarja na njihovem domu in našli 74 slik (olje,
pastel, akvarel, grafika).

F. Kopitar pri pouku v naravi
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AKADEMSKI SLIKAR
Daljše obdobje je pod vplivom prof. G. A. Kosa slikal s »špohtlom« in na
platna nanašal oljne barve v gostejših in debelejših ali redkejših in tanjših
plasteh. V tej tehniki je naslikal nekaj izjemnih sotesk reke Save.

Poleg oljnih podob na platnu je slikal tudi z akrilnimi barvami. Spremenil
je tehniko nanašanja barv na platno in se odločil za bolj čiste razmejitve
med njimi.
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Istočasno so nastajali njegovi linorezi rudarjev, starih domačij, gospodarskih poslopij, grajskih razvalin, rudnika ...
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Razstavljal je samostojno in skupinsko: v Zagorju, Trbovljah, Ljubljani,
Velenju, Idriji, Ravnah na Koroškem, v Jugoslaviji, Franciji, Avstriji, Italiji.
Bil je stalni gost na razstavah slikarske kolonije Izlake-Zagorje.

Razstava F. Kopitarja leta 1977
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Kot umetnik je bil poetični realist, nadrealist in abstraktni slikar.

F. Kopitar: NINA
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ZAKLJUČEK
Franci Kopitar nam je zapustil veliko slik, ki so nam dragocene tudi zato,
ker smo Francija poznali. Izročali jih bomo iz roda v rod in črpali iz njih
duh njegovega časa. Prisotnost v naših domovih si je Franci prav gotovo
zaslužil, saj je bil enkraten učitelj, dobričina in poštenjak.

VIRI IN LITERATURA
1.
2.
3.
4.

Ustni viri.
Nande Razboršek: Franc Kopitar, zloženka ob otvoritvi njegove razstave 3. decembra 2004.
Časopisni članki.
Kronika OŠ Ivana Skvarče, Zagorje.
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OKROGARJEVA
KOLONIJA
Kako so stanovali naši predniki
ZGODOVINSKI KROŽEK
OŠ Toneta Okrogarja
Mentorici:
Darja Klukej, Kristina Renko
Šolsko leto: 2006/2007
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NAMEN RAZISKOVALNE NALOGE
Naša šola, 0Š Toneta Okrogarja, stoji v rudarskem okolišu. Številni učenci, ki jo obiskujejo, še vedno živijo v rudarskih stanovanjskih kolonijah.
Letošnja tema raziskovalne naloge nam je dala priložnost, da smo podrobneje spoznali zgodovino stavb naše neposredne okolice. Cilj raziskovanja je bila Okrogarjeva kolonija, ki je le nekaj sto metrov oddaljena od
naše šole. Ime Okrogarjeva kolonija je povezano tudi z našo šolo. Tone
Okrogar je bil narodni heroj. Živel je v tem delu Zagorja, imenovanem
tudi Toplice, zato sta kolonija in šola poimenovani po njem.
Okrogarjeva kolonija v Toplicah je tipično rudarsko naselje. Celotna okolica naše šole nosi pečat rudarjenja bolj kot katerikoli drugi del Zagorja.

Stare toplice
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ZGODOVINSKI PREGLED
Revirsko področje (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) je bilo vse do 19. stoletja
pretežno kmetijsko in slabo naseljeno. Z odkritjem velikih zalog rjavega
premoga pa so Revirji zrasli v enega največjih industrijskih centrov v
Sloveniji.
Hiter gospodarski razvoj je povzročil vrsto sprememb in te so bistveno
vplivale na življenje v teh krajih. Rudniki so za svoje delo potrebovali iz
leta v leto več delovne sile, zato se je število prebivalcev v enem stoletju
početverilo. Spremenili so se tudi pogoji in načini življenja. Večje število
prebivalcev je bilo vzrok razvoju gostinstva, trgovine in obrti, pa tudi za
dvig splošnega standarda: šol, zdravstva, socialnega zavarovanja, komunalne infrastrukture ...
Velik prelom v razvoju pomenijo sedemdeseta leta 19. stoletja, ko je
Trboveljska premogokopna družba (TPD) prevzela vse revirske rudnike.
Drugi prelom pa so dvajseta leta tega stoletja. Bolj intenzivno so začeli
urejati komunalne objekte, vpeljali so elektrifikacijo, gradili stanovanja ...
Vendar so prav ta leta tretjega desetletja pomenila bistveno poslabšanje
življenjskega standarda rudarjev. To je bil čas velike gospodarske krize.
Delavske kolonije, objekti skupne rabe in postavitev v urbano okolje pomenijo posebno obliko rudarskega delavskega življenja.

Zagorje okrog leta 1860 (po stari sliki)
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Stare Toplice

V Zagorski dolini sta se izoblikovala dva industrijska centra, ki sta bila
hkrati tudi središče poselitve rudarskega delavstva. To so bile Toplice z
Okrogarjevo kolonijo, drugi pa je bil Kisovec – Loke.
Večina objektov in stanovanjskih zgradb za rudarje stoji še danes in služi
istim namenom. Seveda so skoraj vsi doživeli večje ali manjše prenovitve, kar je precej razvrednotilo njihov kulturno-zgodovinski razvoj.
Do srede 19. stoletja so bile Toplice velik kmečki kraj. Podoba kraja se
je začela spreminjati po letu 1842. Rudarjenje je v kratkem času močno
spremenilo podobo Toplic. Čeprav nimamo točnih podatkov o prvih rudarjih, je jasno, da so do konca fevdalne dobe v vseh naših premogokopih v
izdatni meri uporabljali kmečke sinove pri kopanju premoga, zlasti še na
dnevnih kopih, kjer je bilo delo enostavnejše.
0 tem, kje in kako so živeli prvi rudarji, ni bilo na voljo veliko podatkov. Znano je, da so se prva stanovanja zanje in za uradnike po-
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javila že leta 1803. lz izvlečka splošnega katastra leta 1835 razberemo, da je imel podjetnik Jožef Atzl stanovanjsko hišo, ki je
bila velika 1091 m2. Poleg stanovanj je bil tu tudi sedež uprave.
Število rudarjev se je iz leta v leto večalo in s tem tudi potrebe po stanovanjih. Zaradi pomanjkanja arhivskega gradiva in nenačrtne gradnje
je zelo težko opredeliti leto izgradnje posameznega poslopja. V času Zagorske premogokopne družbe (1842–1880) so bila zgrajena naslednja
poslopja:
-

“Pod uro” – dolga stanovanjska hiša za rudarje,
“Za ponom” – tri večnadstropne stanovanjske hiše,
“Za vodo” – dve večnadstropni stanovanjski hiši ob potoku Medija,
“Pod skalo” in “Stara šola’ – veliki zgradbi.

Podobo, ki jo imajo Toplice še danes, so dobile v času TPD (1880–1941).
Najbolj tipične zgradbe rudarskega naselja so se začele graditi v začetku
tega stoletja. To so znane kolonije.
Prva kolonija se je gradila v letih 1905–1910. Sestavlja jo 22 hiš kasarniškega značaja. Danes ta kolonija nosi ime po narodnem heroju Tonetu
Okrogarju.

Stare Toplice
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Razvoj števila hiš v Zagorju (samo rudarski deli mesta):
leto

1818

1869

1890

1900

1910

1931

1948

1953

1961

Toplice

35

33

82

98

132

112

116

114

102

Loke

21

31

36

48

46

52

60

63

70

Kisovec

35

72

67

69

69

75

84

132

175

Podobno kot ostala rudarska naselja so tudi Toplice razmeroma redko
naseljene. Prevladujejo območja z majhnimi hišami, kjer so tla komaj 5
do 10 % zazidana. Večja zgostitev je predvsem v Okrogarjevi koloniji,
vendar tudi tu prevladujejo pritlična poslopja in je gostota prebivalstva
še vedno nizka.
Povprečje je 60 prebivalcev na hektar, gostota stanovanjske zazidave pa
od 600 do 1000 m2 na hektar. Ker je kolonija kasarniškega tipa, pride na
hišo več kot 18 prebivalcev in dobrih 7 stanovanj, toda manj kakor 12 m2
stanovanjske površine na prebivalca oziroma pičlih 40 m2 na stanovanje.
V času številčnih rudarskih družin pa je bila ta kvadratura na prebivalca
še manjša.

OPIS OKROGARJEVE KOLONIJE
Ne glede na čas in namen izgradnje
ni bistvenih razlik med posameznimi hišami in kolonijami. Hiše so
preproste, brez okraskov ali kakršnekoli posebne arhitekturne značilnosti.

Zunanja podoba hiš
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Ulica v Okrogarjevi koloniji
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V veliki večini so bila stanovanja enaka: nekoliko večja kuhinja s štedilnikom (šporhetom) na drva ali premog, z mizo in stoli brez naslanjala
(štokerli) ali klopmi ter omaro za živila (kredenco). Poleg kuhinje je bila
shramba za živila (špajz) ter večja soba, v katero se je prišlo iz kuhinje,
ki je služila za spalnico (cimer). Spalnice niso imele peči.
Stranišča so bila skupna in ločena od stanovanjskega prostora. Eno stranišče je navadno uporabljalo več družin. Zaradi neurejenega in nerednega odvoza fekalij so bila stranišča po delavskih naseljih stalna žarišča
okužb.
Notranjost stanovanj je bila skoraj v vseh kolonijah enaka. Razlikovala se
je po opremi glede na materialne zmožnosti stanovalcev in po velikosti
stanovanj. Najmanjša stanovanja so merila 25 m2, največja pa 50 m2.
Oprema stanovanja je bila skromna, saj so večino opreme izdelali kar
sami rudarji ali pa tisti, ki so bili tega vešči.
Pohištvo so izdelovali tudi iz odpadnega lesa, ki so ga dobili pri rudniku.
Tla v stanovanju so bila lesena ali opečnata, pokrita z vrečami za moko
ali cement. Gospodinje so vreče obšile (obentlale). Kasneje so vreče nadomestile na bosanski način izdelane preproge (tepihi). Stene so bile enobarvne, včasih z vzorci (valcen).

Skupna kuhinja

Špajz
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OPREMA RUDARSKEGA STANOVANJA NA ZAČETKU 20. STOLETJA
Kuhinja:
1 šporhet – zidan štedilnik,
2kolemkišta – zaboj za premog,
3 kredenca – omara za živila in
posodo,
4 meterga – miza, pod ploščo je
bil prostor, v katerem so shranjevali moko in mesili testo,
5 štokerli – stoli brez naslonjala,
6 renhalterji – obešalniki za kuhinjsko posodo.

Tloris rudarskega stanovanja

Ostali drobni predmeti: kovinska posoda, keramična posoda, jedilni pribor, kad za posodo, likalnik na oglje, zajec za sezuvanje škornjev, vandšenerji – stenski prti. Za pranje pa so uporabljali: škaf, vešpisker – lonec za
kuhanje perila, rifelmašino za drgnjenje perila.
Spalnica:
7 postelja, 8 kosten – omara, 9 šublat kosten – predalnik, 10 skrinja za
perilo.
Ostala oprema: rajšpetel – predal pod posteljo, v katerem so spali otroci, štrozak – slamarica, kasneje modroc z morsko travo – zegras.

Meterga

Kredenca

Štokerl
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Kolemkišta

Soba, poslikana z vzorcem
- valcnom

Notranjost rudarskega stanovanja
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V kuhinjo je spadal obvezno še zaboj za premog in nekaj manjših predmetov. Tudi posode in jedilnega pribora je bilo malo. Do konca druge
svetovne vojne so knapovske družine jedle po kmečko – iz ene sklede.
Krožniki so bili le za juho, vilice in noži pa so prišli v širšo uporabo šele v
novi Jugoslaviji. K rudniškemu stanovanju so poleg stranišča spadale tudi
skupne krušne peči, perišča in štirne. Rudarske družine so do šestdesetih
let 20. stoletja pekle kruh doma, ker je bil trgovinski predrag. Pri peki je
bil zelo pomemben vrstni red uporabe peči, ki so se ga gospodinje morale
držati.

Krušna peč

Štirna
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Skupno stranišče »na štrbunk«

Perišče

K stanovanju je spadal tudi kos obdelovalne zemlje, ki je bil za skromen
družinski proračun zelo koristen. Poleg gred so imeli še hleve (štale) za
zajce, kure, koze, imenovane tudi knapovske krave.
Če je rudar umrl, se upokojil ali je bil odpuščen, je morala njegova družina
v tridesetih dneh zapustiti stanovanje. Tiste družine, ki so morate kolonijo
zapustiti, so se zapisale med občinske reveže ali pa so si poiskale najskromnejša podnajemniška stanovanja, kjer pa je bila stanarina za obubožane še vedno strašansko visoka (4–5 kron). V rudniških stanovanjih je bila
cena polovična, dokler jo niso povsem ukinili. Del stanarine je za rudniške
delavce refundirala TPD. Privatna stanovanja so bila ponavadi zelo slaba,
lastniki hiš so se zlahka okoriščali na račun velike stanovanjske stiske.
To so si rudarske družine še same povečale, ker so na stanovanje jemale
še samske moške – purše. Ti so za posteljo in hrano dajati približno eno
tretjino plače, ki je bila za velike družine pomemben vir dohodka.
Za stanovalce kolonije je bila zelo pomembna ulica pred vrstami hiš. Njihovo življenje se je prepletalo v stanovanju in na ulici. Le-ta jih je vezala
kot nekakšna prehodna postaja pred vhodom v stanovanje. V sedanjem
času promet ovira razvoj medsebojnih odnosov.
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Ulica v Okrogarjevi koloniji

Zunanjost stanovanj priča o slabih stanovanjskih razmerah, v katerih so
živele rudarske družine.
Lastnica zagorskega rudnika TPD svojega stanovanjskega fonda ni redno
vzdrževala, saj je to zanjo predstavljalo nekoristno vlaganje finančnih
sredstev. Pri vzdrževanju jim je šlo le za najnujnejše ukrepe, da delovna
sila živi in da je ne pokosi kakšna epidemija. Za tekoče vzdrževanje je
imela TPD nadzornike, ki so stanovalcem ukazovali, kaj se sme in česa se
ne sme delati v hišah, kako urediti vodno preskrbo, kako izpeljati po površju kanalizacijske žlebove, kam speljati hudournike s hribov, kdaj črpati
greznice, kdaj zamenjati desko na stopnišču ...
Največkrat so se pogovarjali z rudarskimi ženami, ki so gospodinjile doma,
kajti zanje ni bilo nikjer primerne zaposlitve, razen na rudarski separaciji.
Nadzorniki so krotili tudi rudarske otroke, dokaj številne v družinah, da
pri igrah ne bi poškodovali stanovanjskega imetja družbe.
Življenjski standard rudarjev je bil zelo nizek in je le počasi rasel. Odvisen
je bil od trenutne ekonomske in politične situacije in je doživljal velike
spremembe. Najhujše je bilo v času gospodarske krize, ko sta vladala
brezposelnost in redukcija, kar je zmanjšalo že tako nizko kupno moč
rudarskim družinam.
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Situacija se je začela izboljševati šele po letu 1935. Po letu 1945 se je
življenjski standard rudarjev iz leta v leto dvigal.
V težkih pogojih je bil tudi jedilnik rudarskih družin bistveno drugačen od
današnjega. Po spominu Otmarja Petarja so rudarske družine pojedle veliko koruznih žgancev, polente, fižola, krompirja, meso je bilo redko kdaj
na jedilniku, veliko se je pojedlo zelja, repe ter šmorna – funšterca.
Popili so veliko črne Knajpove kave brez sladkorja, ker zanj ni bilo denarja. Podobno kot z jedjo je bilo tudi z obleko in obutvijo. Nosili so le
najcenejše in najtrpežnejše stvari.
Po vojni je postal lastnik kolonij REK EK (Rudarsko energetski kombinat
Edvarda Kardelja), ki je imel tudi razpolagalno pravico do stanovanj, od
leta 1965 pa je bila za vzdrževanje zadolžena Stanovanjska skupnost Zagorje. Ta je skušala kolonije nekje bolj, drugje manj prilagoditi modernim
zahtevam življenja.
Začelo se je postopno menjavanje lesenih stranišč z angleškimi, prekrivanje streh, menjava lesenih tal z betonskimi, beljenje fasad ... Kljub takim
prizadevanjem pa mnogi stanovalci kolonij še vedno ne morejo zadovoljiti
vseh svojih potreb v teh stanovanjih.
Mnenja prebivalcev kažejo, da se kolonije, ki je stara več kot devetdeset
let, ne da pretentati. Vlaga je vdrla v stanovanja prej, preden so bila končana vsa obnovitvena dela.

BEZGARBERJEVA HIŠA
V Bezgarberjevi hiši smo živeli tri leta. To je velika »gverkovska hiša«. Je
dvonadstropna, na sredini pa ima prizidek, ki izgleda kot stolp. Po vsej
dolžini hiše so »ganki«. Pred poslopjem je ograjen vrt. V njem imajo stanovalci grede z zelenjavo in rožami. V tej hiši sem se rodila 6. aprila 1985.
leta. Stanovali smo v pritličju na levi strani. Pred glavnimi vrati je dolga
odprta veža. Zunaj smo imeli stranišče, ki sta ga uporabljali še dve stranki. Iz odprte veže so vodila vrata v kuhinjo. Ta je bila zelo majhna. V njej
smo imeli kuhinjsko opremo in tudi štedilnik na trdo gorivo. Iz kuhinje si
šel v majhno, ozko shrambo. V njej smo imeli vodo in »stalaže«.
Ker je kuhinja predstavljala osrednji prostor, si iz nje lahko prišel tudi v
spalnico, ki pa je bila zelo velika. Tu je med pohištvom stala moja posteljica.
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Pozimi smo morali
močno kuriti, da smo
ogrevali vse prostore.
Hiša ima zelo debele
stene, ki pa ne zadržujejo toplote. Vrata
v kuhinjo, ki so tudi
vhodna vrata, imajo
majhno okno. V spalnici sta dve okni, v kuhinji in shrambi pa je
po eno ozko okno. Vsa
okna v tej hiši se odpirajo navzven.
Ta hiša je bila tudi dom
pesnika Mileta Klopčiča. Starejši domačini pravijo, da so Klopčičevi živeli v
prvem nadstropju na levi strani zgradbe. Ta pa je tik nad stanovanjem, v
katerem sem se rodila jaz in preživela v njem tri leta svojega otroštva.
Maja Berk

ZAKLJUČEK
Cilj te raziskovalne naloge je bil, da podrobneje spoznamo zgodovino
zgradb naše bližnje okolice. Vsi, ki smo pri delu sodelovali, menimo, da
je naše znanje obogateno. Hiše, mimo katerih hodimo vsak dan, so dobile nov pomen. Zdaj cenimo njihovo zgodovino in čutimo ljudi, ki v njih
živijo.
Čeprav ta del Zagorja spada po mnenju ljudi med neugledne dele mesta, je vendarle zgodovinsko bogat. Tu je bila zibelka rudarstva in
s tem tudi zametek Zagorja kot mesta. Danes prevzemajo vodilno vlogo druge dejavnosti. O rudniku govorimo le še kot o rudniku v zapiranju. Radi pozabljamo, da je to srčika naše preteklosti.
Upamo, da smo to preteklost z našo raziskovalno nalogo vsaj malce obudili in iztrgali pozabi, saj smo Zagorjani vendarle “otroci rudarjev”.
Predlagamo naslednje:
- ohrani naj se tipično rudarsko stanovanje kot kulturni spomenik,
- zunanje spremembe na hišah naj bodo vodene,
- notranje spremembe naj ne vplivajo na zunanjost,
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- detajle naj prebivalci oblikujejo na svoj osebni način, z individualnim
pečatom, vplivati pa ne smejo na celotni izgled kolonije.
V zadnjem desetletju se je spremenila celotna podoba naselja Toplice.
Številne stanovanjske hiše so obnovljene, šola je dobila novo fasado,
izginili so mnogi rudniški objekti (npr. separacija), tok rečice Medija je
reguliran, prestavljena je glavna cesta ... Ali pomeni nova podoba tudi
nadaljnji razvoj Toplic in naše šole, pa bo pokazal čas.

Kolonija danes

VIRI IN LITERATURA
1.Delavske kolonije v revirjih, Revirski muzej Trbovlje, Trbovlje 1984. Pripravil Miran Kalšek, sodelovala
Vito Hazler in Jurij Kolenc, založil Revirski muzej ljudske revolucije Trbovlje.
2.Dvesto let rudnika Zagorje, Triglavska tiskarna 1955. Uredil in pripravil pripravljalni odbor za proslavo 200-letnice rudnika Zagorje.
3.Brane Omahne, Rudarska naselja, Občinski obveščevalec, februar 1986.
4.Jana Mlakar Adamič, Bivalna kultura industrijskega proletariata − kolonij v Zasavskih revirjih, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1/1991.
5.Jana Mlakar Adamič, Mi smo pa od tam doma, Pepita, november 1992.
6.Igor Vrišer, Rudarska mesta, Slovenska matica, Ljubljana 1963.
7.Miran Kalšek, Revirji − delavski center, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1/1991.
8.Ustni viri: izjave starejše občanke (Marija Skok) in fotodokumentacija v zasebni lasti.
9.Arhiv Rudnika v zapiranju Zagorje.
10.Osnovnošolski etnološko-likovni tabor “Okolje 94”.
11.Slikovno gradivo g. Staneta Kneza.

37

PODOBE
IZLAK
Kraj v očeh obiskovalcev nekoč in danes

Mentorice:
Alojzija Drnovšek, Sonja, Pevc, Romana Poglajen
Šolsko leto: 2006/2007

38

1 UVOD
Ob razpisanem projektu Leto kulture 2006/2007 Ministrstva za kulturo in
Ministrstva za šolstvo in šport, v katerega se je vključila tudi knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje v sodelovanju z osnovnimi šolami, smo se mentorice
in člani literarno-turističnega ter zgodovinskega krožka odločili, da predstavimo svoj kraj. Najprej smo raziskali njegove privlačnosti s turističnega stališča, nato pa smo dodali še prikaz razvoja kraja prek razglednic.
Tako smo si kraj ogledali še z zgodovinsko-etnološkega vidika.
Pri delu z različno literaturo nas je spremljalo veliko teorij o kulturi. Ker
pa je naslednja tako univerzalna, obenem pa velja misel o spoznanju prav
bralcem naše raziskovalne naloge, smo jo zapisali. Namreč ob branju naloge bodo spoznali naš kraj.
Francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry je ob začetku druge svetovne
vojne zapisal takole: Kultura je dediščina verovanj, navad in spoznanj, ki
si jih je človek pridobil počasi v teku stoletij in ki si jih more s pravilnim
mišljenjem le težko utemeljiti, ker se utemeljujejo sama od sebe kakor
pota, kadar vodijo kamor koli, kajti vselej mu odpirajo svojo notranjo
prostranost.
Raziskovanje smo začeli s pregledom literature in izpisovanjem, na terenu smo zbirali razne dokumente in razglednice. Nato smo zbrano gradivo
analizirali in uredili.

2 PREDSTAVITEV IZLAK, KRAJA
Z MNOGIMI PRIVLAČNOSTMI ZA
OBISKOVALCE (TURISTE)
2.1 OSNOVNE ALI PRIMARNE PRIVLAČNOSTI
Med naravnimi privlačnostmi Izlak izstopa predvsem izvir termalne vode,
ki ga izkoriščajo za turistično ponudbo v hotelu Medijske toplice. Pridružuje se še lepa okolica z značilnim zaključenim kotlinskim reliefom. V ožjem
pomenu je to dolina spodnjega toka potoka Orehovice do sotočja z večjim potokom Medijo. V tem delu Posavskega hribovja se jasno vidi, kako
so tekoče vode stopničasto razrezale znižujoče se površje. To se zaradi
kamnin, ki so različno erozijsko odporne, v terasah spušča proti izteku
doline. Področje je lahko prehodno prek dolinskih prevalov na razvodjih,
vendar je ponekod ostro omejeno s strmimi pobočji in vzpetinami, kot so:
Kalanov hrib, Slovnik, Špičnik, Prhovec …
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Nadmorska višina kraja je 395
metrov. V dolini prevladuje še čist
zrak, ki pa je bolj onesnažen v
času kurilne sezone ali povečanega prometa. Tudi zaradi temperaturnih inverzij se pojavijo koncentracije onesnaženosti. Zanimivo je,
da zaradi zaprtosti kotline prihaja
do temperaturne inverzije tudi v
poletnem času. Takrat se pojavijo meglena in sveža jutra. Meglo
pomagajo razpihati nekateri stalni
vetrovi, mednje spadajo po poimenovanju domačinov štirje. To so
Okolica Izlak
burja, sever, jug in krivec.
Na obdelanih področjih uspevajo
krompir, fižol, koruza, pšenica, proso, ječmen, repa, pesa, korenje; od
sadnega drevja predvsem jablane, hruške, češnje. V višjih legah dobro
uspevajo še ajda, slive in orehi. Precej je v okolici Izlak mešanega listnato-iglastega gozda. Po njem se podi divjad, ki je značilna za to področje:
od srn, lisic, zajcev do gamsa, ki ga je lovska družina naselila v višjih
predelih pred nekaj leti.
Družbene turistične privlačnosti, ki
so na Izlakah vredne večjega zanimanja, kot so ga bile do sedaj,
so predvsem ostanki medijskega
grajskega kompleksa. Grad Medija
in grajska konjušnica v ruševinah,
obnovljena kapela in naseljena pristava spadajo pod spomeniško zaščito od leta 1988. Dve leti pozneje
je bila obnovljena grajska kapela,
Center Izlak z Medijskimi toplicami v
od leta 1993 pa je na njej vzidana
ozadju
spominska plošča Janezu Vajkardu
Valvasorju. Ta opozarja, da je bil tukaj pokopan naš veliki polihistor, ki
ga je zaradi enciklopedičnega dela Slava vojvodine Kranjske poznala vsa
tedanja kulturna Evropa. Grad Medija je bil Valvasorjevo bivališče v času
mladosti, ki jo je preživel po šegi tedanjih plemičev na potovanjih.. Spominska plošča pa ni edini spomenik na Izlakah, posvečen Valvasorju. V
parku Medijskih toplic stoji piramida – obelisk, ki ga je prvi lastnik in ustanovitelj zdravilišča Alojz Prašnikar odkril leta 1877 ob otvoritvi toplic.
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Na prisojni terasi nad Izlakami se kvišku vzpenja baročna cerkev sv, Jurija, ki je bila do 60-ih let še kuracija čemšeniška. Na hribčku nad Medijskimi toplicami se v zavetju visokih dreves skriva podlipoviška cerkev sv.
Mohorja in Fortunata. Občasno se v teh cerkvah prirejajo koncerti sakralne glasbe. Najbolj pa so obiskani Valvasorjevi večeri v kapeli medijskega
gradu, ki programsko spadajo v sklop prireditev pod imenom Imago Sloveniae – Podobe Slovenije. V letu 2007 so organizirani že 12. leto po vrsti.
Poleg komorne glasbe predstavljajo tudi druge kulturne dejavnosti.
Opuščeni grajski kompleks je prizorišče še ene znane poletne kulturne
prireditve - Valvasorjevega dneva. Prvotno so igre o Valvasorju začeli
igrati leta 1963 in izlaški gledališčniki so jih do prekinitve leta 1991 odigrali že devet. Leta 1999 so jih ponovno oživili. Vsako leto je vsebina igre
drugačna, piše jih pa znani kulturni delavec Nande Razboršek.
Med privlačnosti Izlak štejemo tudi zasebno zbirko predmetov etnološke
in zgodovinske dediščine, ki jo zbirajo člani družine Brečko. Gospodarica
Majda rada razkaže bogato zbirko. Skozi leto so na ogled tudi priložnostne
razstave, ki jih turistično društvo prireja v sejni sobi Doma društvenih dejavnosti. To so likovne razstave raznih ustvarjalcev, predvsem iz društva
Relik Trbovlje. Enkrat letno pripravi razstavo spominkarska sekcija pri TD.
Navadno se razstavi takrat pridružijo s svojimi ekološkimi izdelki učenci
osnovne šole. V domu starejših občanov Polde Eberl Jamski občasno prirejajo razstave izdelkov svojih varovancev in so veseli vsakega obiska.
Že desetletja se na Izlakah v poletnem času zberejo slikarji, ki ustvarjajo
v slikarski koloniji Izlake – Zagorje. Njihove stvaritve predstavijo v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje ob kulturnem prazniku.
2.2 IZVEDENE ALI SEKUNDARNE PRIVLAČNOSTI
Prometno-komunikacijske zmogljivosti in storitve so na Izlakah na visoki
ravni. Dostop do Izlak je možen iz več smeri. Iz Ljubljane do nas je približno 45 kilometrov. Naselje je razpotegnjeno ob magistralni cesti Trojane
– Zagorje, tako da večina turistov zavije na Trojanah desno po trojanskem
klancu navzdol. Po sedmih kilometrih vožnje smo že v središču kraja. Do
Zagorja je nato še šest kilometrov; še dva več do železniške postaje, ki je
tik ob reki Savi. Če se popotnik pripelje z vlakom do Zagorja, ima vsake
pol ure avtobusno povezavo z Izlakami. Lahko pokliče tudi taksi privatnega ali avtobusnega podjetja. Do Izlak se je mogoče pripeljati tudi po dolini
preko Moravč ali po stranski dolini iz čemšeniške smeri. Smeri iz Moravč
in s Trojan so povezane z avtobusnimi prevozi nekajkrat na dan, Čemšenik pa nima avtobusne povezave, ker je cesta le lokalnega značaja.
Kraj je komunikacijsko odlično povezan s svetom, saj je imel telefonsko
omrežje urejeno zelo zgodaj: med prvimi v Zasavju je pridobil tudi ka-
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belsko povezavo. Info točko imajo turisti možnost izkoristiti v turistični
pisarni.
Prenočitvene in prehrambene zmogljivosti ter storitve so se v kraju skozi
čas spreminjale. Ponudbo prenočišč so imeli pred dvema desetletjema
še pri krajanih, sedaj je možno prenočiti samo v hotelu Medijske toplice.
Tam nudijo tudi hrano in pijačo. Če hoče popotnik na Izlakah jesti še kod
drugod, se lahko ustavi v piceriji Čebelica. Za kakšno posebno priložnost
se mora prej najaviti na turistični kmetiji Zorec, kjer strežejo samo ob
koncih tedna. Drugje, v štirih gostinskih lokalih: Maln, Valvasor caffe, Pri
Kralj, Bife Ajda nudijo samo alkoholne in brezalkoholne pijače.
Druge izvedene privlačnosti, proizvodi, storitve in cene postajajo
v turistični ponudbi Izlak čedalje
bolj ekonomsko zanimivi. Ljudje se
zavedajo, da gostom ni dovolj le
prijazna beseda, marveč je treba
ponuditi tudi kakovost. V kraju s
približno 1000 prebivalci se ob magistralni cesti vrstijo različni objekti
komunalne in turistične infrastrukture. Zelo blizu sta si dve trgovini
z živili in osnovnimi potrebščinami
Čiščenje športnega igrišča
za gospodinjstvo (Tuš in Merkator),
nato trgovina s čevlji ter trgovina s kmetijskimi pripomočki. Poleg nje
je zbiralnica mleka z okoliških kmetij. V sklopu Kmetijske zadruge Izlake posluje tudi hranilnica. Sledita Gasilski dom in starejši kulturni dom,
kjer deluje domača gledališka skupina, občasno pa nastopajo gostujoči
gledališčniki. Enkrat tedensko v dvorani predvajajo film, ki ga dobijo iz
Kulturnega centra Zagorje. Mimo odcepa proti Čemšeniku in manjših hiš
ob cesti se prikaže poslopje OŠ Ivana Kavčiča iz leta 1929. Telovadnica
in prizidek sta bila dograjena pred dvema desetletjema. V šolskem letu
2006/07 se je pričela izgradnja prizidka z adaptacijo notranjih prostorov,
ki bo zelo spremenila zunanjo podobo šolske stavbe. Šola s 342 učenci
izvaja športne dejavnosti na športnem igrišču čez cesto. Ta ima poleg
osnovnih površin za različne dejavnosti tudi dobro vzdrževana igrišča za
tenis.
Na nasprotni strani se razprostira stanovanjski blok, poleg njega stoji dom starejših občanov Polde Eberl – Jamski. V bloku je podružnična
enota NLB, Banke Zasavje iz Trbovelj. Nekaj korakov naprej se Izlake
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ponašajo z novo pošto, nato z domom društvenih dejavnosti, kjer
ima sedež krajevna skupnost .V
smeri proti tovarni elektrotehničnih izdelkov ETI se vrstijo obrtni
delavnici (montaža gum, avtoličarstvo in avtokleparstvo) ter privatno
trgovsko, proizvodno in storitveno
podjetje Elektroprom EVJ. Glavnino svojih dejavnosti so preselili v
Kisovec, na Izlakah si prostor delita proizvodnja tiskanih vezij in fi- Pred domom starejših občanov
tnes studio Spin. Po drugi svetovni
vojni je v bližini še delal sedlar, sedaj pa kot upokojenec še ljubiteljsko
ustvarja izdelke iz usnja. Mizarske izdelke lahko dobite v dveh mizarskih
delavnicah. Ob križišču cest proti Moravčam in Trojanam, ob sotočju Orehovice in Medije, si stojita nasproti tovarna ETI in bencinski servis Petrol.
Zdravstvene usluge na Izlakah nudita zdravstvena ambulanta, ki deluje
v domu starejših občanov, in lekarna, ki ima svoje prostore v kompleksu
lokalov v Medijskih toplicah. V nujnih zdravstvenih primerih pacienti poiščejo pomoč v dežurni ambulanti ali lekarni v Zagorju. Enota Zasavskih
lekarn je edini delujoči lokal v objektu kopališča, saj ostali lastniki zaradi
nestrokovne izgradnje svojih lokalov ne usposobijo za delovanje. Pred leti
sta poizkušala nekaj časa vztrajati privatna turistična agencija in gostinski lokal s ponudbo pijač, vendar sta zaradi slabega prometa kmalu nehala obratovati. Za bolne živali lahko lastniki poiščejo pomoč v veterinarski
ambulanti Zasvet. Na področju osebnih storitev nudita usluge dve šivilji,
drugače pa prevladujejo v kraju frizerski lokali. Kar štirje so in eden od
njih deluje v domu starejših občanov. Zunanji gosti lahko koristijo tudi
usluge pedikerja in se kopajo v notranjem bazenu doma, ki uporablja isto
termalno vodo kot Medijske toplice.
Gost lahko na Izlakah poleg vsega navedenega uporablja športno-rekreativne površine, se sprehaja po sprehajalni poti med Medijskimi toplicami in gradom Medija, raziskuje okoliške zaselke, ki imajo že skoraj
vsi asfaltno povezavo s središčem. Kondicijsko bolj pripravljeni se loti
zahtevnejših pohodov po zgledno markiranih poteh na okoliške vrhove:
Čemšeniško planino, Zasavsko Sveto goro, Limbarsko goro, tudi dlje proti
Kumu nad Trbovljami. Vsi, ki se sprehajajo po kraju, opazijo, da je lepo
urejen, čist in poleti ocvetličen. Za podobo kraja se trudijo vsi: od posameznikov do raznih društev in predvsem krajevne skupnosti, ki nadzira
ter ureja komunalno ureditev. Že večkrat so bile Izlake imenovane za
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najbolj urejen kraj v Zasavju. Gostje se o kraju lahko informirajo preko
dveh lokalnih vodičev turističnega društva, na pomoč priskočijo tudi ostali člani. Propagandnega gradiva o samih Izlakah je bolj malo, več imajo
tega Medijske toplice. Turistična ponudba Izlak je lepo predstavljena v
turističnem zemljevidu občine Zagorje ob Savi.

3 IZLAKE NA RAZGLEDNICAH
Sodobni obiskovalec (turist) je ponavadi opremljen z različnimi tehničnimi
pripomočki. S seboj prinese videokamere, fotografske aparate, različno
zmogljive mobilnike… Posname lahko kakršnokoli podobo kraja, ki mu je
všeč in bi si jo rad ohranil za spomin ali za posredovanje drugim.
Toda nekateri obiskovalci še vedno radi kupijo razna turistična propagandna gradiva, napišejo radi tudi klasično razglednico.
3.1 RAZVOJ RAZGLEDNICE
Stare razglednice so danes del neprecenljive kulturne dediščine. Pomemben zgodovinski vir za raziskovanje na različnih področjih sta slikovni in
tudi pismeni del. Pojav razglednic na Slovenskem je neposredno povezan
z njihovim razvojem drugod po Evropi.
Na nastanek in razvoj so vplivale številne okoliščine, predvsem poštne
razmere, razvoj fotografije in tiskarskih tehnik. Ljudje so si v zgodovini
poiskali za komuniciranje številna pota. Ena takih so bile tiskane voščilnice. Izročali so jih osebno ali po pošti. Uveljavile so se v začetku 19.
stoletja.
Pruske tiskovinske razglednice veljajo za prve in prave dokazljive predhodnice dopisnic. Z njimi so zlasti trgovski popotniki napovedali svoj obisk.
Posamični primerki so imeli na hrbtni strani natisnjene slikovne podobe, v
tem primeru jih lahko uvrstimo med predhodnice razglednic. Najstarejša
ohranjena razglednica te vrste ima odtisnjen poštni žig z dne 30.oktobra
1867. Prva razglednica s sliko na hrbtni strani kartončka se je pojavila
leta 1872.
Leta 1873 je v Nemčiji izšlo na ducate razglednic s podobo na zgornji tretjini, ponavadi v pokončnem formatu kartončka. Takšno oblikovno podobo
so nemške razglednice ohranile do začetka devetdesetih let 19. stoletja
(opomba 1).

Opomba 1: Primož Premzl, Razglednice na Slovenskem, Pošta na slovenskih tleh, Maribor 1997.

44

3.2 PRVE RAZGLEDNICE NA SLOVENSKEM
Pomembno vlogo za nastanek razglednic so imeli pisemski listi s podobo
kraja, natisnjeno na zgornji tretjini lista oziroma kartončka. Okoli leta
1860 je imela vsaka pomembnejša stavba odtisnjeno svojo podobo.
Prva serija razglednic z upodobitvijo večjih slovenskih krajev se je pojavila na začetku devetdesetih let 19. stoletja. Izdala jo je dunajska založba
in umetniški zavod na Dunaju.
Pisanje in pošiljanje razglednic so olajšali založniki sami. Izdajali so namreč pisemski list in razglednico z enakim motivom. Pošiljatelj je na
razglednico napisal le krajše sporočila ali samo pozdrave, v pismu pa je
opisal še kaj več.
Do leta 1897 pošiljanje razglednic ni bilo običajno. O tem pričajo redki
ohranjeni primerki. Do zlatega obdobja razglednic je prišlo v začetku 20.
stoletja. Tudi v naših krajih se je pojavila moda pošiljanja in zbiranja
razglednic. Skoraj vsak manjši kraj je dobil svojo prvo razglednico. Na
vedno večje povpraševanje po razglednicah je vplivalo vse večje število
potovanj. Na razglednicah iz naših krajev, izdelanih do konca prve svetovne vojne, se pojavljajo tako slovenski kot nemški napisi, včasih pa
tudi dvojezični.
Poseben čar starih razglednic je v raznolikosti njihovih tem. Najpogostejše
teme na razglednicah so krajevni motivi, prizori iz vsakdanjega življenja,
pestri sta področji propagandnih in umetniških razglednic. Z etnološkega
vidika so zelo dragocene razglednice s prizori iz vsakdanjika. V zadnjih
dveh desetletjih pred razpadom habsburške monarhije sta imeli pri izdajanju razglednic precejšno vlogo tudi politična in predvsem narodnostna
pripadnost. Pomemben sklop so domoljubne razglednice, s katerimi so
budili slovenskega duha in narodno zavest. Razglednice z domoljubno
vsebino je izdajala leta 1910 ustanovljena in katoliško usmerjena »slo-

Motiv Izlak se pojavi (levo spodaj) na
sestavljeni razglednici Zagorja. Razglednica je bila poslana leta 1899 (Knjižnica Zagorje, domoznansko gradivo).

Razglednica s slovenskim in nemškim
napisom je bila poslana kmalu po letu
1900 (Marko Glavač).
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venska straža«. Na slovenskih razglednicah so se zelo zgodaj začele pojavljati podobe zaslužnih mož, velikokrat z motivi njihovega kraja rojstva,
delovanja ali smrti. Med prvo svetovno vojno so v vojno vpletene države
izdale nepregledno število propagandnih razglednic z vojnim motivom.
Propagandne razglednice je leta 1919 in 1920 izdal narodni svet za Koroško v podporo koroškim Slovencem. Prve umetniške razglednice so med
Slovenci oblikovali člani umetniškega društva Vesna.
Prve slovenske razglednice, ki po oblikovni plati spominjajo na zgodnje
nemške, so bile natisnjene v različnih tiskarskih tehnikah. Po letu 1879
so tiskarji zaradi vse večjega povpraševanja po razglednicah postopoma
opuščali kromolitografijo in jo zamenjavali z bolj preprostim knjigotiskom.
V začetku so bile razglednice črnobele, kasneje pa barvne.
Pri krajevnih razglednicah imamo pred očmi predvsem njihov slikovni del,
ki je pomemben zlasti zaradi časa nastanka in motivov, ki na drugih fotografskih posnetkih niso ohranjeni. Vrednost razglednic se s tega stališča
poveča po uveljavitvi fotografije, saj se je v primerjavi s starejšimi kromolitografijami povečala njihova motivna verodostojnost.

Sodobnejša razglednica Izlak iz sedemdesetih let prikazuje podobne motive
kot starejše razglednice.

Že najstarejše razglednice Izlak so
prikazovale Medijske toplice, dolino
s cerkvijo Sv. Jurija in Medijski grad
(Marko Glavač).

Zapis na razglednicah v nekaterih primerih prekaša slikovni del. Po večini
gre za drobne zapise iz vsakdanjika. Pri raziskovanju zgodovine so nenadomestljivi kot različni viri dodatnih informacij (opomba 2).

Opomba 2: Primož Premzl, Razglednice na Slovenskem, Pošta na slovenskih tleh, Maribor 1997.
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3.3 RAZGLEDNICE Z IZLAK
Tako kot drugod so tudi na Izlakah začeli izdajati razglednice. Najstarejše
segajo že pred leto 1900, na njih pa se pojavljajo različni motivi. Najpogostejši so: krajevni motiv Izlak, Medijske toplice, Medijski grad, izšlo je
tudi nekaj propagandnih razglednic.
3.3.1 KRAJEVNE RAZGLEDNICE
Kraj Izlake leži v SZ delu občine
Zagorje ob Savi. Zagorsko dolino,
nekakšno manjšo zaokroženo regijo, obdajajo vrhovi Posavskega hribovja. Med njimi so najbolj znani
Zasavska Sveta gora, Čemšeniška
planina in Kum. Doline so tesne in
so se oblikovale na prelomnicah.
Izlake se razprostirajo ob potokih
Orehovica, Lesji potok in Medija na
približno 395m nadmorske višine.
Do Zagorja je približno 7 km, enako do Trojan. Poleg teh dveh dostopov vodi do našega kraja tudi cesta
preko Moravč.

Razglednica nam prikazuje Medijsko
dolino oziroma Izlake. Natisnjena je bila
leta 1914 (Alojzija Drnovšek).

Razglednica s pogledom na Izlake okoli
leta 1930 (Knjižnica Zagorje, domoznansko gradivo)
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Nekoč je to bil manjši kraj danes
pa ima približno 1000 prebivalcev.
Kraj je sestavljen iz več zaselkov.
Glavnina novejših hiš, termalno
kopališče Medijske toplice, sedež
KS, trgovine, banka, pošta, dom
starejših občanov, šola se vrstijo
ob cesti Trojane-Zagorje. Približno
50 m nad dnom doline je na hribčku cerkev. Ob sotočju Orehovice
in Medije stoji tovarna ETI. Tukaj
se glavni cesti pridruži cesta iz Moravč, začetek doline nad potokom
Medijo pa obvladujejo ruševine Medijskega gradu (Medije) in ohranjena grajska kapela.

Veliko krajevnih razglednic je nastala v
tridesetih letih, v štiridesetih pa so jih
velikokrat ponovno natisnili. Ta je bila
poslana leta 1948 v Ljubljano (družina
Lebar, Izlake).

V središču razpotegnjenega naselja med starejšimi stavbami ponosno izstopa šolsko poslopje iz leta
1929. V avgustu 1944. leta požgano stavbo so kmalu po vojni uredili
za pouk učencem do 4. razreda in
za stanovanja učiteljem. Popolno
osemletko smo dobili proti koncu
60-ih let. Šolo so v naslednjih letih
prenovili, 1979. leta dozidali telovadnico in leta 1983 nov prizidek,
ki je omogočil kabinetni pouk. Šolo
prenavljajo tudi letošnje šolsko
leto, saj je zaradi devetletke spet
postala premajhna.

Razglednica je nastala pred letom
1929, saj na njej še ni šolskega poslopja (Knjižnica Zagorje, domoznansko
gradivo).
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Razglednica Izlak iz sedemdesetih let
20. stoletja (Marko Glavač)

Pogled na Izlake ob koncu 20. stoletja
(Timotej Klopčič)

3.3.2 MEDIJSKI GRAD
Izlačani znajo takoj povedati, da je njihov najimenitnejši kulturno-zgodovinski spomenik grad Medija. Večinoma vedo, da je tu preživljal mladost
znameniti baron, raziskovalec naše domovine, znanstvenik in pisatelj Janez Vajkard Valvasor. Ob vprašanju, zakaj je tako znan, si mora večina
osvežiti spomin na delo Slava vojvodine Kranjske, vendar se ne spomnijo
letnice 1689, ko je to delo izšlo. Veliko je zapisanega o naši okolici ravno
v Slavi, seveda pa se Valvasor krajev in dogodkov iz svoje mladosti spominja tudi v drugih delih. Domači grad je opisal v 11. knjigi Slave.
Zgodovina gradu se začne že prej. Slovensko poimenovanje Mudey se
v virih pojavi že sredi 14. stoletja. Po izvoru je to ime najbrž hidronim.
Nemško ime pa je nastalo po kranjski plemiški rodbini Gallov, ki naj bi ta
grad zgradila. Nastalo je več različic od Gallneck, Gallenek do Galleneg.
V roke Valvasorjev je grad prešel leta 1562, ko ga je od nekega Herbersteina kupil Janez Krstnik Valvasor. Posedovali so ga okrog 200 let. V
grajski kapeli so od leta 1650 Valvasorje tudi pokopavali.

Medijski grad pred drugo svetovno vojno (Knjižnica Zagorje)
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Okrog leta 1750 je na gradu gospodarju Franc Adam, baron Valvasor. Njegov naslednik Franc Anton je izročil posest baronu Lichtenberg-Janežiču,
ki se je poročil z njegovo hčerjo Uršulo. Nato so si sledili različni lastniki
do leta 1868, ko je od dedičev rodbine Leiningen-Westerburg odkupil grad
Medijo domačin Alojz Prašnikar. Za posest, ki je ostala po kmečki odvezi
je dal 14 000 goldinarjev. Šele ta lastnik je uspel zaustaviti propad gradu.
Pogosto menjavajoči lastniki so namreč z gradom ravnali zelo mačehovsko in tako je kar nekaj zapisov o zanemarjenosti gradu.
Prašnikar je grad in posebej še kapelo izdatno popravil in uredil. V gradu
je opremil tudi eno od lepših sob kot spominsko Valvasorjevo sobo. Porabil je pohištvo iz 17. stoletja in dodal Valvasorjev oljni portret v naravni
velikosti. Po smrti Alojza Prašnikarja je grad zamenjal več lastnikov.
Pred 2. svetovno vojno so prostore na gradu dajali v najem, tako je tam
živelo 13 družin. V jeseni 1944 so partizani minerske čete Kamniškozasavskega odreda minirali grajsko stavbo in konjušnico, spremenjeno
v stanovanja. Kapela je ostala cela po posredovanju ene izmed lastnic.
Partizani so želeli preprečiti ustanovitev nove sovražnikove postojanke in
so akcijo izvedli brez predhodnega opozorila.
Po vojni niso uspeli poskusi lastnikov, da bi uredili grajski kompleks.
Delno so popravili gospodarsko poslopje, vendar ni v njem nič zaživelo. Grajske ruševine so postale
vir takrat dragocenega gradbenega
materiala za Izlačane. Včasih so
bili grajski kamni plačani, včasih pa
tudi ne. Kapela je ob enem z gradom nezadržno propadala. Čeprav
so poskušali obnoviti bogoslužje v
Medijski grad po drugi svetovni vojnjej, so nezavarovano kapelo večni (Knjižnica Zagorje, domoznansko
krat obiskovali nepovabljeni gostje
gradivo)
in jo še poškodovali. Najbolj je bila
zanimiva grobnica, saj so v njej po pripovedovanju lahko obiskovalci brskali po strohnelih ostankih. Sploh so vanjo radi vdirali otroci. Lepa okolica, grajski vrt s sadnim drevjem, zelenjavno-cvetličnih del z bazenom,
park z nasajenimi cipresami, tisami, divjimi kostanji ter redkimi borovci
so opusteli.
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3.3.3 MEDIJSKE TOPLICE
Na Izlakah imamo poleg zgodovinskih spomenikov tudi naravno znamenitost. To so vrelci vode. Že Valvasor jih opisuje v 2. knjigi Slava vojvodine
Kranjske. Takole pravi: Na Učaku, med Medijo in Trojanami, v dolini ob
vodi Orehovica. Pri tej vasi izvira zdravilna vodna kopel ali toplica. Prav pri
izviru te kopeli, približno 4 ali 5 pedi od tu izvira iz pečine tudi ledeno mrzla voda, ki je izvrstna za pitje. Nato Valvasor še v enem poglavju omeni
ta izvir. Opisuje, da voda pomaga pri kontrakturah in drugih bolezenskih
stanjih, ni pa nič zgrajeno, niti prav urejeno.
Izvir je bil v takšnem stanju do
70-ih let 19. stoletja. Pri izviru so
domačinke prale, nekateri so se z
vodo zdravili. Takrat so po nalogu
podjetnika Alojza Prašnikarja, tedanjega lastnika gradu Medija, na
Izlakah iskali premog. Pri kopanju
so delavci v poskusnem rovu naleteli na toplo vodo. Namesto da bi
še naprej iskali negotova nahajališča premoga, se je Prašnikar po Medijske toplice so ime dobile po bližnji
graščini. Razglednica prikazuje podobo
nasvetu profesorja mineralogije iz časa ob otvoritvi leta 1877, poslana
Petersa odločil za drugačno na- je bila leta 1898 (Knjižnica Zagorje,
ložbo. V dolini Orehovice je uredil domoznansko gradivo).
prijetno letovišče, kjer so se lahko
ljudje tudi zdravili. Poleg glavnega nastanitvenega objekta je zgradil še
vilo s prenočišči.
V rovu z izvirom je uredil jamsko
kopališče, zraven pa družinsko
kopališče s plavalnim bazenom.
Voda je takrat imela nekoliko višjo
temperaturo kot danes. Ob otvoritvi Medijskih toplic leta 1877 so v
parku postavili marmornat obelisk
v obliki piramide, ki na dveh straneh nosi napise iz Slave vojvodine
Kranjske, na eni pa je zapisano posvetilo slavnemu rojaku. Obelisk je
bil časovno prvi javni spomenik baronu Janezu Vajkardu Valvasorju.

Podoba toplic v začetku 20. stoletja.
Razglednica je bila poslana pred letom
1918 (verjetno leta 1910), saj je na
njej znamka Franca Jožefa.
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Po smrti Alojza Prašnikarja so toplice prehajale v roke različnih gospodarjev. Med 1. svetovno vojno so
nazadovale, nato so jih delno obnovili v letu 1921. Največ prezidav
in dopolnitev so doživele v času
lastništva Ferda Kraševca, ki je bil
njihov lastnik od leta 1933. Takrat
so dozidali kabine za preoblačenje
in moderne kabine za kopanje v
kadeh. V času do 2. svetovne vojne so okupatorji uporabljali kabine
za zbirni center ujetnikov, ki so jih
nato pripeljali v celjski Stari pisker.
Poleti leta 1944 so partizani toplice
požgali.

Medijske toplice po obnovi leta 1933.
Razglednica je bila poslana leta 1939 v
Sv. Jurij pod Kumom iz Kamnika. Avtorica razglednice je namreč potovala z
možem z Izlak čez Trojane do Kamnika
in nato čez Ljubljano do Celja (Knjižnica
Zagorje, domoznansko gradivo).

Po drugi svetovni vojni se je menjalo veliko upravnikov oziroma lastnikov
kopališča. Sledilo pa je tudi več obnov. Od leta 1950 do leta 1956 so vložili v obnovo veliko prostovoljnega dela. V teh letih so zgradili olimpijski
bazen in popravili gostinski objekt. Leta 1985 so s pomočjo samoprispevka zgradili sodoben hotel, v začetku 90-tih pa odprli nove bazene s
toboganom.

Hotel ob bazenu med leti 1956 -1985
(Knjižnica Zagorje, domoznansko gradivo)

Olimpijski bazen po prenovi leta 1956.
Razglednica je bila poslana leta 1963
(družina Lebar, Izlake)

3.3.4 PROPAGANDNE RAZGLEDNICE
Propagandne razglednice so izdajale različne gospodarske družbe ali
majhni podjetniki, ki so želeli s pomočjo razglednic povečati svoj promet.
Danes različni proizvajalci predstavljajo svoje izdelke po televiziji, časopi-
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sih in podobno. Nekoč pa so izdajali razglednice in tako predstavljali svojo
dejavnost.
Na Izlakah so se pojavile tudi druge propagandne razglednice. Na področju današnje tovarne ETI so v začetku 20. stoletja za izdelovali barve na
podlagi antimona in gline. Te barve so uporabljali za barvanje železnih,
lesenih in zidanih konstrukcij. V času prve svetovne vojne je poleg stala
tudi vodna elektrarna. Poslopja so bila v lasti Antimonske rudarske združbe Trojana.

Pred Medijskimi toplicami je nastala
razglednica zagorskega avtobusnega
prevoznika. Na levi strani je marmornat
obelisk iz leta 1877. Razglednica je nastala pred letom 1944, saj so tega leta
partizani toplice požgali (Marko Glavač).

Na razglednici je topilnica antimona.
Izdana je bila leta 1914 v Ljubljani,
izdal jo je Davorin Rovšek, založil pa
Anton Vrbole (družina Lebar, Izlake).

ZAKLJUČEK
Prepričani smo, da smo s to nalogo približali naš kraj vsem morebitnim
obiskovalcem in krajanom.
Ob tem delu se je izkazalo, kako plodno je sodelovanje mladih s starejšimi – mentorji, informatorji … Tako je nastala naloga, ki prikazuje naš kraj
skozi oči mlajših in starejših.
In ob njej bodo lahko uživale mlade in stare generacije.
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